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رئیــس یــک کمپیــن کیســت و 
چــه مــی کنــد؟

کاندیداتــوری یــک نامــزد آغــاز مــی شــود؛ امــا ایــن تــازه اول راه  کمپیــن انتخاباتــی بــا  یــک 
کاندیــدای خــوب، پیــام مناســب، شــرایط  اســت. بــرای پیــروزی در انتخابــات، شــما عــاوه بــر 
کــه بتوانــد  انتخاباتــی و …، بــه یــک ســاختار ســازمانی مناســب هــم احتیــاج داریــد. ســاختاری 
گــذاری شــده و بــه صــورت بهینــه ای برســاند.  کمپیــن شــما را بــه مخاطبــان هــدف  پیــام 

ــی اســت. کمپیــن انتخابات تشــکیل چنیــن ســاختاری، وظیفــه رئیــس 
کمپیــن اســت. ایــن فعالیــت  کمپیــن، مســئول اجــرای بهینــه فعالیــت هــای روزانــه یــک  رئیــس 
کاندیــدا،  کــه توســط  کمپیــن اســت  کلــی یــک  هــای روزانــه، منطبــق بــر اســتراتژی هــای 
کمپیــن و مدیرکمپیــن طراحــی و تصویــب شــده اســت. او  مشــاوران وی، استراتژیســت هــای 
کمپیــن و روابــط اعضــای ســتاد، شــناخت درســتی داشــته باشــد و  بایــد نســبت بــه ســاختار 
کمپیــن انتخاباتــی ماننــد نظرســنجی، تولیــد پیــام و فعالیــت  حداقــل در یکــی از ارکان هــر 

ــی متخصــص باشــد.   هــای میدان
کمپیــن در عیــن حــال بیشــترین ارتبــاط را بــا عناصــر میدانــی و عملیاتــی ســتاد برعهــده  رئیــس 
کمپیــن بــه مخاطبــان  کــه بــه صــورت روزمــره در حــال انتقــال پیــام  کســانی  دارد. یعنــی 
کمپیــن بــرای  هســتند. بــه همیــن دلیــل، ایــن افــراد بایــد نســبت بــه تخصــص و تجربــه مدیــر 
گرفت. کمپیــن را جــدی نخواهند  اداره آن اطمینــان داشــته باشــند، در غیــر اینصــورت رئیــس 
کشــور  کافــی در خصــوص مســائل سیاســی و جریــان هــای اصلــی  گاهــی  کمپیــن بایــد از آ مدیــر 
کمپیــن اســت هــم، برخــوردار باشــد و بتوانــد بــا آنهــا  کــه در آن مســئول اجــرای  یــا منطقــه ای 
کارش  کــه دفتــر یــا میــز  کمپیــن خــوب، رئیســی اســت  کنــد. یــک رئیــس  ارتبــاط خوبــی ایجــاد 
ــا وســائل خــاص بــه منظــور  کمپیــن اســت. مدیــر خــوب، اتــاق ویــژه ب در میــان اعضــای تیــم 
کــه  کمپیــن وقــت محــدودی دارد  پذیرایــی از مهمانــان و … را نــدارد. مدیــر خــوب بــرای اداره 

در بدتریــن حالــت مــی توانــد آن را بــه پذیرایــی از مهمانــان خــود اختصــاص دهــد.
کمپیــن در  کمپیــن انتخاباتــی یــک شــرکت ســاختمانی یــا اداره دولتــی نیســت. ذات  یــک 
ــه همیــن  ــه تهدیدهــا و اســتفاده از فرصــت هــا خاصــه مــی شــود. ب ســرعت، پاســخ ســریع ب
کمپیــن مانــع ایجاد  کــه بــرای پیشــرفت یــک  گونــه ای باشــد  دالیــل، روابــط ســازمانی نبایــد بــه 
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کلینتــون در ســال ۱۹۹۲ را مــی  کمپیــن بیــل  کنــد. در ایــن لینــک، عکســی از دفتــر مرکــزی 
کمپیــن انتخاباتــی بیــل  کارویــل، مدیــر  ــز ایــن تصویــر اســت جمیــز  کــه در مرک بینیــد. فــردی 
ــد  ــل معتق کاروی ــای  ــرار دارد. آق ــم ق ــای تی ــایر اعض ــار س کن کارش در  ــز  ــه می ک ــت  ــون اس کلینت
ــه  ــد در میــان تیــم خــود و ب ــاق دربســته بنشــیند، او بای ــد در ات کمپیــن نبای ــر یــک  اســت مدی

