
 فرانسهدر آمریکا برای پيروزی سوسياليست ها در تجربه انتخاب اوباما 

. نظارت می کنندنحوه ثبت نام داوطلبان فعاليت در کمپين فرانسوا هوالند بر ، سه مرد جوان فرانسه ليلاینجا در 
در رقابت های  ، هر سه در ایالت ماساچوست آمریکا، نحوه فعاليت"وینست پونز"و  "آرتور ميلر"، "گيالم ليگی"

 .اوباما آموختند و حاال به فرانسه برگشته اند تا در کمپين هوالند فعاليت کنند 2008انتخاباتی را در کمپين سال 

ندی دانشگاه ک در مدرسهدموکرات  "استيو جاردینگ"ارتباط با رای دهندگان را در سر کالس درس ، ”یگيالم ليگ“
، سازمانده کارگری که بسياری از افراد رده باالی کمپين اوباما نزد او "گانز مارشال"با هم یاد گرفت و بعد هاروارد 

  .کارآموزی کرده بودند مرتبط شد

به ایالت نيوهمپشایر رفت  2008در هفته های آخر رقابت های انتخاباتی سال  "آرتور مولر"دانشجوی دیگر هاروارد، 
آمریکایی صحبت کند و جالب آنکه به دليل حساسيتی که نسبت  کمپين اوباما با رای دهندگان" در به در"تا در طرح 

پس از عدم ( دش را یک آلمانی معرفی می کردبه فرانسوی ها در دوران ریاست جمهوری بوش وجود داشت، او خو
 ).حمایت فرانسه از آمریکا در جنگ عراق، برخی از آمریکایی ها ذهنيت خوبی نسبت به فرانسوی ها نداشتند

، اقتصاد "واستر داف"، شاگرد کالس درس MITکه در دانشگاه  "رولم"، رفيق دوران کودکی "وینست پونز"و در نهایت 
دان معروف در طرح های توسعه جهانی و متخصص تجربه های آماری تصادفی بود، احتمال رای دادن افراد هر یک از 

 .خانه هایی را که به آنها مراجعه می شد بررسی می کرد

به قول  فرانسه تجربه کنند؛حس کنجکاوی شان را این بار باید در  ، این سه جوان می دانستندد از انتخابات آمریکابع
 ".ما به سازماندهی رای دهندگان عالقه مند شده بودیم: "ليگی

را تجربه کردند، او را  2008که انتخابات سال  آنهاییکه برای بررسی کمپين اوباما به آمریکا آمدند و  خارجی اکثر افراد
را در همه جا مورد استفاده  شبه عنوان یک کاندیدای بين الملی درنظر گرفتند که می توان استراتژی های ارتباطی ا

ين کمپين اوباما را به یک تقليد صرف تقليل دادند و بدون توجه به پيچيدگی هایی که کمپ ،این گروه از افراد. قرار داد
به تعبير . را همه جا پياده کنند" کمپين اوبامایی"شعار خالق اوباما با آن مواجه بود فکر می کردند که می توانند 

در کمپين اوباما فعاليت و بعد هم در برلين یک شرکت مشاوره ای  2008، جوان آلمانی که در سال "جوليوس ون دالر"
های ظاهری سياست در آمریکا را می بينند اما از آنچه که در پشت بسياری از افراد جنبه " :رسانه ای تاسيس کرد

 ".پرده اتفاق می افتد بی خبر هستند

فقط یکی از مجموعه افراد گوناگونی بود که به آمریکا مسافرت کردند تا نکات ظریف کمپين های انتخاباتی  "ون دالر"
سياری از آنها هنگامی که به کشورهایشان باز گشتند به دليل اما ب. بياموزندرا  –و در اینجا کمپين اوباما  –در آمریکا 

کمپين در اروپا، شکل و شمایلی متفاوت ". فرهنگ سياسی کشور خودشان با مشکالت بسياری مواجه می شدند
در  به عنوان یک مشاور 2008عضو پارلمان اروپا می گوید که در در انتخابات سال  "ماریتا شاک"این را ". از آمریکا دارد

