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راه ح��ل ميانه كه تبليغ��ات را از انحصار س��رمايه داران در آورد و از طرفی 
ش��ور انتخاباتی هم كم نشود، اس��تفاده از تلويزيون )البته با حفظ بی طرفی 
و عدال��ت همه جانب��ه( در امر تبليغات اس��ت. تلويزيون يك��ی از مؤثرترين 
رس��انه ها در عصر جديد اس��ت، جعبه ی جادو دارای تواناي��ی تأثير گذاری 
زي��ادی بر روی مخاطبان و ارائه محتوای بی وقفه اس��ت. از نگاهی دقيق تر، 
تلويزي��ون به عنوان عضوی از خانواده های امروزی تبديل ش��ده اس��ت. در 

اي��ران نيز با توجه به تأثير گذاری زياد تلويزي��ون و اطمينان عموم مردم به 
رس��انه ملی، استفاده از تلويزيون به ابزار مناسبی برای اطالع رسانی به آحاد 
جامعه مبدل ش��ده اس��ت. فيلم های تبليغاتی، مناظره ها، گفتگوها و اخبار 
از طريق تلويزيون در تيراژی بس��يار گس��ترده تر از پوس��ترها، بروش��ورها، 
بيلبورده��ا و گفتگوه��ای رو در رو و س��خنرانی ها به بينندگان می رس��د و 
طي��ف گس��ترده تری از مخاطب��ان را درگير می كند. با توجه به گس��تره ی 

ريحان و علف ه�ای ه�رز
ش�يوه ی تبليغات انتخاباتی در نظام های س�رمایه داری پيش و بيش از آنکه ماهيت دموکراتيک داش�ته باشد، عمدتًا پدیده ای 
از جنس خود س�رمایه داری به ش�مار می آید. در کش�ورهایی مثل آمریکا، انگليس و فرانس�ه که قواني�ن اجتماعی در آنجا در 
س�طح احکام شرعی و آسمانی مطرح اس�ت و ادعای مردم ساالری شان را برای ملل جهان سومی رسالتی پيامبر گونه تلقی می 
کنند، پول، س�رمایه و طرفداری شرکت های بزرگ س�رمایه دار، در تبليغات انتخاباتی حرف اول را می زنند. یعنی هيئت حاکمه 
چنين کش�ورهایی در درجه اول نماینده س�رمایه داران است و حافظ منافع آنان در برابر مردم، چه مردم داخلی باشد، چه مردم 
کش�ورهای خارجی. در این بين نباید فراموش کرد که به هر حال تبليغات انتخاباتی یک مس�ئله کامًا حرفه ای اس�ت که نقش 
پول و س�رمایه را در آن نمی توان نادیده گرفت. کس�انی که خود را در معرض گزینش و انتخاب توده مردم قرار می دهند برای 
معرفی و شناس�اندن خود به دیگران نياز به تبليغات دارند و این تبليغات خواه – ناخواه، فوق العاده هزینه بر اس�ت. بنابراین در 
نظام های مردم س�االر این خطر هميش�ه وجود دارد که عناصر سرمایه داری مصالح و منافع عامه ی مردم را به سود خود تهدید 

کرده و تحت تأثير قرار دهند.

  نعمت اهلل س�عيدی
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مخاطبان و قدرت تأثيرگذاری اين رس��انه نامزدها حس��اب جداگانه ای برای 
آن ب��از كرده اند مخاطبان نيز با اش��تياق و ح��رارت، پی گيری محتوای اين 

برنامه ها را در دس��تور كارهای روزمره خود قرار می دهند.
همچنين اس��تفاده مؤثر و گسترده نامزدهای انتخاباتی از تلويزيون به عنوان 
ابزار مناس��بی برای تبليغ در درجه نخس��ت وابس��تگی آنان را به عامل پول 
و س��رمايه كاه��ش داده، ثانياً امكان برقراری عدالت بين احزاب سياس��ی را 
فراه��م نموده و عالوه بر مزيت های ديگر می تواند هزينه كلی هر انتخاباتی 

را كاه��ش ده��د.
 اس��تفاده مؤثر و حرفه ای تر س��تاد انتخاباتی آقای خاتمی از فيلم تبليغاتی 
را باي��د آغاز حضور جدی تر تلويزيون در امر انتخابات رياس��ت جمهوری به 
ش��مار آورد. هم زم��ان با اين مورد می توان به پر رنگ تر ش��دن نقش نهاد 
دانش��گاه اش��اره كرد. در نهمين دوره با توجه به تنوع جالب توجه احزاب و 
نامزده��ا از نظر افكار و برنامه ها، نق��ش نهادهايی اجتماعی مثل روحانيت و 

دانش��گاه محدودتر ش��د و مخاطبان عام بيشتر به صدا و سيما وابسته شدند. 
برنام��ه ه��ای نامزدها در دوره های نهم و دهم، عمدتاً از طريق صدا وس��يما 
بود كه به دست مخاطبان نهايی می رسيد و در انتخاب و گزينش آنان نقش 
داشت. نكته بسيار جالب  توجه در دهمين دوره انتخابات به نقش ستادهای 

