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  مقدمه
. ني كمپـ  بـسته آمـاده برگـزاري     ده هستند و نـه      ي ا متون تنها اين  
اد ينترنت وجود دارند كه به شما       ي در ا  "نيكمپي  راهنما"ن  يچند

هـا را     رسـانه ي  مثل نوشـتن مطلـب بـرا      ي  يه كارها دهند چگون   يم
  .ديانجام ده

  

هـا    مـاري يك نسخه مناسب همـه ب     ي –متفاوت هستند    ها  نيكمپ
  .ستين
  

ه احداث ي علتانات وحش انگلسيه حيرين بنگاه خي كمپ؛ مجازات اعداممخالفت باي براي يكايان آمرين دانشجويكمپ
ر در اقتـصاد    يدپـذ يتجدي  ها  يشتر انرژ يسهم ب ي  براي  يقايآفري  هاطرفداران اتحاد كشور  ن  يكمپ اي؛  ك جاده خاص  ي
  .ك نوع رسانه برخوردار باشنديك نوع مخاطب و يك نوع عمل، ياز ي د است همگي، بعندهيآ
  

با ياست كه تقري زيها چ جه موضوع مورد توجه آنيپردازند و در نت يها م نيكمپي ن راهنماها به ساختار و استراتژ يا
 و   اما آنها سـاده    ،نديآ  هي مي يار بد يبه نظر شما بس    "ابزار" نيد، ا ينيآنها را بب  ي  وقت. ها صادق است    نيپهمه كم ي  برا

   هستنداي هيار پاي بسرا كه چ؛ هستندگذرا
  



 بررسي واقعيت

توانـد   ين مـ  يكمپـ  ؟واقعا الزم اسـت   ن  ي كمپ برگزاريا  يآ
بـار،    كـسالت  ، اما اغلـب سـخت     ، باشد كننده  كاري سرگرم 

  . استجهينت بي كننده و ديناام
  

 بـه  ي كمـ  ،ز اسـت  يـ انگ جانيكه ه ي   هنگام يحتن كار   يا
نگ ي رول  گروه  ساله با  20 همكاري وات از    يف چارل يتوص

  .انفعال سال 19 و نواختنك سال ي. شباهت دارداستون 
  

رونـد كـه تمـام       ين مـ  ي بـه سـراغ كمپـ      يمعموال هنگـام  
شامل ها  ن روشيو ا. باشدگر شكست خورده ي ديها روش

ــات    ــا اجتماع ــو ب  و) conversation with society(گفتگ
در حالـت   است كه   ي  ندي فرآ يبانيان نهادن و پشت   يبني  ن به معن  يا. رمعمول است يعالئقي غ  داشتن   بهم  مردب  يترغ

نتان را متوقـف  يآورند تا كمپ   يشه هنجارها به شما فشار م     يهم .است "خارج از عرف  " يا به عبارت  ي رمرسوميعادي غ 
  .ها باز گردانند وضوع مطرح شده را به داخل چارچوبند و مكن

  

  كـار را ني ااگر. هاست ن علم و هنر دگرگون كردن ممكني كمپ،است ' ها  ممكنتيري مد هنر' ياست به معنا  ياگر س 
 خـود  تيـ فعالز بـه  ي نيهدف بعدي  خود را آنقدر دلگرم كند تا براانيحامتواند  ين ميك كمپي د،يانجام دهدرست  

 ي هـوا  يهـا   مانند بالن  ،كنند ي درست تمركز نم   هدف يا رو يندارند  ي   كه ساختار درست   ييها نياما كمپ . دامه دهند ا
 ،ن آتش بعلت نبود سوخت خفه شود      ي كه ا  ي تنها تا زمان   ،تي و حسن ن   يي هستند كه با سوزاندن آرمانگرا     يداغ بزرگ 

  .اند در آسمان مانده
  

را آنچـه   ،ي معمولها توانم با روش يا مياز دارم؟ ين نيا من واقعا به كمپ  يآ: ديپرساز خود ب  ي   قبل از هر كار    ،نيبنابرا
له يوسـ ه  ا ب ي ، آرام يگر يك الب يا  يك درخواست مودبانه    ي با   اي ،توانم آن را بخرم    يا م يآ؟  اورم  يخواهم به دست ب    يم

هـا را   ن روشيـ د كـه ا  يـ ن فكـر كن   يد به كمپ  يتنها زماني با  ؟  افتيي به آن دست     اسيك روش س  يق  يا از طر  يمبادله  
 .ديآزموده باش

  



  نه آموزش! زش يانگ. 1
  :كهي يكند تا جا ياد ميت را زيزه فعاليكاهد و انگ ي م وجود دارند،تير راه فعالد ي كه موانع ازنيكمپ

  

  ..گودال بپرد داخلخرگوش ...

  ..سگ از داخل حلقه بجهد...

  ..س جمهور حكم را امضا كنديير...
  ..ر سوار قطار شودمساف... 

  ...و غيره 
  

  
ي يهـا   نجا آموزش از مثال   ي در ا  . است دهندهك تجربه بسط    يآموزش  ،سهيدر مقا 

نـان را كـاهش     يكند و گرچه اطم     مي استفاده   هاي مسأله   هيبراي آشكار كردن ال   
  .دهد ش مييدهد اما ادراك را افزا مي

  

ش يشـان را افـزا   ا دانـش   ام ،رساند ين حد م  ين را به باالتر   ي مخاطب زهيانگن  يكمپ
ق بـه   يـ ن طر ي و بـد   ،ديها از آموزش استفاده كن     نيد در كمپ  يكني  سع. دهد ينم
  .ديان دهي پا،ديهد مير نييد و آن را تغيگذار ميش يتان را به نما مساله  كه در آن تنها باطلن دوريا
  

ق يـ  نـه از طر    ،باشـد  ي مـ   تجربـه  قيـ  و از طر   ز دارد اما آن آموزش در عمل      يني  اثرات آموزش  ،يني حتم هر كمپ   طورب
 جهـان   ،داشت ياگر دانش واقعا قدرت   . ستي قدرت ن   زماني كه افراد را به تحرك واندارد،        دانش ،بعالوه. افزودن دانش 
  .كردند ياداره م را كتابداران

  
  
  
  روهايل نيتحل. 2

د كـه چـه     يـ دان ين مـ  يهمچنـ . تان مهـم اسـت    يزي برا يد چه چ  يدان  ميشما  
رات رخ  ييـ ن تغ يـ چـرا ا  : دياز خودتـان بپرسـ    . ر دارنـد  ييـ تغاز به   يني  يزهايچ
  دهند؟ ينم

