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نـام کتــاب

دیباچه

چگونه از طریق تلفن ۵ میلیون شهروند را به رای دادن تشویق 
کنیم؟

برای آینده کشور نگرانید؟ فکر می کنید اگر به اندازه کافی تالش 
نکنیم، شاید بعد از انتخابات پشیمان شویم که هرچه از دست مان 
برای افزایش مشارکت بر می آمد، انجام ندادیم؟ می خواهید آینده 

روشنی برای کشورمان رقم بخورد؟

برای همین می خواهیم گامی بلند برداریم. می خواهیم از امروز 
تا پایان مهلت تبلیغات، هر روز حداقل دو ساعت تلفنی با دوستان، 

آشنایان، فامیل های دور و نزدیک و سایر هموطنان مان صحبت 
کنیم و از آن ها بخواهیم که در انتخابات آینده شرکت کنند. تجربه 
نشان داده که چنین تماس های اثر بسیار زیادی در کمک افرادی 



۶

نـام کتــاب

که هنوز تصمیم نگرفته اند یا برای تصمیم نیاز به اطالعات بیشتری 
دارند، خواهند داشت.

از امروز می خواهیم کمپین ۵ میلیون زنگ، ۵ میلیون رأی برای 
افزایش مشارکت را آغاز کنیم. روش کار ساده است؛ تلفن هایمان را 

برمی داریم، زنگ می زنیم و درباره انتخابات صحبت می کنیم! از 
دالیل مان برای لزوم رای دادن می گوییم. 

شما حتما دالیل خود را برای رای دادن دارید. اما فکر کردیم 
که احتماال یک جزوه مختصر چند صفحه ای براساس تجربه های 

گذشته که هم به طور خالصه دالیل و شیوه های دفاع از رای دادن و 
هم مراحل قدم به قدم تماس را توضیح دهد، می تواند به اثر بخشی 

تماس ها کمک کند. وقت کم باقیمانده را غنیمت بشماریم و از 
همین حاال تماس ها را شروع کنیم. از تماس هایتان هم می توانید 

فیلم و عکس بگیرید و در شبکه های اجتماعی با هشتگ #رای_
میدهم به اشتراک بگذارید.
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راهنمای کمپین «۵ میلیون زنگ، ۵ میلیون رأی»

برای این کار ابتدا کل دفتر تلفن تان را مرور کنید و لیستی 

از اعضای خانواده، دوستان، و آشنایانی که فکر می کنید در 

انتخابات شرکت نمی کنند را تهیه کنید.

این متن حاضر را به دقت مطالعه کنید و با نحوه های تشویق مردم 

برای مشارکت آشنا بشوید.

اگر مثال های ملموسی براساس تجربه های شخصی برای هر 

یک از موارد بیان شده، دارید، آن ها را یادداشت کنید تا در حین 

مکالمه از آن ها استفاده کنید.

به ترتیب با افراد لیستی که تهیه کرده اید، تماس بگیرید و تا 

جای ممکن فرآیند مکالمه را مطابق با متن این راهنمای گفتگوی 

تلفنی پیش ببرید.

در صورت اختالف نظر با مخاطب ضمن رعایت احترام و نشان 

دادن همدلی با دغدغه هایشان تالش کنید آن ها را نسبت به 

اهمیت شرکت در انتخابات و تفاوت چشمگیر رای ندادن با رای 

دادن آگاه کنید.
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در صورت اختالف نظر با مخاطب در هر زمینه ای، از ورود به 

مجادله کالمی مطلقا پرهیز کنید. مشی شما در برخورد با مخالف 

تحمل منتقدان به رای ندادن را نشان می دهد. از گفتگوی 

طوالنی با هم وطنانی که در رای ندادن مصمم و متصلب به نظر 

می رسند، پرهیز کنید، بهتر است وقت تان را صرف گفتگو با 

مرددها کنید.

در پایان گفتگو، چنانچه مخاطب برای رای دادن مجاب شد یا اگر 

اساسا در تماس متوجه شدید که می خواهد رای بدهد، او را برای 

رای دادن به رئیسی تشویق کنید.
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سالم من .... هستم، یک هم وطن عادی ش که راستش اینقدر نگرانم از اینکه 

مشارکت کم شود، تصمیم گرفتم تلفن را بردارم و داوطلبانه با دیگران صحبت کنم 

و دالیلم در رضورت رای دادن بگویم. من هم به وضعیت موجود و عملکرد دولت 

روحانی نقدهای زیادی دارم اما فکر می کنم رای دادن به مراتب بیشرت به نفع 

کشور و مردم است. االن وقت خوبی هست که من چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ 