تبليغات��ی و نهادهای مذهب��ی و اجتماعی اي��ران معاص��ر ب��از م��ی گ��ردد. 
واقعيت اين اس��ت كه اين ستادها و نهادها از دوره نهم به بعد نقش چندانی 
در افزاي��ش تع��داد كّم��ی هواداران ه��ر نامزد نداش��تند. يعنی ف��ی المثال 
مخاطبان عام توده مردم نه مس��تقيماً از نهاد دانش��گاه تأثير می گرفتند، نه 
مس��اجد و روحاني��ت. چرا كه اصوالً تفكيكی از اي��ن نوع بويژه در دوره اخير 
بين هواداران وجود نداش��ت، هر نامزدی با شدت و ضعف كمتر يا بيشتر می 
توانس��ت در بي��ن هر يك از طيف های اجتماع��ی موجود هوادار جذب كند. 
)تا جايی كه مثاًل اصالح طلبان نگران از دس��ت دادن رأی ايرانيان خارج از 

كش��ور بودند و اصولگرايان نگران رأی رزمندگان زمان جنگ( 
نه آقای احمدی نژاد در بين اقش��ار مرفه تر جامعه بدون رأی بود، نه رقيب 

اصلی ايش��ان در بين توده مردم متوس��ط به پايين جامعه.

بتابراين متأس��فانه تنها كاركرد جدی س��تادهای انتخابات��ی اين دوره صرفاً 
محدود ش��د به تهييج بيش��تر عواطف و احساسات هر يك از هواداران نسبت 
ب��ه نامزد م��ورد نظر خويش. يعنی عماًل اين س��تادها تنه��ا كاری كه كردند 
هوادارت��ر ك��ردن يك هوادار بود، ن��ه تكثير و افزايش تع��داد آنها. به همين 
دلي��ل مردم هم��ان رأی ابتدايی خويش را فقط با عالقه و تعصب بيش��تر به 
داخ��ل صندوق انداختند. البته اين مس��أله به خودی خود نه تنها مش��كلی 
نيس��ت، كه بركات فراوانی نيز در ادامه راه كش��ور به س��وی آينده روش��ن 
خواهد داش��ت. حداقل اينك��ه پيروز نهاي��ی چنين انتخابات��ی اوالً از وجود 

هواداران و پشتيبانان جدی تری در بين توده مردم برخوردار است، در ثانی 
نس��بت به منتقدان از همان نس��بت جدی تر خود، قاعدتاً دقت بيش��تری را 
در پيش خواهد گرفت. تنها ش��رط الزمه وجود بركات ياد شده اين است كه 
ه��ر دو طرف به قواعد اوليه بازی باز گردند و بپذيرند كه فعاًل دوره انتخابات 
به پايان رس��يده و جهت گيری های خرد و كالن سياسی كشور بايد طبيعتاً 

وارد همين مرحله ش��ود. 
اگ��ر همين نگاه اجمال��ی را ادامه دهيم، فيلم تبليغات��ی آقای كروبی را بايد 
بيش��تر وابس��ته به مؤلفه های ذوقی و زيبايی شناس��انه بداني��م، تا رويكرد 
اس��تداللی و منطق��اً متقاعد كننده ی مخاطب هدف. كارگردان و مش��اوران 
اي��ن فيل��م در درجه نخس��ت عواطف مخاط��ب را هدف گرفت��ه و بر توجيه 
فك��ری و منطق��ی او كمت��ر تمركز داش��تند. متن نريش��ن فيلم كه توس��ط 
گوينده ای خانم اجرا می ش��د ضعيف نبود، اّما با توجه به اتكای بيش��تر فيلم 
بر اين نريش��ن به هيچ وجه كافی به نظر نمی رس��يد. اوج كلمات و جمالت 

گوين��ده متن نريش��ن اين بود كه: آق��ای كروبی هم م��ی توانند يك رئيس 
جمهور باش��ند، ن��ه اينكه حتماً بايد باش��ند! احتماالً كارگردان و مش��اوران 
فيل��م مواردی چون كهولت س��ن و عدم توان جس��می الزم برای يك رئيس 
جمهور را در مورد آقای كروبی مهم ترين موانع احتمالی موجود بر س��ر راه 
پيروزی ايش��ان فرض كرده بودند و س��عی داش��تند با اين فيلم پاس��خگوی 
چنين مش��كالت و موانعی باش��ند! در گام بعدی، حداكث��ر پيام های ايجابی 
فيلم مذكور در مواردی چون وجود حافظه قوی و ش��خصی، توانايی استفاده 
ايش��ان از كارشناس��ان و نخبگان سياس��ی و ارتباط گرفتن مؤثر با آن قشر، 
يا م��واردی همچون توان باالی چانه زنی سياس��ی و ارتباط قديمی با طبقه 
مديران و مس��ؤالن خالصه می ش��د. مهم ترين اش��تباه تاكتيكی اين فيلم و 
مناظ��ره ه��ای بعدی آقای كروبی ع��دم تمركز و اختص��اص ضريب الزم در 
راستای شعار نفری هفتاد هزار تومان يا استراتژی تغيير بود. در واقع به نظر 
نگارنده تنها ش��انس جدی ايشان برای جلب گس��ترده هوادار، بويژه در بين 
اقشار متوس��ط به پايين همان ش��عار قديمی پول نقد ماهيانه بود. مشاوران 
ايش��ان بيش��تر در حال و هوای دوره قبلی انتخابات بودند و كمتر به شرايط 

