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«-1مارين لوپن»؛ دختر كو ندارد نشان از پدر

دخت��ر ژان م��ارن لوپن و حزب تح��ت رهبريش بر
اين باورند كه فرانسه بايد به حضورخود در منطقه يورو
پاي��ان دهد ،كنترل بر مرزهاي خ��ود را افزايش دهد ،با
مهاجرتهاي غيرقانوني برخورد قاطعانهاي داشته باشد
و از اس�لامي ش��دن فرانس��ه جلوگيري به عمل آورد.
بهطور كلي بيگانهستيزي و سياستهاي ضدمهاجرتي و
ضد اروپايي از ويژگيهاي بارز جبهه ملي اس��ت و لوپن
با اس��تفاده از اين شعارها و رويكردها توانست 18درصد
آرا معادل ش��ش ميلي��ون راي  -باالترين ميزان راي در
تاريخ اين حزب  -را بهخود جلب كند .رشد پايگاه مردمي
راستافراطي در سطحي وسيعتر ،نشاندهنده پيشرفت
تودهگرايان ض د اروپا از آمستردام گرفته تا وين ،هلسينكي
و آتن است كه در بحبوحه بحران بدهي و سياستهاي
رياضتي خشم مردم اين كشورها را از كاهش بودجههاي
عمومي و برنامههاي حمايتي دولتها و افزايش بيكاري
برانگيخته اس��ت .به باور برخي س��ه عامل مهاجرت و
بيگانه ستيزي ،اسالم هراسي و امنيت در كنار خشم از
سياستهاي اقتصادي ساركوزي در افزايش اقبال عمومي
به لوپن  43ساله موثر بوده است .در اينجا نبايد از نظر دور
داشت كه جبهه ملي يك جريان تودهگرا بوده و ممكن
اس��ت در اين كش��ور كه داراي بنيانهاي قوي و سنت
ساختارمند دموكراتيك است ،بسياري از آراي آن ريزش
كن��د و همانند دوران پدرش كه كل جامعه عليه جبهه
ملي بسيج شدند از قدرتيابي مجدد آن احساس نگراني
بشود .در اين ميان ،ساركوزي براي آنكه در دوم انتخابات
پيروز ميدان ش��ود به اين آرا نياز مبرمي خواهد داشت
و ت�لاش فراواني به خرج ميدهد تا آراي راس��تگرايان
افراطي را به دس��ت آورد و از همينرو اس��ت كه وعده
كرده كه سياستهاي سختگيرانهتري درباره مهاجرت،
امني��ت و مرزها در پيش ميگي��رد و اوالند هم به نوبه
خ��ود درصدد برآمده تا بر بحران منطقه اروپا و وضعيت
اقتصاديتمركزكند.
نتايج نظرسنجيها نشان ميدهد بين  40تا 60درصد
از افرادي كه به مارين لوپن راي دادهاند به احتمال زياد به
نيكوال ساركوزي راي خواهند داد و  17تا 20درصد نيز به
اوالند رأي ميدهند .ولي نيكوال ساركوزي هرگونه توافقي
با «مارين لوپن» رهبر حزب جبهه ملي را براي باال بردن
شانس خود در دور دوم انتخابات رياستجمهوري فرانسه
در روز  17ارديبهشت رد كرده همچنانكه متقابال لوپن
نيز بهطور آشكار با آرا و سياستهاي ساركوزي مخالفت
ك��رده و از هوادارانش خواس��ته ب��ه او راي ندهند .اين
درحالي است كه تحليلگران بر اين باورند ساركوزي براي
پيروزي در دور دوم انتخابات بايد دستكم سه چهارم از
آراي حاميان لوپن و دو س��وم از آراي هواداران «فرانسوا
بايرو» را كسب كند.
-2ژان لوك مالنشون؛ چپهاي فرانسه متحد شويد

مالنش��ون نامزد جبهه چپ شامل گروههاي افراطي

محمدعلي فيروزآبادي

عکسAFP:

فرانسه را هميشه بايد از دريچه رمان «بينوايان»
نوشته «ويكتور هوگو» ش��ناخت .رمان هوگو فضاي
عمومي فرانس��ه ،تصوير واقعي مردم و شخصيتهاي
سياسي – اجتماعي اين كشور را با تمام ريزهكاريهاي
آن تجسم ميبخشد .موقعيت «جنبشي» دموكراسي
فرانس��ه كه بعد از انقالب كبير اين كش��ور يك سر
آن در ليبرالدموكراس��ي اروپايي و س��ر ديگر آن در
سوسياليس��م اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي نهفته
اس��ت ،ي��ك پارادوكس ذاتي را موجب ميش��ود كه
همواره س��اخت قدرت را م��واج و ژالتيني به نمايش
ميگذارد .فرانس��ويها درهزاره سوم هنوز به همان
اندازه كه تحتتاثير محافظهكاري «كانت» هس��تند
از راديكاليس��م «روبسپير» نيز تاثير پذيرفته و در هر
بزنگاه تاريخي روح ن��اآرام «ژان والژان»ي خود را در
برابر قانونمندپذيري محافظهكاران��ه «ژاور»ي در هر
دو جناح چپ و راست به ميدان نبرد اعزام ميكنند.
همين قاعده پارادوكسيكال منجر به تنه زدنهاي گاه
و بيگاه بدنه اجتماعي به س��تون «نهاد قدرت» شده
و در مقاطع مهم تاريخي پيشبينيهاي كليش��ه يا
حتي نظرس��نجيهاي علمي را دس��تخوش اشتباه
يا كماعتباري ميكند .بررس��ي دورهه��اي انتخابات
رياس��تجمهوري فرانس��ه ط��ي س��الهاي ،2002
 2007و دور اول در  2012ب��ه ص��ورت تطبي��ق
آم��اري از آمار راي دو ح��زب اصلي و احزاب كوچك
در چارچوب جناح راس��ت و چ��پ ميتواند تا حدود
زيادي به درك درست اين روند كمك كند .هر چند
در هر دوره از انتخابات فوق با توجه به ش��رايط خاص
تاريخي تفاوتهاي «شكلي» وجود دارد اما به لحاظ
«محتوايي» اين قاعده آنارشيك تا حدود زيادي خود
را اثبات ميكند .به همين دليل هماكنون ميتوان راه
يافتن «فرانسوا اوالند» كانديداي حزب سوسياليست
با 28/63درصد و «نيكوال ساركوزي» كانديداي حزب
اتحاد براي جنبش مردمي با 27/18درصد به دور دوم
را با سبد راي كانديداي زيرين كنوني و تطبيق آماري
راي احزاب و كانديداي حذفش��ده در دوره  2007با
توجه به درك شرايط كنوني و سابقه تاريخي موضوع
به طور منطقي البته با ضريب خطاي نسبي انجام داد.
اين براي اولينبار است كه يك كانديداي اپوزيسيون
توانسته با پيش��ي گرفتن از رييسجمهوري در حال
خدمت به عنوان نف��ر اول در تاريخ جمهوري پنجم
فرانسه به دور دوم راه يابد كه همين ميتواند به لحاظ
روحي مقدمه شكست براي آقاي ساركوزي تلقي شود.
مقايسه تاريخي به لحاظ «تطبيق آماري» آراي
سرگردان
اصوال انتخابات دور اول س��ال  2002ميالدي كه
در آن بزرگترين ش��گفتي انتخاباتي فرانسه به وقوع
پيوس��ت و «ژان ماري لوپن» نامزد آن دوره از جبهه
ملي با پشت سر گذاشتن «ژوسپين» نخستوزير وقت
سوسياليست با 17درصد آرا براي رقابت نهايي با «ژاك
شيراك» از حزب اتحاد براي جنبش مردمي برگزيده
شد ،موضوع متفاوتي نسبت به شرايط فعلي است .در
آن وضعيت ترس از راست افراطي در فرانسه موجب شد
كه در دور دوم جناح چپ متكثر به طور يكپارچه راي
خود را به شيراك تقديم كنند .در آن شرايط اظهارات
جالب رهبران سوسياليست و كمونيست فرانسه كه
اولي از حاميانش خواست تا «دماغ خود را گرفته و به
شيراك راي دهند» و دومي نيز كمونيستها را دعوت
كرد كه روز انتخابات «با دس��تكش براي آلوده نشدن
دس��تان خود راي به شيراك را به صندوق بيندازند»
در نوع خود جالب بود .اين بسيج همگاني كه در تمام
اروپا يك زلزله به پا كرده بود باالخره توانست در دور
دوم شيراك را با 82درصد پيروز مطلق ميدان نبرد با
لوپن پير بكند .آنچه امروز ميتواند تا حدود زيادي نوع
رفتار انتخاباتي مردم فرانس��ه و همچنين وزن احزاب
بينابيني و مسير آراي سرگردان در دور دوم را مشخص
كند بدون شك مقايسه سال  2007با وضعيت كنوني
اس��ت .دور اول انتخابات س��ال  2007ب��ا راه يافتن
«نيكوال س��اركوزي» ب��ا 31/18درصد و «س��يگولن
رويال» از حزب سوسياليس��ت با 25/87درصد يا به
تعبيري يك فاصله 5/31درصدي به نفع س��اركوزي
به پايان رس��يد .از طرف ديگر خرده آراي جناح چپ
راديكال ،سبزها و تروتسكيست توسط «اليويه بزانسنو
با 4/08درصد ،ماري ژرژ بوفه با 1/93درصد ،دومنيك
ووانه با 1/57درصد ،آرلت الگيه با 1/33درصد ،فدريك
نيهو با 1/15درص��د و ژوزه بووه 1/32درصد» بود كه
س��رجمع حدود 11/38درصد بوده است در حالي كه
اي��ن طيف هماكنون حدود 15/5درصد راي كس��ب
كرده و رشد باالي چهاردرصدي دارد .در طيف راست
ميانه ،راست افراطي و راست مستقل حذفشده از دور
اول نيز «فرانسوا بايرو با 18/57درصد ،ژان ماري لوپن
با 10/44درصد ،فيليپ دوويليه با 2/23درصد و ژرارد
شيواردي با 0/34درصد» قرار داشتند كه سرجمع راي
آنان 31/58درصد ميش��د ،در صورتي كه اين طيف
هماينك حدود 29درصد راي كس��ب كرده و كاهش
2/5درصدي را ش��اهد است .از آنجا كه ساركوزي در
دوم  2007توانس��ت با كسب 52/7درصد بر رويال با
47/3درصد پيروز ش��ود بايد اختالف 5/31درصدي
آنان در دور اول و همچنين اختالف  20/2آراي راست
حذفشده با چپ حذفشده در دور اول همان سال را
با اختالف 13/5درصد كنوني در سال  2012كه يك
افت حدود هفتدرصدي در مجموعه راست را نشان
ميدهد،سنجيد.