  

اتفـاق  د يـ ليآنچـه ما  كه مخالف و موافـق      ي  يروهايك نمودار از ن   يد  يكني  سع
  .ديفتد رسم كنيب
  

قا كدام بخش از ساز و      يد كه دق  يد و حساب كن   ير مساله هستند لحاظ كن    يرا كه درگ  ي  يها توها و سازمان  يانست ،افراد
  .دير دهييدن به هدفتان تغيرسي د برايخواه يا مكارتان ر

  

. ستيد كه مخاطب مورد نظر شما در هر مرحله كيري در نظر بگ،ديكرد نييموافق و مخالف را تع  ي  ها ليپتانسي  وقت
  .ديها نگاه كن به مساله از نقطه نظر آن

  

  ؟دي موازنه كن بر موانعغلبهي ه را برايله و علي روهاي نديتوان  ميحاال چطور: ديل كنيه و تحليتجز
  د؟يدن انتخاب كنيرسي را براي د هدفيتوان يد چطور ميدان ي را نمن سؤالي ااگر جواب



  !اش كن، احمق جون ساده. 3
  . آگاه كرد از آنعموم راد يباي ك مشكل ضروريحل ي از هستند چون برايها مورد ن نيكمپ

ـ      نين لـزوم كمپـ    ياما ا . داشته باشند  يرسان ا اطالع ياز به آموزش    يد ن يشاي  ر فور يمشكالت غ  . بـرد  ين نمـ يهـا را از ب
  .ارتباط هستندي ن برقراريها تمر نيكمپ
استفاده . خاصي ك برهه زمانيك مساله در يفقط ي ريگياز دارد و پيام و هدف نيدر پي ر گذار به سادگيزش تاثيانگ
  .ح ندارديضف و تويبه تعري ازي بدون ابهام كه ن وساده " دعوت به عمل"ك ياز 

هتل با آن برخـورد     ي  ها در اتاق ي  را كه رو  ي  مربوط به آتشسوز  ي  اخطارها
  اگر شما د. ديري در نظر بگ،ديكن يم

 افتنيـ انتظـار   د  يود بـه مـشامتان رسـ      دي  د و بـو   يك هتل اقامت داشت   ير  
 اگـر دچـار     :ن هـستند  يـ ه بـه ا   يبـا شـب   يكـه تقر  د  يرا دار ي  يها دستورالعمل

 بـه گـروه     -دي فورا به مكان امن برو     -ديزنگ خطر را بزن   –د  يشدي  آتشسوز
ق يـ  تطبتيـ قا با موقع يكه دق ي   اطالعات ،گذارد يار شما م  ي حداقل اطالعات الزم را در اخت      ،نيا. ديخبر ده ي  آتشنشان

د كه بدنبال تلفن بگردند تا به يخواه يها نم شما از مهمان.  است درستبيترت با  " دعوت به عمل   "ن همان   يا. دارند
  .امن بروندي ك جايد به يها اول با آن. خبر دهندي آتشنشان

ه بـه   يشبي  العملها احتماال دستور   آن. ه كنند يتكي  ها تالش دارند بر مفهوم بحث نظر       نياز كمپ ي  اري بس ن حال يبا ا 
  :ن خواهند داشتيا

  
  

  :با آتشسوزي برخورد كرديد اگر 
  .با همسايگانتان يك شبكه ارتباطي ايجاد كنيد .1
، اكسيداسيون و يـون  ي، آثار مواد سوختن اشتعالمباحث نظري مربوط به فرايند       .2

 مسأله را از نظر ابعاد عدالت اجتماعي و اقتصادي بررسي .پالسما را توضيح دهيد
 .كنيد

 د اسـتقرار يـك مركـز مناسـب بريگـا          مـورد لـزوم   در  گيرنـده     به مقامات تصميم   .3
  .آموزش دهيدآتشنشاني، جلوگيري از آتشسسوزي و فرهنگ 

  
  

  : برخورد كرديد سوزياگر با آتش
  زنگ خطر را به صدا درآوريد. 1
  سريعا به يك جاي امن برويد. 2
  نشاني تماس بگيريد با آتش. 3



  ب درستيح، ترتيصحي اجزا.4
  :ن مراحل بود ياخطار آتش شامل ا

  هشدار
  ي صف بند>

  مشاركت >
  عملاقدام به  >

  

  :د يگو ين اخطار به ما ميا
  )اله مورد نظر استن مسيا(» آتش«
  )يصف بند(» ميما همه در خطر«
  )مشاركت(» ن طرفياز ا«
  )عملاقدام به (» ميخارج شو«

  

م كـه   يكنـد تـا بـدان      ين محاوره كوتاه به مـا كمـك مـ         يا. ح است يار ساده و صر   ين روند بس  ياك محاوره،   يبه عنوان   
ن يهمـ ي تر و كندتر باشد امـا رونـد اصـل          يالنن مورد طو  يد از ا  يشاي  ن واقع يك كمپ ي. ميد بكن يدرمقابل آتش چه با   

  .است
ي عنـ ي(را  » فيـ حر«كند و هم      ين باشد كه هم مشكل را مطرح م       يه به ا  يشبي  زيد چ ين مرسوم، شا  يك طرح كمپ  ي

  .و هم راه حل را) مسوول مشكل را

  
  

  

اي   ين شامل مجموعه  مپك
انديشيده شـده از تبـادل      

ست ا  و افشاگري  اطالعات
كنـــد  كـــه تـــالش مـــي

را از وضعيت   » خاطبانم«
وضــعيت تفــاوتي بــه  بــي

بخــــشي از (دلنگرانــــي 
، بعد به عصبانيت    )آگاهي

هـا    و مشاركت در فعاليت   
كنندگان و حاميان كمپين آمـاده   گر اين موضوع اتفاق بيافتد، شركت    ا. و در نهايت به خشنودي سوق دهد      ) محرك(

  .هاي بعدي خواهند بود قدم
  

ـ  «:شوند ن سؤال ميي تنها باعث پاسخ به ا     ها  آن. هومي ندارند البته اين اجزا به خودي خود مف        اگـر . »ب كـه چـي؟  خُ
يك كمپين خوب بايـد     . نتان همراهي نخواهد كرد   يكس شما را در اجراي كمپ       چي، ه ها را با هم انتقال دهيد       همه آن 