متفاوت امروز جامعه اهتمام داش��تند. يك اشتباه ديگر ايشان بالفعل گرفتن 
ظرفي��ت بالق��وه جذب مخاط��ب قومی بود و عدم صرف ان��رژی الزم در اين 
زمينه چهره های مديريتی و سياس��ی و نس��بتاً مشهوری كه از آقای كروبی 
حمايت كرده بودند؛ در فيلم تبليغاتی ايش��ان به گونه ای به تصوير كش��يده 
ش��ده بودن��د كه قبل از آنكه مخاطب را جذب ش��خصيت آق��ای كروبی )كه 
قاعدتاً هدف اصلی فيلم محس��وب می ش��د( كنند، خود اين افراد را تبليغ يا 
تبرئه می كردند. واضح ترين مثال اعالم نظرهای آقای كرباس��چی )ش��هردار 
اس��بق تهران( بود. قس��مت های مربوط به آقای كرباس��چی در فيلم ايشان 

حامي�ان آق�ای كروب�ی در فيل�م تبليغات�ی ايش�ان ب�ه گون�ه ای ب�ه تصوي�ر كش�يده ش�ده 
بودن�د ك�ه قب�ل از آنك�ه مخاط�ب را ج�ذب ش�خصيت آق�ای كروب�ی )ك�ه قاعدت�ًا ه�دف 
اصل�ی فيل�م محس�وب م�ی ش�د( كنن�د، خ�ود اي�ن اف�راد را تبلي�غ ي�ا تبرئ�ه م�ی كردن�د.
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را چهره ای در عرض ش��خصيت آقای كروبی نش��ان می داد، نه حامی پشت 
سرش��ان. گويی ناخواسته و بسيار ظريف در اين فيلم چنين القا شده بود كه 
چهره های معروف حامی آقای كروبی به اكراه و از س��ر ناچاری پش��ت س��ر 
ايش��ان قرارگرفته اند و اين موضوع چن��دان ارتباطی به توانايی آقای كروبی 

در ارتباط گرفتن با چنين چهره ها و كارشناس��ان خبره ای ندارد. 
در  مجموع، فيلم تبليغاتی آقای كروبی كار متوس��طی به نظر می رس��يد كه 
با توجه به ش��رايط موجود نتوانس��ت نقش مؤثری در جذب رای برای ايشان 
داش��ته باش��د. اين فيلم فقط وقتی می توانس��ت مفيد باشد كه آقای كروبی 
طي��ف قابل توجهی از هواداران را جذب خود كرده و حاال صرفاً مترصد وارد 
كردن ضربه نهايی باش��د ب��رای تصميم گيری قطعی مخاطب، در صورتی كه 
واقعي��ت موجود چي��ز ديگری بود و هنوز جمعيت قابل توجهی كه برای رأی 
دادن به ايش��ان مردد باش��ند ش��كل نگرفته بود. فيلم تبليغاتی آقای كروبی 
بايد تالش می  كرد هوادار اوليه جذب كند، نه اينكه چنين هواداران فرضی 
ای را مصم��م و قطعی نمايد. در مناظره ه��ای بعدی آقای كروبی نيز همين 
خط��ای تاكتيك��ی ادامه يافت و ايش��ان قب��ل از آنكه بتوانند خ��ود را برای 
مس��ند رياس��ت جمهوری انتخاب اصلح معرفی كنند، ب��ر مواضع انتقادی و 
س��لبی نس��بت به ديگر رقبا تكيه داش��تند. اين تاكتي��ك تبليغی فقط وقتی 
می توانس��ت در جذب آراء موفق باش��د كه ايشان در حد الزم از توان فردی 

و شايس��تگی های ش��خصی برخوردار بوده و دراين زمينه به قدر كافی مانور 
تليغی داد. در غير اين صورت همان طور كه عماًل ش��اهد بوديم ايش��ان فقط 
در اي��ن حد نقش بازی كرد ك��ه موافقان خويش را به اردوی هواداران آقای 
موس��وی و مخالفان را به جمع هواداران آقای احمدی ن��ژاد راهنمايی كند. 
ش��ايد عدم توجه به نقاط ضعف فاحش ياد ش��ده در تاكتي��ك های تبليغی 
ايش��ان بود كه پذيرش نتيج��ه نهايی انتخابات را برای آقای كروبی مش��كل 