به  .خيلی مورد تحسين قرار گرفت 2009آمریکا حضور داشت و به خاطر پيروزی اش در انتخابات پارلمان اروپا در سال 
تعبير او اگر قرار باشد هزینه های انتخاباتی و پولی که در آمریکا به صورت مشروع خرج می شود در اروپا یک عمل 

 . غيراخالقی و فساد مالی در نظر گرفته خواهد شد

فرانسوی  3به اندازه این  ،کمپين اوباما را در آمریکا تجربه کردند 2008هيچ یک از افرادی که در سال با اینحال 
با تاکيد بر سازماندهی رای دهنگان، آنها یکی از . را از آن انتخابات به خوبی عرضه کنند تجربه شاننتوانسته بودند 

آموزه هایی که تنها بر ویژگی های کمپين اوباما متمرکز نشده . مهمترین آموزه های خود را در فرانسه به کار بردند
ارتباط با رای عی می توان آن را رنسانسی در بود، بلکه جنبه های تقویت شده آن را مورد تاکيد قرار می داد که به نو

 . رای دهندگان را انتخاب می کرد و تاثيرات موجود را مورد سنجش قرار می داد ،دهنگان ناميد که با شيوه های جدید

در کشوری که انتخابات . ، این سه فرانسوی به کشور خودشان بازگشتندپایان انتخابات آمریکا و پيروزی اوبامابعد از 
آنها با بررسی انتخابات اما . ارتباطات شخصیو نه جمعی بود  قدرت رسانه هایمجلل از ن بيشتر یک نمایش آ

که کمتر تمایل به رای را پاریس به این نتيجه رسيدند که می توانند نرخ مشارکت افرادی حومه در  2010محلی سال 
ندیدای سوسياليست ها که به دنبال پيروزی بر ، کا"هوالند" انمشاوریکی از . برابر افزایش دهند 4دارند تا 

آنها هدف گذاری خود را . سازماندهی کنندرا ارتباطات چهره به چهره از آنها خواست تا یک کمپين  ندبود "سارکوزی"



در ليل فرانسه . ماه مه قرار دادند 5ميليون خانه در فرانسه تا زمان برگزاری دور دوم انتخابات در  5بر ارتباط با ساکنان 
به چهره، تعداد افراد داوطلب در بر اساس استفاده از همين ساختار ارتباطات چهره گزارش داد که ستاد هوالند 

این سه جوان فرانسوی اولين کسانی بودند که طرح در  .شده استميليون نفر  3بيشتر از  سوسيالست هاکمپين 
به در را که شامل حضور دم در خانه های مردم و ترغيب آنها به مشارکت انتخاباتی است به این صورت متمرکز و 

 .بهينه مورد استفاده قرار دادند

اشاره به شهر (می شناسند  "تونی هابوس"، به عنوان ی راساله استراسبورگ 31تا  28رسانه ها این سه تفندگدار 
ما جوان هستيم و در مورد شيوه های جدید تبليغات : "می گوید "لروم"). بوستون، مرکز ایالت ماسچوست آمریکا

او در عين حال ادامه می دهد که رسانه ها هم ". صحبت و در هر جمله ای هم اسم اوباما را تکرار می کنيم
ید تبليغاتی آنها تاکيد بسيار دهم هست که گزارش های این رسانه ها بر شيوه جبه همين دليل . دوستشان دارند

یک  "هوالند"آنها به کمپين . بسياری از این گزارش ها در مورد ویژگی های طرح ارتباط چهره به چهره آنهاست .دارد
تا در مورد  افرادی که همدیگر را نمی شناختند در دو سوی این ارتباط قرار دارند. نيروی انگيزشی قوی هدیه دادند

ا این افراد ناشناس صحبت می کسانی که به در خانه ها می روند و کسانی که در خانه ها ب. سياست صحبت کنند
و  ن را بر کسانی قرار دادند که نمی خواستند رای بدهندتمرکز خودشا آنها. کنند، به خصوص در مناطق حاشيه ای