همــراه تیــم خــود باشــد.
کمپیــن در انتخابــات ثابــت اســت و ربطــی بــه نــوع انتخابــات نــدارد. امــا  کلــی مدیــر  وظایــف 
گــر ســطح انتخابات محلی باشــد نســبت بــه انتخابات ملــی، حجم وظایف  کــه ا طبیعــی اســت 
کمتــر خواهــد بــود. در انتخابــات محلــی، مثــا در ســطح شهرســتان هــا،  و پیچیدگــی آن هــم 
کــه حتــی اهــل محــل هــم  کمپیــن بایــد ایــن شهرســتان را خــوب بشناســد. بهتــر اســت  مدیــر 
گــر ۲ نفــر بــا تخصــص هــای یکســان  باشــد )هرچنــد ایــن امــر ضــروری نیســت، بــه عبــارت بهتــر ا
کــه اهــل  کســی  کــه یکــی اهــل شهرســتان هســت و دیگــری نیســت،  وجــود داشــته باشــند 
ــدا  ــتان نیســت، پی ــل شهرس ــه اه ک ــی  ــرد متخصص ــر ف گ ــا ا ــت دارد. ام ــت اولوی ــتان اس شهرس

کــه او انتخــاب شــود(. شــود ترجیــح ایــن اســت 
کمپیــن هــم یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم و قابــل  رابطــه میــان نامــزد انتخاباتــی و رئیــس 
کمپیــن خــود اطمینــان داشــته باشــد  کاندیــدا بایــد بــه رئیــس  کمپیــن هاســت. یــک  توجــه در 
کــه فــردی دیگــری را بــرای  گــر ذره ای عــدم اطمینــان میــان ایــن دو برقــرار اســت بهتــر اســت  و ا
کمپیــن فــردی در قامــت مشــاور نیســت. مشــاوران، آرا  کنــد. رئیــس  کمپیــن انتخــاب  ریاســت 
گذارنــد.  کمپیــن در میــان مــی  کاندیــدا یــا ســایر اعضــای تیــم  و نظــرات مختلــف دارنــد و آنــرا بــا 
کــه بــا آن مخالــف اســت؛ چــون  کنــد  کمپیــن منطقــا نمــی توانــد برنامــه ای را اجــرا  امــا رئیــس 
در ایــن صــورت پــس از شکســت احتمالــی مســئولیتی متوجــه او نخواهــد بــود. شــما بــه عنــوان 
گــر بــه او اعتمــاد داریــد بایــد  کمپیــن خــود اعتمــاد داریــد یــا نداریــد. ا یــک نامــزد، یــا بــه رئیــس 
گــر هــم اعتمــاد نداریــد  کمپیــن بســپارید. ا کار را بــه رئیــس  کمپینــی  در اجــرای فعالیــت هــای 

کــه بــا شــما هــم نظــر باشــد.    کار بگماریــد  کســی را بــه  زودتــر عــذر او را بخواهیــد و 
کار مناســب اســت یــا نــه، فقــط  کمپیــن انتخاباتــی بــرای ایــن  بــرای اینکــه بدانیــد رئیــس یــک 

کافــی اســت. بعــد از ایــن ماقــات از خودتــان ســئوال هــای زیــر را بپرســید: یــک ماقــات بــا او 

کمپین دارد؟ • آیا آقا یا خانم رئیس، اتاق ویژه و جدا از تیم 
کننــدگان  کارتابــل ویــژه، رئیــس دفتــر، اتــاق انتظــار مالقــات  • آیــا آقــا یــا خانــم رئیــس دارای 

و … هســت؟
• آیا اتاق آقای رئیس، دارای مبلمان اداری به سبک مدیران ادارات و … هست؟

کنیــد، آن را بــه روابــط اداری و سلســله مراتــب  کمپیــن مــی  گــر درخواســتی از رئیــس  • آیــا ا
گیــر رجــوع مــی دهــد؟ وقــت 

کــه درک درســتی از مناســبات  ــا بــه ایــن نتیجــه مــی رســید  ــا او، آی • در بحــث و صحبــت ب
ــدارد؟ ــروه هــای سیاســی، ارتبــاط آنهــا و … ن گ سیاســی، 
کمپین نداشته است؟ کار میدانی در  کنون تجربه  • آیا تا