ك��رده ب��ود! در صورتی كه در نقد و بررس��ی تاكتيك ها و مواض��ع تبليغاتی 
آقای موس��وی خواهيم ديد كه بخش عم��ده ی توان و انرژی تبليغاتی آقای 
كروبی، عماًل فقط در حد مكمل نه چندان مؤثری برای آقای موس��وی نقش 
ايف��اد نمود. در اين ش��رايط و با توجه به موارد ياد ش��ده، دس��ت كم برای 
ش��خصی مث��ل نگارنده وجود هم��ان حدوداً 1درصد  رأی ني��ز كمی عجيب 
ب��ه نظر می رس��د! يعنی توجيه اين مطلب خيلی دش��وار اس��ت كه چرا آن 
ي��ك درصدی كه ب��ه آقای كروب��ی رأی دادند به آقای موس��وی رأی نداده 
ان��د! به عبارت ديگ��ر، برخالف تصور اوليه رقيب اصلی آق��ای كروبی را بايد 
آقای موس��وی در نظر گرفت. در صورتی كه ايش��ان عمدتاً و اشتباهاً با آقای 
احمدی نژاد رقابت كرد و توان وانرژی تبليغاتی خود را هدر داد. اگر ش��عار 
اصلی ايش��ان را تغيير در نظ��ر بگيريم قطعاً در نظر عم��وم مخاطبان، آقای 
موس��وی در اين رابطه انتخاب اصلح بود. همين طور شعارها و مواضعی مثل 
آزادی های ش��هروندی و غيره. شرح و تفس��ير بيشتر اين موارد را به مجالی 

ديگر می س��پريم و به فيلم تبليغاتی آقای موس��وی می پردازيم. 
 ب��ا نگاهی گذرا ب��ه فيلم تبليغاتی آقای موس��وی می تواني��م آن را ضعيف 
تري��ن نمونه دهمين دوره انتخاب��ات معرفی كنيم. ش��ايد در بدو امر چنين 
اع��الم نظری عجيب فرض ش��ود، اما برای توضيح مطلب الزم اس��ت به يك 
نكته اش��اره نمايي��م. همان طور كه پيش از  اين اش��اره كرديم بنا بر داليل 
متع��ددی آق��ای احمدی نژاد را بايد از همان ابتدا مه��م ترين بخت پيروزی 
اين انتخابات بدانيم. حداقل اينكه موضع گيری ش��ديد هر س��ه رقيب نسبت 
به ايش��ان گواه و روش��ن اين ادعا اس��ت. اگر به جای س��ه رقيب بنا می شد 
ده ه��ا رقي��ب در برابر آقای احمدی نژاد قد علم كنند، بی ش��ك نخس��تين 
موضع مش��ترك تمام اين رقبا اتخاذ مواضع سلبی و انتقادی نسبت به ايشان 
بود. چه اساس��اً نمی توان تصور كرد كه يك رقيب با آقای احمدی نژاد )كه 
از قبل رئيس جمهور بوده اس��ت( موافق باش��د و اصاًل در انتخابات ش��ركت 
كند. اين يك مصداق آش��كار نفی غرض اس��ت. پس نفس ش��ركت كردن و 
كانديدا ش��دن يك فرد در چنين ش��رايطی به هر حال حكايت از سطحی از 
انتق��اد دارد. نكته مذكور اين اس��ت كه مواضع انتقادی در چنين ش��رايطی 
ش��رط الزم اس��ت اما كافی نيست. نسبت به هر ش��خص، مدير، صاحب نظر 
ي��ا حاكم و مس��ئولی می ت��وان حرف های انتقادی داش��ت، ام��ا يك نامزد 
انتخابات��ی در اين ش��رايط نمی آيد ك��ه صرفاً انتقاد كند. او با نامزد ش��دن 

خ��ود، خواهی – نخواهی اعالم حضور كرده اس��ت كه ب��ه جای رقيب اصلی 
بر مس��ند رياست جمهور بنش��يند. يعنی مخاطب می خواهد بداند كه در هر 
عملك��رد غلط و نقد پذيری عملكرد صحيح چيس��ت و اي��ن كانديدا در اين 
زمين��ه چه نظ��ری دارد. به عنوان مثال اگر آقای احم��دی نژاد نيز به برخی 
از خطاه��ای تاكتيك��ی در تبليغاتش تن در نم��ی داد، در برابر حجم انبوهی 
از انتقاده��ای رقب��ای مقابل خيلی راحت می توانس��ت اين م��وارد را نتيجه 

پ��ركاری و عمل گرايی دلس��وزانه دولت خويش ياد كن��د. مثاًل خيلی راحت 
در براب��ر انتق��اد مربوط به انحالل س��ازمان برنامه و بودجه )يا تغيير ش��كل 
س��ازمان( به مش��كالت نفس گير و كش��نده نظام و بروكراتيك كشور اشاره 
كند. آقای موس��وی در اين مورد فقط وقتی می توانست نظر قطعی مخاطب 
را جذب كند كه واضح و دقيق بگويد اگر انحالل اين س��ازمان نه، پس چه؟! 
چه راهی وجود دارد كه هم از بی نظمی اداری جلوگيری كنيم، هم در انبوه 