انتخابات رياستجمهوري كشور فرانسه در  22آوريل
برگزار شد و هيچ يك از دو نامزد اصلي ،فرانسوا اوالند و
نيكوال ساركوزي نتوانستند از سد 50درصدي حد نصاب
الزم براي تسخير اليزه بگذرند .اينك و با نزديك شدن به
دور دوم انتخابات دو نامزد نهايي براي تصدي اين مقام،
موضوع اصلي در اين كشور چرخش و جهتگيري آراي
طرفداران نامزدهاي حذف شده و تالش دو نامزد نهايي
براي جذب بيشينه اين آرا ست .نتايج به دست آمده -كه
كسب كمتر از 30درصد آرا توسط هر يك از دو نامزد راه
يافته به دور دوم بود  -اين دو مرد  57س��اله را به تكاپو
واداشته است.
هر چند در اغلب نظرسنجيها اوالند بين 5تا 8درصد
از رقيب��ش پيش اس��ت (54درصد اوالن��د و 46درصد
ساركوزي) ولي ايندرصد اندك به هيچ عنوان براي ايجاد
يك حاشيه امن و فاصله اطمينان بخش جهت تضمين
تصدي پست رياستجمهوري توسط او كافي نمينمايد.
در اين بين مهره سومي به شطرنج انتخاباتي افزوده شده
تا اين آشفته بازار را پيچيدهتر و غيرقابل پيشبينيتر كند
و آن عبارت از پيروزي چش��مگير جريان راست افراطي
موسوم به جبهه ملي است .مارين لوپن پديده اصلي اين
كارزار بود كه توانست حدود 18درصد از آرا را از آن خود
كند  -كه دو برابر سطح قبلي 10درصدي بود كه پدرش
در سال  2007در رويارويي با ساركوزي به دست آورده
بود  -تا بتواند شگفتيس��از دور اول و سرنوشتساز دور
نهايي اين انتخابات باشد .او آشكارا با برنامههاي كنوني
جذب مهاجر ،سياس��تهاي تعيينش��ده از بروكسل،
ترتيب��ات مالي و پولييورو و س��ازوكارهاي اروپا -محور
مخالفت ميكند و نس��بت به آنچه آن را اسالميشدن
فرانسه ميخواند ،ترسآفريني ميكند.
جهتگيري آراي نامزدهاي حذف شده:
با حذف نامزدهاي دهگانه و راهيابي دو نامزد به مرحله
نهايي ،اوالند و ساركوزي ،به ماراتون دو نفره خود خيز و
شتاب فزونتري بخشيدهاند تا بتوانند هرچه بيشتر آراي
ديگر نامزدها را از آن خود كنند .هرچند سخن راندن از
خطكشي دقيق و مشخص كردن ميزان جذب و چرخش
آراي سه نامزد حذف شده ولي تعيينكننده يعني مارين
لوپن (راست افراطي) ،ژان لوك مالنشون (چپ افراطي) و
فرانسوا بايرو (طيف ميانه) سخني به گزافه خواهد بود ولي
بر اس��اس نظرسنجيها و تحليلهاي كارشناسان ،آراي
حاميان اين س��ه به احتمال زياد به ترتيب زير به سمت
و سوي دو نامزد نهايي (اوالند و ساركوزي) گرايش پيدا
خواهد كرد:
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چپگرا و حزب كمونيس��ت اس��ت .او س��خن از«انقالب
شهروندمحور» به زبان آورده و از هوادارانش خواسته است
تا براي شكست ساركوزي به طور گسترده در انتخابات
حضور به هم برس��انند .در عين حال او از ذكر نام اوالند
نيز امتناع كرده اس��ت .باور بر اين است كه بخش عمده
آراي 11درصدي طرفداران مالنش��ون به اوالند گرايش
خواهد داشت.
-3فرانسوا بايرو؛ ميانهروي مردد