دالیل واضح دیگری هم وجود دارند که چرا  وردگی احتمالی در رای دادن، حتماً که غير از سرخ به این نتيجه رسيدند
برخی افراد نمی دانند که چه زمانی و چگونه باید رای . برخی از افراد در یک سيستم سياسی رای نمی دهند

، مناطق تحت کنترل "پونز"و  "مولر"، "ليگی"وقتی که . برخی دیگر آشنایی کافی با احزاب و کاندیداها ندارند و دبدهن
که به صورت سنتی ميزان مشارکت پایينی داشتند بررسی و تحليل کردند به این نتيجه رسيدند را عقيدتی چپ ها 

به عقيده آنها، مشکل تحليل گران سياسی در  .ی دهددادن توضيح مکه سن و تحصيالت اکثر پدیده ها را در رای ن
. است که هر دو به نرخ پایين مشارکت منجر می شود" عدم فعاليت مشارکتی"و " سرخوردگی"عدم درک دو پدیده 

با این تفاوت که سرخوردگی تنها در صورت وجود یک کاندیدای فوق العاده خوب منجر به مشارکت می شود اما برای 
مردم به مشارکت فقط باید با آنها ارتباط شخصی برقرار کرد و برای این ارتباط باید به مکان هایی سر زد درگير کردن 

آنها تصميم گرفتند برای اولين . که تاکنون کسی به آنجا نرفته و مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت نکرده است
 .  بار به این مکان ها بروند

، رهبر سوسيالست ها گفتند که به آنها اجازه "سماکسيم دی گایت"به  "پونز"و  "مولر"، "ليگی"، 2009در پایيز سال 
در ابتدا برای پذیرش  "سدی گایت". کنندبرای امتحان نظریه شان استفاده شهرداری ها دهد تا از انتخابات پيش روی 

به آنها نظریه این  برای بررسی خواست تافعال حزبی  80و از این پيشنهاد تردید داشت ولی در نهایت قبول کرد 
 . کمک کنند

 این هشت منطقههمه  ویژگیپاریس که  اروندیسمنتمنطقه در محدوده شهر و  7. منطقه را در نظر گرفتند 8آنها 
آنها برای تحقيق خود دو گروه آزمایش و . اما با گرایش به کاندیداهای چپ در انتخابات اخير بود ،نرخ پایين مشارکت

همان  –ساختمان در این هشت منطقه بود که پرسش کنندگان  675گروه آزمایش شامل . کنترل مشخص کردند
ا ساکنين آن گفت و گو می باید یک هفته قبل از انتخابات به این ساختمان ها سر می زدند و ب –فعاالن حزبی 

، اما قرار نبود کسی با ساکنان آن تشکيل می دادرا ساختمان  675گروه کنترل هم به همين مقدار یعنی . کردند
 ).هزار رای دهنده ثبت نام کرده را پوشش می دادند 24این دو گروه با هم ( صحبت کند

ميزان مشارکت برای . دیدگاه های آنان را تایيد کردت، صحت بعد از برگزاری انتخابا محدودو آزمایش ميدانی نتایج این 
 ،با بررسی اطالعات رای دهندگان. درصد بود 35.9درصد و برای گروه اصلی یا همان گروه آزمایش  31.8گروه کنترل 

ها می تواند توضيح دهد که چرا برخی افراد به کسانی که در مورد انتخابات با آن ،که متغير محل تولدشد  مشخص
کسانی که در خارج از فرانسه متولد شده بودند بيشتر از . صحبت می کنند واکنش مثبت تری نشان می دهند

اما نکته مهم . با مراجعه کنندگان وارد بحث و گفت و گو می شدندکسانی که در فرانسه به دنيا آمده بودند 
ادعا می رای نمی دادند  –در شمال آفریقا  اکثراً با ریشه هایی –اینجاست، کسانی که در ميان جمعيت مهاجران 

 .اهميت داردهم رای آنها رای دادن مهم است و تا حاال کسی به آنها نگفته بود  کردند که

این سه نفر به عنوان نتيجه تحقيق خود به حزب سوسيالست گزارشی دادند که به عقيده آنها برای پيروزی در 
طرفداران خودی از تالش برای اقناع طرفداران رقيب یا تصميم نگرفته ها اهميت انتخابات، بسيج نيروها در ميان 