تارهای عنكبوتی نظام ديوان س��االری دس��ت و پا نزنيم. 
متأسفانه در طول سال های اخير بسياری از نخبگان ما خرد جمعی اكثريت 
اف��راد جامعه ايران را دس��ته كم گرفته اند و خيل��ی از آنها حتی عقب تر از 
ت��وده م��ردم گام بر می دارند. فيل��م انتخاباتی آقای موس��وی ثابت می كرد 
كه مش��اوران و استراتژيست های پشت سر ايش��ان هنوز نتوانسته اند فكری 
اساس��ی برای كف��ه ديگر ترازوی مواض��ع انتخاباتی و تبليغ��ی خويش يعنی 
مواضع ايجابی كنند و بس��يار بيش��تر از حد الزم بر مواضع سلبی و انتقادی 

درص�دی  ي�ک  آن  چ�را  ك�ه  اس�ت  دش�وار  خيل�ی  مطل�ب  اي�ن  توجي�ه 
ان�د! ن�داده  رأی  موس�وی  آق�ای  ب�ه  دادن�د  رأی  كروب�ی  آق�ای  ب�ه  ك�ه 
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تكي��ه كرده اند. به عنوان نمونه، ش��عار قانون گرايی و بازگش��ت به قانون از 
طرف آقای موس��وی يك اس��تراتژی كاماًل مبهم بود ك��ه بايد همان وضعيت 
قبلی با همان مش��كالت، عقب افتادگی ها آسيب ها و غيره كه سال ها مورد 
انتق��اد اكثري��ت صاحب نظران و دلس��وزان نظام بوده و هس��ت تحت عنوان 

مبهمی به نام قانون گرايی حفظ ش��ود و تداوم پيدا كند؟
آقای موسوی اصلی ترين رقيب شانس اول اين انتخابات يعنی آقای احمدی 
نژاد بود. يكی از انتقادها نس��بت به ايشان حضور عجوالنه در صحنه سياست 
و ع��دم فرصت ب��رای فكر كردن و ارائ��ه دادن يك برنامه جام��ع و مؤثر در 
اداره كش��ور اس��ت. فيلم انتخاباتی ايش��ان ب��ه جای اينكه به اي��ن انتقادات 
جدی پاس��خ دهد و نش��ان دهد كه آقای موس��وی از مدت ها قبل در صدد 
اص��الح امور اجرايی كش��ور ب��وده و برنامه های او در اي��ن زمينه عجوالنه و 
مربوط به يكی دو ماه اخير نيس��ت، چني��ن القاء می كرد كه برعكس، گويی 
ايش��ان همين دو سه روز قبل برای تصدی پس��ت رياست جمهوری تصميم 
قطعی گرفته اند! عجيب ترين خطای تاكتيكی س��تاد تبليغاتی ايشان تمركز 
ش��تاب زده بر مس��ائلی بود كه دقيقاً يكی دو روز قب��ل و در جريان مناظره 
رو در رو با آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده بود. حداكثر اس��تفاده تبليغاتی از 
اين موارد می توانس��ت در حد چاش��نی مختصری توجيه پذير باش��د. اما در 
ع��وض، فيلم تبليغاتی آقای موس��وی )كه اكثريت مخاطب��ان را بنابر داليلی 

بی صبرانه تش��نه و منتظر ديدنش كرده بود( تبديل به معجونی شده بود كه 
حجم عمده اش چاشنی و ادويه است. گارگردان فيلم در واقع به جای نمك 
ريختن در دس��ت پخت خود، اندكی غ��ذا به نمك اضافه كرده بود! اوج فيلم 
و حج��م عمده آن ازنظر محت��وای كيفی و هنری اختص��اص به صحنه هايی 
از مناظره اخير آقايان موس��وی و احمدی نژاد داش��ت و ناخواسته مهر تأييد 

ديگ��ری از آب در آمده بود بر انتقاد از ش��تابزدگی و بی برنامگی نس��بت به 
آقای موس��وی. اين فيل��م ثابت می كرد كه حداقل از نظ��ر مواضع تبيلغاتی 
س��تاد آقای موسوی اس��تراتژی مش��خص و از پيش تعيين شده ای ندارد و 
بيش��تر متكی به پيش��امدها و موج هايی اس��ت كه ماهيتی ژورناليستی و به 
روز دارن��د. در واق��ع اين فيلم نيز نس��بت به فيلم آق��ای كروبی دچار همان 
خط��ای تاكتيك��ی، اما از اين س��وی بام ش��ده بود. در مورد آقای موس��وی، 
برعك��س آقای كروبی، جامع��ه مخاطب مردد از قبل ش��كل گرفته بود. اين 
فيل��م ب��ه هيچ وجه ظرفي��ت جدی آن را ايج��اد نكرد كه طي��ف های قابل 
توجه��ی از هواداران ترديد كرده آقای احمدی نژاد را به قطعيت و پيوس��تن 
به اردوی ايش��ان وادار كند. بلكه برعكس، نگاه طيف های مذكور را به طرف 
رقيب معطوف و منتظر ش��نيدن حرف ها و پاس��خ ه��ای آقای احمدی نژاد 