مالي بيش��تر به كش��ورهاي بحرانزده اروپايي قرار داده
است و برخي از آن به عنوان پايان عصر مركوزي (اتحاد
مركل و ساركوزي) نام ميبرند.
با اين حال ،تحليلگ��ران اقتصادي ميگويند كه اين
دو نامزد احتم��اال ناچار خواهند ش��د تدابير اقتصادي
شديدتري از آنچه كه در مبارزات انتخابات وعده كردهاند،
در پيش بگيرند.

 -2سياست خارجي

بهصورت كل��ي ميتوان گفت در زمينه جهتگيري
سياس��ت خارجي اختالف زيادي در مواضع دو كانديدا
وجود ندارد .معهذا ،ساركوزي در زمينه سياست خارجي
دس��ت به ماجراجوييهايي ميزد و بهدنبال اين بود كه
در مس��ايل بينالمللي خودش را مطرح كند .اگر اوالند
رييسجمهور فرانس��ه ش��ود احتماال اي��ن تحركات در
سياس��ت خارجي فرانسه كمتر ش��ده و توجه او بيشتر
معطوف به مس��ايل داخلي و بهب��ود وضعيت اقتصادي
كشور خواهد شد.

وي از جنبش دموكراتيك نامزد شده است كه خودش
در سال  2007تاسيس كرده است .اين كانديداي طيف
ميان��ه نيز ،با راي بيش از 9درصدي خود ميتواند نقش
تعيينكنندهاي در انتخاب رييسجمهور بعدي داش��ته
باش��د .آرا و افكار وي بهطور عام به سمت اوالند گرايش
خواهد داش��ت هرچن��د بهطور علني به حماي��ت از او
نپرداخته اس��ت .او از برنامهها و شعارهاي ساركوزي در
استفاده فرصتطلبانه از مشي و رويكردهاي ضدمهاجرتي
جبهه ملي به سختي انتقاد كرده است.
 -3ايران
اوا ژولي ،بانوي سبز
در ارتباط با تعامل با ايران و س��وريه ،اوالند از موضع
مادام ژولي از جريانات طرفدار محيط زيست (يوروپ
كنوني دولت فرانسه حمايت ميكند .او ضمن جانبداري
اكولوژي) است كه در دور اول ،با كسب بيش از 2درصد
از سياس��ت آمريكا در حمايت از اپوزيسيون سوريه ،در
آرا پس از اوالند ،س��اركوزي ،لوپن ،مالنشون و بايرو در
رابطه با ايران و برنامه هستهاي آن نيز با كاخ سفيد داراي
جايگاه ششم قرار گرفته و اعالم كرده است كه به منظور
همفكري و همراهي بااليي است .با اين وجود ،ائتالف و
خارج كردن ساركوزي از قدرت ،از اوالند حمايت ميكند.
همكاري با واشنگتن با عمق و شدت كمتري نسبت به
به نظر ميرسد بخش عمده اين آراي هرچند ناچيز ولي
قبل دنبال خواهد شد.
داراي اهمي��ت (كمي بيش از  800هزار نفر) ،به س��وي
 -4مهاجران
اوالند روانه خواهد شد و اين ميزان اندك راي ،ميتواند
در زمين��ه مهاج��رت و مهاج��ران ،اوالن��د به مانند
در اين كارزار كه فاصله آرا بسيار نزديك است ،تاثيرگذار
همقطاران خود در حزب سوسياليس��ت داراي رويكرد
باشد.
ماليمتري بوده و معتقد است بايد به مهاجران غيرقانوني
بهطور كلي اغلب نظرسنجيها حكايت از آن دارد كه