  . محصول نهايي مهم ولي نامشخص است كه در آنمثل يك كتاب يا نمايشنامه باشد
  

سـايت   و صلح سـبز  WWF، (Friends of the Earth)» دوستان زمين«براي مثال . لي ساده، طومار استيك مثال خي



www.ClimateVoice.org)   10را به عنوان يك طومار الكترونيك ايجاد كردند تا بتوانند بيش از ) وجود نداردكه ديگر 
روز برگـزاري كنفـرانس،   .  ارسـال كننـد  COP6كننـده در   هاي شـركت   مردم را به دولت دلنگراني حاويپيامميليون  
 10كرد و برگزاركنندگان كمپين نيز آستانه پايان كـار خـود را بـا اعـالم                  العجل قطعي كمپين را مشخص مي       ضرب

مانده  و يك شمارنده بود كه فرصت باقي» شاخص دما«وب سايت نيز داراي يك . ميليون پيام، مشخص نموده بودند   
بسياري از طومارهاي الكترونيك امروزي نيز از همين سيستم استفاده مي           . داد   نشان مي  و تعداد امضاهاي موجود را    

  ).http://passport.panda.orgمثال . (كنند
  

 www.StopTorture.org   در كمپـين   SMSالملل از نامه و اين روزها ايميـل و           تر استفاده عفو بين     ثال دراماتيك يك م 
  . استشدگان زداشتبي كردن به منظور آزادي بابراي ال

  

  :براي مثال به اين نامه توجه كنيد . موفق استگيري  پاسخالملل بطور خاص در  عفو بين
  

  »)!!!www.StopTorture.org  (توقف شكنجه اخبار خوب از«
  (DRC)جمهوري دموكراتيك كنگو 

مـارني  جـين  . هاي دست يافته است     درخواست فوري مرتبط با جمهوري دموكراتيك كنگو به موفقيت        
 همان روزي كه مـا      - ژانويه آزاد شد     10رتبه سازمان ملل بدون محاكمه در         روسيمبوكو، كارمند عالي  

بـا  .  ژانويـه بـدون محاكمـه آزاد شـد      14جين موكانيروا، فعال حقوق بشر نيز       . كمپين را شروع كرديم   
  تا اطالع ثانويه شدهها خواست رفتاري نشد هرچند كه از آندهيچكدام از اين افراد در طول بازداشت ب  

 بازداشت شده ديگر نيز هنـوز توسـط         100در حدود   .  گزارش دهند  سي به پل  هر روزه وضعيت خود را    
  .ها هستيم اند و ما به دنبال آزادي آن  شدهبازداشتپليس 

هـا   بدون شك ايميل  . هاي خود را در اين مورد ارسال كردند         تشكر فراوان از همه كساني كه درخواست      
هـاي   بـراي اطالعـات بعـدي و داسـتان    . اي در ازادي ايـن افـراد داشـتند    اي شما سهمي عمده ه  و نامه 

 http://www.StopTorture.orgهاي هر مورد در  هاي فوري، لطفا به تازه  موفقيت درباره ديگر درخواست   
  مراجعه كنيد

  

 فعاالن صلح سبز و كمپـاني  كشمكش ميان.  توسط صلح سبز بودBrent Spare  نفتيتر، اشغال تاسيسات بزرگمورد 
  .ها پوشش داده شد  تلويزيون، راديو و ديگر رسانهتوسطها ادامه پيدا كرد و روزانه  شل، براي ماه

  

 به اگر. نشان دادن مشكل ممكن است باعث جلب دلنگراني افراد شود اما به تنهايي آنان را درگير عمل نخواهد كرد                  
ها نشان بدهيـد كـه فرصـت          به آن . توانند عصباني شوند    ها مي   د دارد و آن   مردم دلنگران نشان داد كه راه حلي وجو       

هـا فـراهم    ها نشان دهيد و شرايط مـشاركت آن  ايجاد تغيير و عملي كردن راه حل وجود دارد و شيوه عمل را به آن     
  .خواهد آمد

  

 در شـكل دادن  بـه    بلكـه بـه مـشاركت مـردم      - مـثال دانـستن راه حـل         -ها درباره دانستن چيزي نيستند        كمپين
  .شوند ها مي رويدادهايي مربوط هستند كه باعث عملياتي شدن آن راه حل

 
 



  د كه مخاطبان شما قرار دارنديآغاز كني ياز آنجا. 5
  

از اصــول  يكــي "د كــه مخاطبــان شــما هــستنديــشــروع كني ياز آنجــا"
  .استي ابي بازارشده شناخته

  

د يمفي  و كاربردها ي  كانات جانب كند با افزودن ارزش، ام      يفروشنده تالش م  
  .ديبخري زيشما را وادار كند چ

  

 ستيكارتان چد، يخواه يابد شما چه مي ن است كه دريدر پي ااب يك بازاري
  .كند كه مناسب شما باشد ي مشنهاديپي جه محصولي در نت؟ديكن يو به چه فكر م

  

ك شوراي ياعضاي از ي ا د عدهي شما با به عنوان مثال،   .ديخود را انجام ده   ي  ابيقات بازار يارتباط، تحق ي  برقرار هنگام
ي  زنـدگ  ي بـراي  ت جنگـل بـه عنـوان مكـان        ياهم  شما يبرا. رنديدرباره جنگل بگ  ي  ميد تا تصم  يب كن ي را ترغ  محلي

ي  بـرا  ممكـن اسـت   . ن باشـد  يگران هم مسأله همـ    يدي  ت برا سيكه مشخص ن  ي   در حال  ؛ا بركه آب است   يها    قورباغه
د اما  ينيب  يشما جنگل را م   .  درصد از ساكنان حوزه انتخاباتي آنان باشند       50ا  ي  باشد دنيحل دو نگل م جن  يگران ا يد

  .د كه با مسائل آنها هم هماهنگ باشديكني طراحي ا مسأله را بگونه. ننديب يا محل نرمش را ميآنها الوار 
  

 توسعه در   زيآم  تيموفقك پروژه   ي يامدادرساني  ها  از سازمان ي  كي 1970در دهه   . ديها را فراموش نكن     ان جوجه يجر
ي ن گروهيبنابرا. ان مطرح كننديه روستايكلي ده آن را برا  يخواستند ا   يآنها م . كردي  طراحي  شرقي  قاياز آفر ي  بخش

مـورد  ي لم ساخته شد و بـه روسـتاها      يف. ح پروژه به روستاها فرستادند    يش و توض  ينماي  لم كوتاه برا  يك ف يرا همراه   
 بـه خـاطر   "هـا  جوجه"لم را با عنوان يان فييك پژوهش مشخص كرد كه اكثر روستا يس از آن،    پ. دينظر ارسال گرد  