نم��ود.
يكی ديگر از مش��كالت اساس��ی فيلم مذكور اين بود كه به نظر می رس��يد 

زمان و قس��مت های متعددی از فيلم بالتكليف مانده است و عمدتاً به تكرار 
چند پيام معدود اوليه )و نسبتاً مبهم( می پردازد. فيلم های تبليغاتی از نظر 
مبانی حرفه ای تفاوت خاصی با هنر س��ينما ندارند. يك اثر س��ينمايی موفق 
فيلم��ی اس��ت كه زمان را برای مخاطب فش��رده و متوقف كن��د. يعنی فيلم 
س��ينمايی 90 دقيقه ای هرچه از نظر روايت هنری و مبانی زيبايی شناس��ی 
قوی تر باش��د، از نظر زمانی برای مخاطب كوتاه تر می ش��ود و شما احساس 
می كنيد 20 10 دقيقه بيش��تر طول نكش��يده و زمان فش��رده و س��ريع تر 
گذش��ته اس��ت. يك فيلم ضعي��ف بر عكس عمل م��ی كند. فيل��م تبليغاتی 
آقای موس��وی نيز دقيقاً همين مشكل را داش��ت مخصوصاً با توجه به سطح 
توق��ع مخاطب كه طبيعتاً در مورد اين فيلم بر انگيخته ش��ده و باالتر از حد 
معم��ول بود. صحنه های طوالنی و تكراری از حضور آقای موس��وی در بين 
هواداران، تكرار و تمركز بيش از حد در چند صحنه مربوط به مناظره قبلی، 
صحن��ه ها و فرآيند های مربوط با اصل مس��ئله انتخابات، مثل مناظره های 
يك هنرپيش��ه زن و 2 خانم ديگر )اگر چه نس��بتاً مش��هور( كه بيشتر حال 
و هوايی در راس��تای بحث های صرفاً روش��ن فكری و فمنيس��تی داش��ت و 
چس��باندن اينها با ش��خصيت اصلی فيلم و اهداف و اس��تراتژی های تبليغی 
آن خيلی دش��وار به نظر می رس��يد، لبخند زدن يا مرتب كردن س��ر و وضع 
نسبتاً طوالنی مدت آقای خاتمی در برابر دوربين، استفاده ضعيف از حمايت 

آق��ای خاتمی تا جايی كه ابزاری به نظر می رس��يد، ع��دم وجود يك محور 
طولی و س��رنخی كه فرايند های پراكنده فيلم را در كنار هم حفظ كند و به 
كليت روايی كار س��ر و س��امان دهد، بالتكليف به نظر رسيدن كارگردان در 
مورد حد و حدود مش��خص مواضع انتقادی، حضور ناخواسته و نامحسوس و 
در عي��ن ح��ال پر رنگ آقای احمدی نژاد )به بهان��ه مواضع انتقادی( در كل 

فيلم كه علی رغم نيت اصلی كارگردان بخش عمده ای از توجيه ش��خصيت 
قهرمان فيلم يعنی آقای موس��وی را صرفاً مش��روط و وابس��ته ی جنبه های 
منف��ی رقيب كرده بود و چنين القاء می كرد كه اگر آقای احمدی نژاد نبود، 
ض��رورت خاصی ب��رای حضور قهرم��ان فيلم وجود نداش��ت و موارد ديگری 
از اي��ن دس��ت، ضعيف ترين فيل��م تبليغاتی اين دوره را رق��م زده بود. اينها 
اشكاالت و خطاهايی بود كه اتفاقاً در مورد مناظره های بعدی آقای موسوی 
ني��ز تداوم يافت و به نظ��ر نگارنده اگر آقای رضايی ب��ه مجموع اين مواضع 
س��لبی و انتقادی سر و سامانی منطقی و ش��كلی دلسوزانه نمی بخشيد، غير 
از عاطفی و احساس��اتی كردن فضای كلی انتخابات حاصل ديگری نداش��ت. 
به عبارت ديگر نگارنده معتقد اس��ت بخش قابل توجهی از آرايی كه در سبد 
آقای موس��وی ريخته شد را آقای رضايی كس��ب كرد يا قطعيت بخشيد، كه 
شرح آن مفصل اس��ت. آقای محسن رضايی از بسياری جهات يكی از پديده 
منحص��ر به ف��رد اين دوره از انتخابات بود و پيچي��ده ترين نقش را بر عهده 