ام و اگر بله:) می تونم بپرسم ش قصد رشکت در این انتخابات  (اگر نه، تشکر و ا

را دارید یا نه؟ اگر بله، آیا به رئیسی رای می دهید؟

«با توجه به پاسخ مخاطب یکی از سه مسیر زیر را برای ادامه گفتگو انتخاب کنید»

اگر بله، رشکت می کنم و به رئیسی رای می دهم▪

-بسیار عالی، من هم رشکت می کنم و تالش می کنم خانواده، دوستان و آشنایان را 

هم برای رای دادن قانع کنم. راستش اینکه فقط خودمان رای بدهیم کافی نیست و 

خیلی نگرانم که اگر مشارکت پایین باشد، دولتی که تشکیل می شود، پشتوانه قوی 

ای برای کار کردن ندارد. اگر ش هم متوجهید که چقدر مشارکت مهم است، لطفا 

در این چند روز بیشرت تالش کنید برای قانع کردن آشنایاتون ش هم تلفن را بردارید
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ی دهند زنگ بزنید یا در خیابان با  و به کسانی که فکر می کنید مرددند یا رای 

ونده و برای اطمینان از  اون ها گفتگو کنید. تا روز انتخابات وقت زیادی باقی 

ن نباشیم، باید حداک  اینکه رئیسی رای می آورد و برای اینکه فردای انتخابات پشی

ن را بکنیم. فکر می کنید ش هم بتونید ٥ – ١٠ نفر از دوستان و آشنایان رو  تالش

برای رای دادن متقاعد کنید؟

یی کنید) اگر بله: (مخاطب را برای چگونگی انجام این کار راهن

. اگر ایرادی نداره، روز قبل انتخابات هم  اگر خیر: ممنون از وقت ش و نظر ش

اس می گیریم. برای یادآوری با ش 

اگر مرددم:▪

متوجه تردید ش هستم. دلیل تردید ش در رای دادن چیه؟

»با توجه به پاسخ مخاطب یکی از گزینه های زیر را برای ادامه گفتگو انتخاب 

کنید»

اگر دولت هیچ کاره است/ دولت اختیاری ندارد/ اختیارات دست سایر دستگاه ▪

ها و نهاد ها است/ و پاسخ های مشابه



۱۱

نـام کتــاب



۱۲

نـام کتــاب
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نـام کتــاب
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ی ▪ فرقی ندارد به کدام دولت رای بدهیم هرکدام بیایند فرقی در زندگی مردم 

کند/ و پاسخ های مشابه:
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احت هستم/ ▪ یدهم تابفهمند نا ی دهیم تا مسئولین تنبیه شوند، رای  رای 

و پاسخ های مشابه:
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رئیس جمهور از قبل مشخص شده (هر کس را بخواهند از صندوق در میاورند)/ ▪

و پاسخ های مشابه:
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،
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ی به رای من نداره و د هر صورت انتخا میشه/ و پاسخ ▪ اگر رئیسی نیا

های مشابه:

«اگر مخاطب قانع شده است که به رئیسی رای دهد، از او تشکر و درخواست کنید 

تا دیگران را به رای دادن تشویق کند»

«اگر مخاطب بر مواضع خود پافشاری می کند و امکان تغییر نظر وی وجود ندارد، 

با احرتام و تشکر از وقت مخاطب، مکامله را پایان بدهید»

اگر بله رشکت می کنم ولی به کاندیدای دیگری غیر از رئیسی رای می دهم:▪

ی کنم▪ اگر نه، رشکت 
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ه و سک زرد براد شغاله و همه  ▪ اگر اینکه رشکت در انتخابات فایده ندا

و ته یه کرباسند:
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ی ▪ اگر به دلیل نارضایتی از عملکرد روحانی به طور کلی یا در زمینه ای خاص 

خوام رای بدهم:

، مخاطب قانع شده اس که رای بدهد، ا او  «چنانچه پس از صحبت های ش

تشکر و درخواست کنید تا دیگران را به رای دادن تشویق کند»

«چنانچه مخاطب بر مواضع خود پافشاری می کند و امکان تغییر نظر وی وجود 

ندارد، با احرتام و تشکر از وقت مخاطب، مکامله را پایان بدهید» 

ایل دارد دغدغه های دیگری را  «چنانچه مخاطب انعطاف پذیر به نظر می آید و 

مطرح کند، با صبوری گوش کنید و با استفاده از محتویات پاسخ دهید ولی ا مکامله 

بیش از اندازه طوالنی و کم اثر پرهیز کنید»
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به امید تشکیل دولت انقالبی