ك يـ در . كردنـد ي نيلم را بـازب يآنها فـ  . ن پروژه نداشتند  يبا ا ي  چ ارتباط يها ه   جوجه. ج شده بود  يسازمان گ . آورند  يم
ها   از جوجه ي  اديجه تعداد ز  يرد و در نت   ك  يعبور م ي  ا  سازمان از كنار كلبه   ي  از خودروها ي  كيلم  يار كوتاه ف  يبسي  نما

جـه  يبودنـد و در نت ي از سـالمت ي ها نماد مورد نظر جوجهي متأسفانه در روستاها. كردند يبه سمت صفحه حركت م  
ي مشكوك باشد اما نمونه خوب    ي  د اعتبار داستان تا حد    يشا. (ان بود ييروستاي  لم برا يفي  ژگين و يتر  ن بخش جذاب  يا

  )است
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  .ن گونه باشديد اين شما نباي اما كمپ،ده هستنديچيهمه مسائل پ
  

م يكوچك تقـس ي ها اگر به بخشي   حت –ها هستند     مسائل مانند فركتال  
ي ات واقعـ  يـ بـه جزئ  . هـستند ي  ر اصـل  يتصوي  دگيچيشوند همچنان به پ   

ي هـا   اسـت يابان شـما ماننـد س     يا خ يشهر، روستا   ي  ها  استيم، س يبرگرد
ده كـردن   يـ چيپي  بـرا ي  ا  امـا بهانـه   . سـازمان ملـل اسـت      تيمن ا شوراي

  .ستيارتباطات ن
  

كننـد،  ي جـ ي و اگر آنها احـساس گ   –كنند  ي  جيشود مردم احساس گ     يبرد، باعث م    ين م يها را از ب     زهيانگي  دگيچيپ
  .تان ارزش گوش كردن ندارديها د و صحبتيا  شدهر و دار حل مسأله هميدر گفكر خواهند كرد كه شما 

  



ا يـ ر، مكـان  يك تـصو يـ ان ياست كه از مي خط مهمي  كه به معنا "سمان قرمز ير": وجود دارد ي  اصطالحي  در آلمان 
آن ي به جـا . ر باشد يتواند همه تصو    ين نم يكمپ. سمان قرمز باشد  يد مانند ر  ين شما با  يكمپ. گذرد  يده م يچيند پ يفرا
د، هرچقـدر  يـ  مسأله را مطـرح كن مامد تيتالش نكن. باشدي ر بحرانيك مسير عبور، يك مسيك ردپا، يك راه،   يد  يبا

كـه شـما آن را      ي  ا  د، مشكل به گونه   يكن  ي چگونه فكر م   –د  ين خودتان را مطرح كن    يكمپ. ز باشد يانگ  هم كه وسوسه  
 مـورد نظـر تمركـز       ني كمپ  بر  فقط و فقط   –د  ينيب  يكه م ي  يها  رسد، فرصت   يكه به نظرتان م   ي  يها  حل  د، راه ينيب  يم
  .گريز ديچ چيه و نه ديكن

  

بـه  . ا كوچـك اسـت  يـ ك هدف بـزرگ  يهر مرحله خودش . ديد تا به اهداف آن برسيدر هر مرحله آن قدر توقف كن 
ا يـ د يك مـشكل برسـ  يـ درباره وجود ي آگاهي ش از آغاز حركت به مرحله بحران  يد الزم باشد شما پ    يعنوان مثال شا  

  .دي مقاومت كن"ير كليتصو"ابر وسوسه ارائه در بر. ديمطلع كني سازان را در مورد مياز تصمي تعداد
  

. نـو يدومي  ماننـد بـاز  –د يـ كني زيـ ر انجامـد طـرح   يمي گريك به ديمراحل كه هر ي ك سرين را به صورت   يكمپ
ن، در  ي كمپـ  ييهدف نهـا  مثال در سطح    ي   برا –شوند  ي  توانند به صورت مراحل متعدد طراح       يمي  بحراني  رهايمس

  .ك پروژهي سطح ن و دريكمپي زير سطح برنامه
  

ت بلندمـدت  يـ مأمور. كنـد  يتـر مـ   صلح سبز موضوع را مـشخص ي ها نياز كمپي كي) Brent Spar(مثال برنت اسپار 
را ) س و اسلويون پاريسيكم(ي ك شمال شرقيآتالنتي مان كنترل آلودگيصلح سبز پ.  بود"اهاي درپاكسازي"ن يكمپ

هـا را نـشان دهـد،     انوسيـ  مـسؤوالنه از اق رييبكـارگ از ي مثـال توانست  يق آن ميكه از طر  ي  اسيسي  به عنوان فشار  
  .انتخاب كرد

  

و شروع كرد و پس از آن يواكتيرادي ها گرفت، ابتدا با زبالهي گريپس از دي  كيها را     خته شدن زباله  يري  سازمان جلو 
از آنجـا    1990دهـه    در اواسـط     ن سازمان ي كار ا  .خطرناكي  يايميو اكنون مواد ش   ي  جامد، سپس مواد نفت   ي  ها  زباله
ن ي كمپـ  يي نها ن منطق يبنابرا. زنديا بر يخود را به در   ي  ها  زباله داد   اجازه مي  يع نفت يصنا قانون به برخي      شد كه  آغاز
  . كه توانست مرحله به مرحله به آن برسدن بوديهم

  

طول آن ارتباطات   شد در     يمي  نيب  شيد بود كه پ   يدر فصل ص   بالاستفادهسات  ي تأس اشغال ياستراتژ،  در سطح پروژه  
ن بـه هـدف     يكمپـ  ون اتفاق افتاد    يهمچنان كه ا  . (كند  ين م ي را تضم  مير تصم ييابي به تغ  يدستاجازه  ي  اسيو كار س  

  )دي ژوئن رس20ستم در ير سييعني تغيخود 
  

 داديـ روك ي... ن آشغال در جهان  ي و همراه آن بزرگتر    –اقتصاد غرب به وجود آمده      ي  سوراخ در تشك باد   ي  تعداد"
  نگار مون بارنز، روزنامهي س– "رماهرانهيغي ها و نمادها يبند ملو از قطبم

  

ي يهـا و نهادهـا       مردم، سازمان  –د  ياز مشكل آماده كن   ي  طرح. ديهمراه و مقابل را مشخص كن     ي  روهايد ن يتالش كن 
  .دياهتان اتخاذ كنرات دلخوييدن به تغيد چه ساز و كاري را براي رسيليد مايحساب كنقا ي دق– اند مسألهر يكه درگ
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ممكن است كمپين شما درباره يك موضوع باشد 