استراتژيس�ت های  و  مش�اوران  ك�ه  ك�رد  م�ی  ثاب�ت  موس�وی  آق�ای  انتخابات�ی  فيل�م 
ديگ�ر  كف�ه  ب�رای  اساس�ی  فك�ری  ان�د  نتوانس�ته  هن�وز  ايش�ان  س�ر  پش�ت 
كنن�د.  ايجاب�ی  مواض�ع  يعن�ی  خوي�ش  تبليغ�ی  و  انتخابات�ی  مواض�ع  ت�رازوی 
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داش��ت. به طوری كه اگر فرضاً امكان داشت يك هفته ديگر فرصت تبليغات 
نامزدها تمديد ش��ود قطعاً فضا س��ه قطبی می ش��د، يا در واقع همان فضای 
سه قطبی تثبيت می گرديد طوری كه در ازای هر يك نفر از رأی دهندگان 
به آقای احمدی نژاد 2 يا 3 نفر از هواداران آقای موس��وی به قطعيت نهايی 
ب��رای هواداری آقای رضايی می رس��يدند. مهمترين اش��تباه تاكتيكی آقای 
رضايی از نظر اس��تراتژی تبليغاتی )مثل آقای موسوی و كروبی( عدم رقابت 
ج��دی تر با 2 رقيب ديگر، غير از آقای احمدی نژاد بود در اين صورت حتی 
اگ��ر فرض كنيم انتخابات به مرحله دوم می كش��يد، قطعاً آقای موس��وی با 
فاصله و ش��دت بيش��تری شكس��ت می خورد چرا كه جريان اصالح طلبی با 
توج��ه ب��ه نقطه  ضعف های قديمی اش هنوز نتوانس��ته به درس��تی قد علم 
كند و به اين زودی ها شانس��ی برای تصدی دوباره صندلی رياست جمهوری 
نخواهد داش��ت. در مورد فيلم تبليغاتی آقای رضايی نيز دقيقاً همين مشكل 
وجود داش��ت و ايش��ان فرصت چالش ج��دی با مواضع اص��الح طلبان را از 
دس��ت داد. آقای رضايی به راحتی می توانست به همان ميزانی كه با آرامش 
منطق��ی دولت نهم را نقد می كند )هم��ان جنس انتقادی كه هر نوع دولتی 
به آن نياز دارد و بايد اس��تقبال كند( با ابهامات يا مش��كالت مواضع اصالح 
طلب��ان نيز وارد چالش جدی ش��ود. چنين رويكردی حتی می توانس��ت به 
تع��داد نهاي��ی و درصد هواداران دولت موجود بيفزاي��د كه با توجه به حضور 
افتخار آميز و درخش��ان حدوداً 85 درصدی مش��اركت مردمی بقول معروف 

نوٌر علی نوٌر می ش��د. چه طبيعی اس��ت كه هرچه تعداد و در صد نهايی رأی 
دهن��دگان به ي��ك رئيس جمهور افزاي��ش يابد به همان مي��زان اقتدار بين 
المللی و نش��اط مديريت داخلی مس��ائل خرد وكالن كش��ور افزايش خواهد 
ياف��ت. اگر چه در همين وضعيت فعلی نيز غير از اين نيس��ت و بويژه از نظر 
بي��ن الملل��ی دير يا زود جهان مجبور اس��ت در برابر ش��كوه اين حضور 85 
درصدی ُكرن��ش كند. حال فيلم تبليغاتی آقای احمدی نژاد. متأس��فانه اين 
فيل��م نيز چندان قوی نبود اما در نس��بت با فيلم های ديگ��ر بويژه از جنبه 
های روايی و هنری كمتر اش��كال داش��ت، هرچند از نظر اس��تراتژی تبليغی 
نقاط ضعف فراوانی داشت. ژاپنی ها در مسائل صنعتی و تكنولوژيك شعاری 
دارند كه بس��يار مناس��ب با شرايط حاضر كشور ما اس��ت. آنها می گويند ما 
هيچ كاری را به دليل نداش��تن تجربه كاف��ی متوقف نمی كنيم. آن را انجام 
می دهيم و اگر به مش��كلی ج��دی برخورديم، در دفعات بعدی آن را اصالح 
می كنيم. يعنی همان قدر كه امكان دارد اش��تباه كنيم، امكان دارد اش��تباه 
نكني��م. تكنول��وژی و علوم تجربی در واقع يعنی راه آزمون وخطا. كس��ی كه 
نم��ی خواهد هيچ وقت اش��تباه كند نمی خواهد واقع��اً كار كند. الغرض، در 
برابر س��يل انتق��ادات منطقی و مغرضانه در برابر دولت نهم اگر دلس��وزانه و 
منصفانه نگاه كنيم اصل ماجرا همين اس��ت. در انقالب اس��المی ما كارهای 
نكرده بس��ياری روی زمي��ن مانده اس��ت. اعتماد به نفس »ما م��ی توانيم« 
مهمترين س��رمايه و اصلی ترين ش��عار م��ا بويژه در مورد مس��ائل عمرانی، 
اعتقادی و اقتصادی اس��ت. مديران و كارشناس��ان مختلف نظام ما به همان 
مق��داری كه نيازمن��د نظارت انتقادی جدی و مداوم هس��تند، به ش��جاعت 