• آیا استاد دانشگاه است؟
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کثــر ســئواالت بــاال مثبــت اســت، حتمــا بــا مدیــر خوبــی طــرف نیســتید. دلیــل  گــر پاســخ بــه ا ا
کمپیــن هــای ایرانــی بــه  کــه ایــن مــوارد را در  کــردن ســئوال هــای بــاال در ایــن اســت  ح  مطــر
مراتــب مــی بینیــم. بگذاریــد یــک مثــال بزنــم. قربــان بهزادیــان نــژاد، رئیــس ســتاد انتخاباتــی 
کــدام از صفــات یــک مدیرکمپیــن را  میرحســین موســوی در انتخابــات ۸۸ بــود. ایشــان هیــچ 
نداشــت، جــز اینکــه نامــزد انتخابــات  یعنــی آقــای موســوی  بــه ایشــان اعتمــاد داشــت حــال 
کمپیــن  آنکــه اعتمــاد نامــزد و رئیــس ســتاد بــه یکدیگــر، تنهــا یکــی از جنبــه هــای مهــم در هــر 
اســت. پاســخ هــر هفــت ســئوال بــاال در مــورد ایشــان، مثبــت بــود. تعلــل آقــای بهزادیــان نــژاد 
در اجــرای برنامــه “تبلیغــات در بــه در” در روســتاها و عــدم درک اهمیــت آن از ســوی ایشــان، 
کمپیــن انتخاباتــی میرحســین موســوی در انتخابــات ۸۸ بــه حســاب مــی  از جملــه خطاهــای 
کوچــک تریــن فرصــت هــا بــه نفــع  کمپیــن بایــد بدانــد چگونــه از  آمــد. درحالیکــه مدیــر یــک 
ــوش  ج ب کمپیــن جــر کارل رو، استراتژیســت  کنــد. در ســال ۲۰۰۴،  کمپیــن اســتفاده  اهــداف 
کــه آقــای بــوش بــرای پیــروزی بایــد مشــارکت سفیدپوســتان مذهبــی  بــه ایــن نتیجــه رســید 
را افزایــش دهــد، چــون در غیــر اینصــورت انتخابــات را خواهــد باخــت. بــه همیــن دلیــل او در 
کیــد بــر  کــه تعــداد سفیدپوســتان مذهبــی در آنهــا زیــاد بودنــد، بــا تا ایالــت هــای سرنوشــت ســاز 
گرایــان و فرســتادن نیروهــای داوطلــب بــه ایــن مناطــق،  مخالفــت بــوش بــا ازدواج همجنــس 
کــه در  کلــرورادو بــود  کــرد بــه آقــای بــوش رای دهنــد. از جملــه ایــن ایالــت هــا  آنهــا را تشــویق 
کلــورادو در انتخابــات پــس  ج بــوش بــا اختــاف ۱۰۰ هــزار رای در آن پیــروز شــد.  ســال ۲۰۰۴، جــر

از ســال ۲۰۰۴ بــه دموکــرات هــا رای داده اســت.  
عــده ای ممکــن اســت بــه ســئوال آخــر )اینکــه آیــا اســتاد دانشــگاه اســت یــا خیــر( ایــراد داشــته 
کار دانشــگاهی اســت و  کــه شــغل اصلــی شــان  باشــند. البتــه در اینجــا منظــور افــرادی اســت 
کاس دانشــگاهی هــم دارنــد. در ایــران  کــه بــه عنــوان افــراد حرفــه ای، یــک یــا دو  کســانی  نــه 
کــه ایــن عنــوان “استاددانشــگاه بــودن” یــا داشــتن مــدرک دکتــری سیاســی و  مصطلــح اســت 
کار  گیــرد. ماهیــت  کمپیــن هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی  مــوارد مشــابه بــه عنــوان یــک مزیــت در 
کمپیــن  دانشــگاهی در ایــران فعالیــت هــای تئوریــک و انتزاعــی اســت. در حالیکــه یــک رئیــس 
کمتــر اســتاد دانشــگاهی را  کار اســت. شــما  کنــد. بــه اصطــاح پــای  کار میدانــی مــی  انتخاباتــی 
کار باشــد. از آنهــا البتــه در ســطح مشــاور یــا در مــوارد  کــه در ایــران پــای  کنیــد  مــی توانیــد پیــدا 
کنیــد امــا ریاســت ســتاد انتخاباتــی خــود را هرگــز بــه  اســتثنا استراتژیســت، مــی توانیــد اســتفاده 

یــک اســتاد دانشــگاه نســپارید.
گفتــه مــی شــود مدیــر اتــاق دارد یــا نــدارد و یــا منشــی و دفتــر دارد یــا  کــه  کنیــد ایــن  البتــه توجــه 
کمپیــن داشــته باشــد حتما  گانــه در  کــه اتــاق جدا کــه هــر مدیــری  نــدارد بــه ایــن معنــی نیســت 
ــی  ــطح دسترس ــر س گ ــه ا ک ــت  ــوارد اینس ــن م ح ای ــر ــی از ط ــود اصل ــت. مقص ــی نیس ــر خوب مدی
کــه  کمپیــن آســان نباشــد، معنــی اش ایــن اســت  کمپیــن بــه مدیــر  شــما بــه عنــوان یــک عضــو 
کــه روســای  ــا مدیــر انتخاباتــی خوبــی طــرف نیســتید. ایــن یــک نکتــه حیاتــی اســت  حتمــا ب

کمپیــن هــای انتخاباتــی بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