اما براي اينكه مردم در آن شركت كنند، الزم است 
انتخاب . دقيقا جبهه مورد نظرتان را مشخص كنيد

  .همين جبهه كار بسيار سختي است
  

اي قدرتمنـد، توسـط جمـع       كمپيني كه بـه شـيوه     
ــوچك ــه    ك ــاز ب ــود ني ــي ش ــت م ــراد حماي ي از اف

  . سازماندهي قوي دارد
  

اين كمپـين، ممكـن اسـت چنـد دهـه، يعنـي تـا               
هـا نيـاز بـه جـذب      براي كسب موفقيـت، كمپـين  اما . زمانيكه حمايت كنندگان آن انرژي داشته باشند، طول بكشد       

ها شما اغلب نياز داريد كه بر جزئيات و ظرايـف تمركـز    هاي وسيعتر و بيشتري دارند، براي دريافت اين كمك          كمك
  .كنيد

  

هايي از يك موضوع يا دغدغه است كه بـراي گروهـي پرتعـداد از مـردم نيـز مثـل شـما                         عموما، مساله يافتن بخش   
ها اين انگيزه را ايجاد مي كند كه از مساله مـورد نظـر    بايد بفهميد دقيقا چه چيزهايي در آن     . اشدغيرقابل پذيرش ب  
 براي مردم   ٪99معموال بهترين كار اين است كه بر قسمتي كوچك از مشكل تمركز كنيد كه تا                . شما حمايت كنند  

  .ارند بپردازيد مردم با آن مشكل د٪1غيرقابل پذيرش است، نه اينكه به كل موضوع كه فقط 
  

دستور كار ما اين بود كه كمپيني بـزرگ   . ، من عضو گروه برگزار كننده كمپين دوستان زمين بودم         80در اوال دهه    
پوشش گياهي در حال تخريـب بـود، علفزارهـاي          . براي حفظ حيات وحش از مضرات توسعه كشاورزي برگزار كنيم         

  . شد مه جا پراكنده ميقديمي شخم زده مي شد و مواد دفع آفات نباتي در ه
  

ها هنوز اين بود كه توسعه كشاورزي براي منطقه حومه مناسب است و كشاورزي  اما باور عمومي بين مردم و روزنامه
خـواي چيـزي بـراي       تـو نمـي   ! خـب «: الزم است تا حدي كه گزارشگر محيط زيست روزنامه گاردين از من پرسيد              

  »خوردن داشته باشي؟
هيچ نشانه آشـكاري از صـدمه   . اي داشتيم، اما موضوع هنوز گيج كننده و پيچيده بود         گستردههاي    گرچه ما حمايت  

ها بگنجد تـا بـا آن بتـوانيم تـصوير      ما نياز به موضوعي داشتيم كه به سادگي در حيطه غيرقابل قبول  . شد  ديده نمي 
  . خيال برانگيز كشاورزي مدرن را خنثي كنيم

  

ها را در دستمايه قـرار         مراجعه كردم و تصميم گرفتن سوزاندن زمين       FOEاي گروه ملي      رايانه  ها و شبكه    من به فايل  
  .دهم

  

آن تاسبتان هوا گرد . اي خبري بوجود آورديم هاي تكنيكي منتشر كرديم و يك شبكه رايانه ما يك خبر در جايگزين
. آورد ير اوقات بـه وجـود مـي   ها، مشكالت و صدمات زيست محيطي بيشتري نسبت به سا   سوختن زمين . و پرباد بود  

هايـشان در اثـر    شد، دكترهايي كه بيمارسـتان  ها مي اين بار، عصبانيت كشاورزاني كه مزارعشان دستخوش اين آتش      
سوخت و پليس كه مجبور بود به تصادفات بسياري  هايشان مي هاي خانه شد، مردمي كه پرچين   زيادي دود بسته مي   

 كه عبارت بود از وادار      دگي كند همه و همه به يك نقطه مشترك ساده رسيدند          شد، رسي   كه به خاطر دود ايجاد مي     
  »!اش كنيد متوقف«حاال ما وارد عمل شديم و گفتيم . تر و شديدتر  به اعمال كنترل دقيقFOEكردن 



  

ترش هاي ديگري درباره گس به اين ترتيب سوزاندن مراتع متوقف شد اما نتيجه مهمتر اين بود كه اين مساله پرسش   
  . هاي ديگر باز كرد كشاورزي برانگيخت و راه را براي كمپين

  

بـر منطقـه   . هاي خاكستري خواهد بـود  قطعا مثل يك عكس هوايي از يك شهر پر از سايه          . تان نگاه كنيد    به موضوع 
مد نظـر   اين چيزيست كه شما بايد      . كنتراست را باال ببريد تا وقتي كه سياه و سفيد شود          . انتخاب شده تمركز كنيد   

  .هاي سياه كارتان را شروع كرده، تغيير ايجاد كنيد از همين نقطه. قرار دهيد
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ر انگلستان، سوال شد كه يالن، نخست وزياز هارولد مك مي وقت

، مزيع عزيوقا«ست، جواب داد يز در اداره كشور چين چيتر سخت
  »عيوقا

  

 چـه   -اسـت هـستند     يع مـصالح س   يوقـا . ديـ عمل كن د،  ينبحث نك 
ي ها  استيو چه س  ي  اقتصادي  ها  استي، چه س  يرسمي  ها  استيس

  .يشخص
  

ي يزهـا يستند، اخبـار دربـاره چ     يـ م ن يا مفـاه  ي ها  دهياخبار درباره ا  
ل انجـام   است؟ فعل در حا   ي  ن در حال چه كار    يد كه كمپ  يهر روز از خود بپرس    . اند  كنند كه اتفاق افتاده    يصحبت م 
؟ ي زيـ ا نجات دادن چي؟ ي يا مسدود كردن جاي؟  ي  زيا چاپ چ  يد ؟   يهستي  زيا مشغول شروع چ   يست؟ آ يشدن چ 

؟ از خودتان ... ا ي؟ ي زيكردن چي ا نقاشي؟ ي كردن با كسي  ا الب ي؟  ي  يدر جا ي  يمايا راهپ ي؟  ي  ا اشغال كردن محل   ي
  د ؟يكن يد ميداري كارد كه چه يبپرس

  