منطقی و جس��ارت انقالب��ی محتاجند. اين دو كفه ت��رازو نبايد خيلی باال و 
پايين ش��ود. به عنوان مثال دولت نهم در روس��تاهای محروم كشور كارهای 
زي��ادی كرده و دس��ت كم نس��بت به اين موض��وع اهتمام جدی داش��ته. تا 
روس��تاها و كش��اورزی ما رونق نگيرد اس��تقالل اقتصادی و امنيت داخلی و 
خارجی كش��ور تحقق واقعی نخواهد يافت. در علم جغرافيا ش��هر و روستا را 
دو نهاد كاماًل وابس��ته به هم و در هم تنيده می دانند. رونق واقعی يك شهر 
وابسته به آبادانی و رشد پايدار ده ها و صدها روستای اطراف آن شهر است. 
فيل��م تبليغات��ی آقای احمدی ن��ژاد از نظر بخش های درون��ی و زمان بندی 
عمدتاً بر امتياز مردمی بودن ايش��ان تأكيد داش��ت و حول محور رساندن اين 
پي��ام ش��كل گرفته بود. در صورتی ك��ه اين موضوع ب��رای مخاطب تا حدود 
زيادی از قبل اثبات ش��ده و نيازی به اين همه تأكيد نداش��ت. اتفاقاً يكی از 
انتقادها نس��بت به آقای احمدی نژاد عدم ارتباط ايش��ان ب��ا نخبگان بود، نه 
توده مردم عادی به همين خاطر اوالً نيازی به صرف اين همه انرژی از طرف 
فيل��م نبود، در ثانی هم��ان مقدار كمتر نيز، بايد ب��ه كيفيت اين موضوع می 
پرداخت، نه كميت آن و س��عی می كرد نش��ان دهد اين ويژگی مردمی بودن 
ايشان ريشه در فضايل اخالقی و آرمان های انقالبی و اسالمی دارد. در مورد 
بخش های مربوط به س��فرهای اس��تانی نيز همين خطای تاكتيكی مشخص 
بود. فيلم بايد بيشتر بر زوايای كاربردی و كارشناسی سفرهای استانی تمركز 
می كرد، نه مواردی مثل ديدارهای مردمی و حل مش��كالت موردی و فردی 

اقش��ار مردم. قس��مت های مربوط به ايرانيان خارج از كش��ور از نظر اهداف 
محتواي��ی فيلم مبه��م و بال تكليف بود. صرف اينكه برخ��ی از اين هموطنان 
نظ��ر مثبتی نس��بت به قهرمان فيلم دارند بر چه اه��داف تبليغی واضحی می 
توانس��ت داللت داشته باشد؟ تجمل ستيزی نيز ظاهراً يكی ديگر از پيام های 
مورد نظر فيلم بود كه بيشتر موردی و بر حسب اتفاق به تصوير كشيده شده 
بود. همين طور هنردوس��تی آقای احمدی نژاد يا نظر مثبت ايشان نسبت به 
قوميت ها و مذاهب خيلی ابتدايی و بس��يار كم عمق و ظاهری مطرح ش��ده 
ب��ود. تنها آيتم برجس��ته و مؤثر و منطبق بر زيبايی شناس��ی فيلم س��كانس 
مربوط به منزل ش��خصی و باغچه س��بزی كاری ب��ود و آن تصاوير مربوط به 
علف های هرزی كه با ريحان خيلی مشابه بودند و در ميزانی معقول حكايت 
از ظرافت و هوش��مندی برخورد با چنين پديده ای در موارد مشابه اجتماعی 
و انقالبی داشت. اين سكانس با بيانی هنرمندانه و غيرمستقيم ظرفيت تأويل 
پذيری فوق العاده ای ايجاد می كرد و می توانست شخصيت قهرمان داستان 
را از مظلومي��ت در نق��د و اعتراض ها گرفته تا ماهيت حس��اس بس��ياری از 
موضع گيری ها، تدبير و درايت در برخورد با دشمنان و مغرضان و .... نمايش 
دهد. ) اينكه علف های هرز می توانند خود را ش��بيه به ريحان و سبزی های 
خوراكی در آورند و از رانت آب و خاك و امكانات باغچه )ايهام ظريفی از امام 
ملت، اس��تفاده كنند و قهرمان فيلم باغبانی اس��ت كار كش��ته و دلسوز و الی 
آخر(. در مجموع تنها حس��ن اصلی اين فيلم را با توجه به بخش های خنثی 
متعدد می توان كمتر اشتباه كردن دانست. حكايت همان زنبور درشت مورد 

نظر ش��يخ اجل، كه: باری چو عس��ل نمی دهی، نيش مزن!  