 .بيشتری دارد



ميليون  5تا فعاالن داوطلب را به در خانه  کردندبعد از این این تجربه موفقيت آميز، این سه نفر شروع به برنامه ریزی 
ا توجه به تجربه ای که از آزمایش قبل داشتند، ب. فرانسوی روانه کنند و با آنها در مورد انتخابات صحبت نمایند

آنها باید خانوارهای هدف را در کل کشور طوری تقسيم می کردند که . پراکندگی این خانوارها اهميت زیادی داشت
به این دليل . بيشترین ميزان پراکندگی را در محل هایی که تمایل رای دهندگان به کاندیداهای چپ بود شامل شود

هر . هزار حوزه رای گيری تقسيم نمودند 60بررسی کردند و کشور را به  1998آماری انتخابات را از سال  گزارش های
حوزه را به عنوان حوزه های هدف  5000سپس آنها . نفر را تحت پوشش قرار می داد 1000حوزه رای گيری، تقریباً 

هزار داوطلبان  700بر اساس آن قرار بود د و انتخاب کردند که بيشتر آنها را مناطق حومه شهرها تشکيل می دادن
 .ميليون خانواده فرانسوی که می توانستند در انتخابات رای دهند سر بزنند 5این طرفدار هوالند به 

تعداد خانوارهایی  –روز جمعه قبل از انتخابات  –تا قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات، ریاست جمهوری در فرانسه 
ميليون خانوار بود  3.4ند نزد آنها رفته و در مورد ضرورت و اهميت رای دادن با آنها صحبت کرده بودند که طرفداران هوال

 .و تقریباً نصف این خانواده ها هم درخواست گفت و گو را پذیرفتند

برخالف . طبق آموزش هایی که داوطلبان دیده بودند، آنها باید در مورد آنچه می گویند به اندازه کافی مراقب باشند
جا در فرانسه، افراد غریبه نمی توانند به راحتی مصاحبه شوندگان را ن، ای"نيوهمپشایر"در ایالت " مولر"آمریکا و تجربه 

آنها باید خيلی با احتياط و متواضعانه، صحبت خود را با مواردی چون نظر مصاحبه شونده در . مورد سئوال قرار دهند
برخالف آمریکا، سئواالتی در مورد زندگی خصوصی  .سائلی از این قبيل آغاز نمایندکاندیداها و منگاه آن به مورد 

سئواالتی که برای طبقه بندی افراد اهميت اساسی . فرانسویان، ممکن است با واکنش منفی آنها مواجه شود
همانند آمریکایی به این دليل و همچنين به دليل کمبود منابع مالی، سيستم سياسی در فرانسه نمی تواند . دارند

مشاور سابق نظرسنجی سارکوزی یک سال برای بررسی و ( ها نسبت به طبقه بندی رای دهندگان دقيق باشد 
پسر و  و حتی کارل رو مغز متفکر تبليغاتی جرج بوش تهيه یک فایل ابتدایی از رای دهندگان در فرانسه تالش کرد

او . هایت به دليل کمبود منابع مالی پروژه خود را به انتها نرسانداما در نحزب جمهوری خواهان را نيز مالقات نمود، 
 ).  اجرایی نماید 2017اميدوار است که حزب بتواند این پروژه را برای سال 

مطابق قانون، تبليغات انتخاباتی از نيمه شب جمعه ای که روز یکشنبه آن انتخابات برگزار می شود ممنوع است و به 
مورد بررسی قرار بگيرند به مرحله دوم انتخابات " پونز"و  "مولر"، "ليگی"قرار بود در طرح همين دليل، بقيه افرادی که 

ميليون خانوار دیگر را در فرانسه در معرض تبليغات مستقيم  1.6اید بآنها در یک فرصت دو هفته ای . موکول شدند
 .طرفداران هوالند قرار می دادند
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، "ليگی. "نسه تهيه شده استاین مقاله بين مرحله اول و مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرا: پی نوشت
 .، مرحله دوم کار خودشان را هم با موفقيت به انجام رساندند"پونز"و  "مولر"
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