ز يهستند كه در حال حاضر ني ن كساني آن بانتشارا ياطالعات  ي  آور  ها مشغول جمع    نيافتد كه كمپ    يار اتفاق م  يبس
روزمـره را فرامـوش كنـد و در    ي از در زندگيمورد ني ر عملييجاد تغياي نيج است كه كمپ  يار را يبس. ها موافقند   با آن 

كننده برگزاري  ها سازمان. ن دام ساده است   ي ا گرفتار شدن در  . گران گرفتار شود  يغات د يبه تبل ي  دائمي  يدام پاسخگو 
د فراموش كنند   ياما نبا . استت  ي فعال ن هم ياگذارند و     ين م يگران كمپ يد ا توجه يدعوت  ها فقط در پاسخ به        نيكمپ

  .استي واقعي زهاير دادن چييها تغ كه هدف آن
  

ـ  ي نگـام ، بخـصوص ه (Direct Action)م هستند يمستقي ها ع، كنشين وقايترمؤثرمعموال  باشـند و  خـشونت   يكـه ب
ت را دارا   يـ ن حما يشتريـ هـا ب    نين حالـت كمپـ    يـ در ا . ه شـوند  يتوجي  ا اقتصاد يي   علم ايي  اخالقي  ها  هيبر پا بتوانند  

 مناسبي بند زمان باي ك كنش قانونيتواند  يواقعه م. گر هم وجود دارديموثر دي ها وهياز شي ارياما بس. خواهند بود
 Environment(ي قـ يتحقي هـا  لمياز فـ ي كـ يباشـد، ماننـد   ي توانـد افـشاگر   يمـ . دادگـاه ك درام در يباشد، مثال 

Investigations Agency(.  
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 دربـاره گران  ي كردن د  قانعم، شامل   يرمستقيا غ يما  ين مستق يك كمپ ي
د بلكـه آن قـدر      يـ زن  ينكته است كه نه تنها شما حرف درسـت مـ          ن  يا

  .انجام دهندي د عمليد كه آنها باييگو يدرست م
  

ده يـ با همه آنها ناد   يتقر. ميغام هست يما هر روزه در معرض چند هزار پ       
رند يگ ي مورد توجه قرار متنها معدودي. شوند يا دور انداخته ميگرفته  

شود تا كمتر مورد      يتر كند، باعث م     كلغام را مش  يو هر آنچه كه فهم پ     
  .رديتوجه قرار بگ

  

. ديم باشـ يح و مـستق   ين است كـه صـر     يد ا يغامتان كمك كن  يد تا به پ   يد انجام ده  يتوان  يكه شما م  ي  ن كار يتر  راحت
) : اد اسـت  يـ ار ز يكه احتمال آن بـس     (ديديجه نرس يچ راهي به نت   ياز ه كه  ي  هنگام. دي بودن را فراموش كن    "باهوش"

افتنـد، همـان   ي آن را درمخاطبانكه  ي   هنگام –د  يد مرتبط صحبت كن   يتالش كن . (ديان كن يه منظور شماست ب   آنچ
  ).ديريش بگيوه صحبت آنها را پيش

  

را متوقف ي مشتزن"رو در انگستان  نيماشي ها ضد جادهي ها نين كمپيتر از موفقي  كي. استي  ن نكته مهم  ينام كمپ 
رو در  نيشود و هدف آن متوقف كردن سـاخت راه ماشـ   ي م1970مربوط به دهه ن يكمپ.  بود"Stop the Boxد يكن

ي كـه سـاخته شـده راننـدگ    ي ا كـاره  مهيني ها د در كنار بخشيتوان يامروز شما م: ن موفق شديكمپ. مركز لندن بود  
د بـه   يـ نبـه عنـوان مثـال نگـاه ك        . (ديـ نيمانـده را بب   ي و اتـصاالت باق    هـاي ناتمـام     رهاي فرعـي، تقـاطع    يمسد و   يكن

http://www.bbc.co.uk/london/travel/jamcams/camloco/547304.shtml -ن ي دوربــWhitstable Houseكــه بــه ي  هنگــام
  .دينرسي ا جهيده به نتيچيپي ها  نامگر بايدي ها نيكمپ). دهد يكاره را نشان م مهين رهاييمسسمت غرب باشد 

  

ادش يـ در  ي  به عنوان مثال چـه كـس      . كند  ينمي  چ كمك يكننده ه   جيگي  ها  ك مؤلفه است اما اسم    يمسلما اسم تنها    
بود كه ي يها  با نام اما1990ن خوب دهه يكمپي ها آنها از سازماني ست؟ هر دوي مخفف چSAFEا ي ALARM ماند مي
بـا  .  نام خود را در عنوان داشـت "ديرا متوقف كني مشتزن"ن  يكمپ. شد  يح داده م  يتوضي  ارش از انجام هر ك    يد پ يبا

در اصل نام خوب . (ن بوديمطرح شدن كمپي براي ست عامليون، ژورناليزيا تلويو ين با رادياز كمپي مصاحبه هر فرد
  )ن هدف آن را در همان عنوان خود دارديكمپي برا
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بـدون  . پين است تضاد در ذات كم    ناسازگاري و . شود سو تفاهم مي    باعث اين معموال 
  .كمپين الزم نخواهد بود منافع و عالئقتضاد 

  

بـراي مثـال صـلح سـبز از         . برخورد يا پرخاشگري نيـست     ،اين به معناي ترويج تضاد    
است از نظر اخالقي و يـا       گيرد تا با مسائلي كه معتقد        خشونت بهره مي    هاي بي   روش

  .فني اشتباه است برخورد نمايد
  



. كننـد  متفاوت رفتـار  اي  تفاوتي بوجود آورند يا به گونه     ،شوند كه تغييري ايجاد كنند     ها هنگامي خبرساز مي    كمپين
ت اسـ توجـه   آنچه براي بقيـه مـا قابـل    .پردازهاي سياسي جالب است  ظريهنفرهيختگان يا    تضاد در عقايد تنها براي    

قـرار  م را تحت تـاثير      ا  ام و زندگي     خانواده ، چگونه من  ،كند  چه چيزي تغيير مي    ،شود اينست كه چه كسي مطرح مي     
ها  ها و روش هر يك از سبك.  است"پي آمدها"ست  چيزي كه مهم ا،به عبارت ديگر  . يابد و چگونه ادامه مي   دهد   مي
براي مثال .  است)تفوق(زيع قدرت از طريق بكاربردن تاثير       ماهيت برگزاري كمپين مبارزه براي بازتو      ،شوداتخاذ  كه  
 ،نه كشاورزان و نه حتي كشاورزان ارگانيك   . كنندگان بر محصوالت غذايي اشاره كرد      توان به افزايش تاثير مصرف      مي
  .كنندگان بوده است گانيك نشدند، بلكه اين تاثير مصرفيك باعث رشد كشاورزي ار هيچ

  

مـا را  ) گاهديـد ( انـداز  ايع همچنين همان چيزي است كه چشم     وق. ع با سياست در ارتباط است      به واسطه وقاي   ،اخبار
 يا يك شخص بر سر ، جامعه كه در آنيابند كننده دست مي   نيياي تع   لحظهها به    گاهي اوقات كمپين  . كند  عوض مي 

ن در باب اجبـار در تغييـر وضـع          كمپي.  گزينه جديد را برگزيند    دي با كند و  ب يكي از دو گزينه مخالف تقال مي       انتخا
  .ن دارنديرا از كمپهمين تعريف اري يبس در واقع ، آن استدر بطنبنابراين تضاد . است موجود

  

 .شـود  د روبـرو مـي  يرات مهم با مخالفـت شـد     يي تغ .كند ركز مي اخبار بر روي تضادها تم    اين يكي از داليلي است كه       
 معموال به معناي ايـن اسـت كـه خبـر            "بدون درگيري ". هاست ري خشم آلودترين درگي   ،ها گونيترين دگر  اهميتپر

  .چنداني نبوده است
  

دازي ان مشغول راه من 1980در سال . شوند مند مي و در نتيجه افرادي به آن عالق،كند اغلب اخبار را آشكار ميتضاد 
در )  رنگ كوچك  يك گل زرد  (  و ما تصميم گرفتيم تعدادي گل پامچال وحشي           حيات وحش بودم   تيصندوق حما 
  .در مركز لندن بكاريم) پامچال(تپه پريمروز 

  

سـازي   گيـاهي وحـشي خـود را در اثـر پـاكيزه     ها بود كه پوشـش        تحت كنترل رويال پارك بود و مدت       تپه پريمروز 
 بـه مـا كمـك كنـد و           درپـرورش پامچـال    توانـست  مدرسه محلي يافتيم كه مي    ما يك   . شيميايي از دست داده بود    

بـا ايـن وجـود    . ل چيـده اسـت   مسني را كه به ياد داشت در دوران كودكي از آن محـل گـل پامچـا                 همچنين خانم 
حـاال مـا    . منتظره درخواست ما را رد كرد     تا اينكه رويال پارك بسيار غير     . ها هنوز به موضوع عالقمند نبودند      روزنامه

خواهند كار درسـت انجـام        معدودي كه مي   اسي در مقابل افراد   روكروب: امد  مي روزنامه ها  به كار    داستاني داشتيم كه  
  "قدش چقدر است؟" ديپرس  يك درخت است و ميكرد آن  روزنامه در ان سوي خط تلفن فكر ميكارمند! دهند

  

  .اين خبر در صفحه اول روزنامه نشنال آبزرور به چاپ رسيد
  

  قابـل دسـترس عكاسـان و       كه فيد به همراه جزئيات م    ،وجود تضاد : اول. ا به من آموختند   هاي پامچال دو چيز ر     گل
 بـر   ها پيش  مدت ازاين يك فرمول  است كه روزنامه        . اين كامال تازه نبود   : دوم.  باشد مفيد است    عاليق مردم  مطابق
اين خود نكات منفي دارد     . قديميي   جديد در داستان   تييروا -ن است   يه ا يمعموال شب اخبار  . كنند  عمل مي   آن طبق

  . مطبوعات بيش تر دوست دارنداما اين همان چيزي است كه
  

  . استفرصتي براي خبرساز شدنو اين .  يا مكاني خواهد بود،اگر شما كمپيني داشته باشيد در تضاد با فرد
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د و  يـ ن فكـر كن   يموجـود در كمپـ    ي  ها هر مرحله، كامال به گام    در  

  .دييم نماي تنظ از آخر به اولدن به هدف رايبرنامه رس
  

طوري را امضا كند، آن را      ي  حكمي  استمداريد كه س  يخواه  ياگر م 
ر چه  ين تصو يدر ا . است صفحه اول روزنامه     د كه انگار خبر   يسيبنو
  داد مورد نظر شما شود ؟يد موجود باشد تا باعث رويباي زيچ

  

ي قـا بررسـ   يد و دق  يجاد كن يخود ا ي  ربحراني از مس  storyboardك  ي
د ياگر نتوانست. شود يافتن آن ميت يباعث واقعي زيچد كه چه يكن
ي سع. ديريها را هم خودتان بر عهده بگ فه رسانهيد وظينكني البته سع. دير دهييد، هدف خود را تغيابير را بين مسيا

ل شـود،   يتبدي  اسي س كاتوريكارك  يموضوع مورد نظر شما به      ي  وقت. ديكني  ها را خودتان نقاش   "كاتورهايكار"د  ينكن
 ، باشـند  كـاتور يد در كار  يكه عالقمنـد هـست      را يتر اخبار يش ت يشاپيد پ ينكني   اما سع  ،ديا دهيشما به هدف خود رس    

ه يـ كاتورهـا را ته   ين خبـري و كار    يد كه مطبوعات عناو   ي، اما اجازه ده   ديشوي  رات واقع ييد باعث تغ  يشما با . ديسيبنو
  .»ف نكنيش بده، تعرينما«  :د يسازان استفاده كن لمياز قانون مورد عالقه ف. كنند

  

نشان «مثال عبارت هستند از     ي  ستند، برا يني  كه واقع ي  يزهايچ
و » سازي عمـوم    آگاه«،  »مسالهي  كار كردن رو  «،  »دادن موضوع 

هستند ممكـن اسـت     ي  كه واقع ي  يزهايچ. »به عامه ي  دسترس«
ي اجـرا «،  »ك كبوتر يآزاد كردن   «،  »ك درخت يتصرف  «شامل  

، »نـدگان مجلـس   يمالقات با نما  «،  »اهك پرسشنامه در فروشگ   ي
ا ي» صحبت در جمع  «،  »ليميك ا يارسال  «،  »ك نامه ينوشتن  «
  .باشد» يا روگاه هستهيك نيهجوم به «

  

ها  يوانيرليزي  روي  ا حت يم روزانه   يد، پشت پاكت نامه، در تقو     يد رسم كن  يتوان  يهر جا كه م    خود را    storyboardطرح  
.  شوند storyboardن  يد كه باعث تحقق ا    يابيرا ب ي  يدادهايد رو يكني  بعد سع . ستكه در دسترس ا   ي  گريز د يا هر چ  ي

  .د و نه فقط با كلماتير مشغول مخابره اطالعات هستيد كه با تصويبعد مطمئن شو
  

ن خـود دعـوت   يها را به كمپ     آن. ديريكمك بگ ي  ك عكاس محل  يد از   يكني  د سع يديكار را مشكل د    نياگر در اول، ا   
ي زيـ ك قاعده، اگر چ   يبه عنوان   . ف كنند يتوانند با عكس، داستان را تعر       يند كه چگونه م   يها بگو   د آن يد و بگذار  يكن
ن يست و مردم به كمپـ يز در دسترس نيني جه هدفي و در نتديبراي انجام دادن نداري نباشد، كار خاصي عكاسي  برا

د ياگر نتوان. دهم ينام م» ش عكسيآزما«ه را ن مساليمن ا. ز نخواهند كرديت نيغ و حمايوست، آن را تبلينخواهند پ
  .ستيني د، واقعيريعكس بگ

  

ن يـ اد كـه    يـ گو يعكس به شما مـ    . ستين» ميما مخالف «كه   نيو گفتن ا  » مقاومت«ك  ي، فقط   ن عكس مطبوعاتي  يا
 راه كي(ساخته شود ي ا آن جادهي ب شود و به جايشان تخريها دهند خانه يآن مردم اجازه نمي  كه طتي استيفعال
  ).در مركز لندن كه امروزه ساخته شده استي فرع

  

كـه از  ي ميد و پخـش پلوتـون  يـ تـا تول » هجوم بـرد  «(Sellafield)لد  يسالفي  ت اتم ي به سا  1995ل  يصلح سبز در آور   
ك ي همزمان صلح سبز .متوقف كند  منتقل شده بود را  به كارخانه   آنجا ازر  يكارخانه ساخت بمب انگلستان در بركشا     



ر يـ مـدل را پـرواز دهـد تـا بتوانـد توجـه وز      ي  مايك هواپ ي كرد تا از آنجا      مسدوده در آلدرماستون را     يه تخل خط لول 
  .را در دست انجام داشت، جلب كندي حات اتميدرباره كاهش تسلي يورك گفتگويويآن روز در ني س كه فردايانگل

  

ي طراحـ ي  كرد و به شكل     ين هجوم، از چند صد نفر استفاده م       يا
اشغال و هجوم   . ها را به خود جلب كند       د كه چشم رسانه   شده بو 
ر يـ لحظـه خط  در  ي  اديز فشارهمزمان شده بودند كه     ي  به شكل 

ر انگلـستان وارد    يـ بـه وز  ي  اتمـ ي  ها   سالح مذاكرات عدم توسعه  
  .كنند

  

ار قدرتمنـدتر از كلمـات   ير بـس ير ؟ چـون تـصاو  ياما چـرا تـصاو    
ك عكس  يند و   ك  ير خوب كل خبر را بازگو م      يك تصو ي. هستند

توانـد    ينمي  ن كس يعالوه بر ا  . به عنوان ندارد  ي  ازيني  ، حت يعال
نندگان منتقـل كننـد،   يتواند احساسات را به ب ين شما ميكمپ. ا در مقابل آن مشاجره كند ياستنطاق كند   ي  از عكس 
ون يـ زيتلو. سـت ر ا يازمند تصاو يات، ن يش از نشر  يبي  ون حت يزيتلو. حذف خواهند شد  ي  كه در مقاالت رسم   ي  احساس

انجـام  ي ا هيك عمل چند ثانين امر در    يش دهند و چه بهتر اگر ا      يشان، داستان را نما     از دارد كه با عمل    يني  به مردم 
  .شود

  

 از  تـر    بـزرگ  صحبت كند كه  ي  يها و نمادها    تيق شخص ين شما از طر   يد كمپ ياجازه بده . د نه به تئاتر   يبه اپرا فكر كن   
  .هستندي زندگ

  

  .ن استيدر كمپي ر قدرتمندترند، برخورد چهره به چهره و مشاركت شخصيز تصاوكه اي زيتنها چ
  

د بـه آن  يامـروزه شـا  . »ادگرفتميـ دم و به خاطر سپردم، انجام دادم و يدم و فراموش كردم، د يشن«وس گفته   يكنفس
  .اش نداشتم به خواندن مقالهي ازينبه عكس روزنامه نگاه كردم و : مياضافه كن
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ي نـد ي فرا–ك گفتگـو بـا جامعـه اسـت       يـ مانند  ن  يكمپي  برگزار

ــدوطرفــه ماننــد  ــ. يك صــحبت تلفنــي كطرفــه ين اشــاعه يكمپ
. ستيـ ني  يويـ ام ماننـد برنامـه راد     يـ ا پخـش پ   يـ شما  ي  ها  دگاهيد

  .ديد، بحث كنيد، پاسخ دهيد، بشنويد، گوش بدهيصحبت كن
  

د؟ يـ انجـام ده  گروه هدف خـود   باقرار است شما  ي  يها  تيچه فعال 
  د؟يكن ين برگزار ميكمپگر يكديبا چگونه شما 

  

شما وارد ذهن   ي  ها  دهيافتد كه ا    ياتفاق م ي  ارتباط هنگام ي  برقرار
. رسـد   يها مـ   كه به آن  ي  هنگامي  غام شما ارسال شود و نه حت      يكه پ ي   نه هنگام  –ده شود   يگر شود و فهم   يشخص د 
مانند چون      يها ناكام م    نيكمپي  اريبس. آنها هم وارد ذهن شما شود     ي  ها  دهيافتد كه ا    ياتفاق م ي  د هنگام يارتباط مف 

گـر ناكـام    يدي  برخـ . جاد كنند ير ا ييتوانند تغ     يكه م ي  كنند و نه با مخاطبان      يان خودشان رابطه برقرار م    يتنها با حام  
شتر به فكر   ي ب )اشندن ب ير كمپ يهاي تأث   به جاي آن كه در پي مشاهده نشانه        (ني چون برگزاركنندگان كمپ   ؛نندما يم

اد داشته  يبه  . ا مطبوعات مطرح شوند   يو  يا راد يون  يزيتلوخواهند در      مي  مثال –گوناگون هستند   ي  ها  افت پوشش يدر
  .ت دارنديشما به اندازه دهانتان اهمي ها د گوشيباش

  

  "استي گريك نفر به ذهن ديارتباط عمل ارسال اطالعات از ذهن ي برقرار"
P R Smith، Chris Berry، Alan Pulford,  

Strategic Marketing Communications, Kogan Page 1997 
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