مدارك اقامت��ي اعطا ش��ود و در روند همگرايي كمك
اوالند با يك فاصله ش��ش تا 10درصدي برنده انتخابات
مضاعفي به آنان ص��ورت بگيرد و
خواهد شد .انتظار ميرود او اكثريت
كمتر سخن از اخراج و استرداد آنان
بااليي از آراي راست افراطي و ميزان
مهاجرت و بيگانه ستيزي،
قابل توجهي از آراي طيف ميانه را اسالمهراسي و امنيت در كنار خشم به زبان آورد.
 -5شخصيت
به دست آورد.
از سياستهاي اقتصادي ساركوزي
س��اركوزي به جنجالآفريني،
تفاوتهاي اوالند با ساركوزي
در افزايش اقبال عمومي به لوپن
 43ساله موثر بوده است .جبهه
ع��دم رعاي��ت برخ��ي آداب و
 -1اقتصاد
ملي يك جريان تودهگرا بوده و
ارزشهاي فرانسوي ،ارتباط با اقشار
اقتص��اد ،از مهمتري��ن محورهاي
انتخابات فرانس��ه است و بيشترين ممكن است در اين كشور كه داراي برخوردار و ثروتمند و فخرفروشي
تاثي��ر را روي آرا ميگ��ذارد .يكي بنيانهاي قوي و سنت ساختارمند متهم ميشود و فرانسويها برخي
از دالي��ل پايين آم��دن محبوبيت دموكراتيك است ،بسياري از آراي رفتارهاي او را در ش��أن و مقام يك
آن ريزش كند و همانند دوران
رييسجمه��ور نميدانند .هرچند
ساركوزي محقق نشدن وعدههايش
جبهه
پدرش كه كل جامعه عليه
استدالل ميش��ود كه رقيب او هم
ب��راي بهبود برنامه اقتص��ادي بود.
ملي بسيج شدند از قدرتيابي
از نعمت شخصيتي گيرا ،فرهوشي
اوالند در زمينه مس��ايل اقتصادي
مجدد آن احساس نگراني بشود
و كاريزماتيك محروم است .با اين
معتقد به اصولي است كه هميشه
وجود در مورد سياستهاي اين دو
سوسياليستها به آن پايبند بودهاند
بايد گفت كه برنامههاي اقتصادي آنها بسيار به يكديگر
كه حول محور عدالت اجتماعي بيش��تر اس��ت .كاهش
نزديك ب��وده و در نوع نگرش به پيمانه��اي اروپايي و
اندك هزينهه��اي عمومي ،كمك به ايجاد مش��اغل با
سياس��ت خارجي هم تفاوتهاي محدودي بين اين دو
حمايت مال��ي دولت و افزايش 75درص��دي ماليات بر
وجود دارد.
ثروتمن��دان داراي درآمد بيش از يك ميلي��ون يورو از
مالحظاتي چند پيرامون انتخابات
مالحظات عمده اوالند در رابطه با اقتصاد كش��ور است.
•در دور اول ،يك نفر از هر سه رايدهنده به طيفهاي
ب��ا توجه به اينكه بحران اقتصادي منطقه يورو از طريق
افراطي اعم از چپ يا راست و به عبارتي عليه جريانات و
افزايش ش��ديد كسري بودجه ،نرخ باالي بيكاري (بيش
احزاب حاكم و غالب ( )mainstreamراي دادند؛ چه هر
از 10درصد) ،سياس��ت حمايت از تولي��دات داخلي در
دوي آن طيفها با اتحاديه اروپا و منطقه اقتصادي يورو
اروپا و عدالت مالياتي ،مبارزات انتخاباتي را تحتالشعاع
و سياستهاي مالي و پولي آن مخالفت دارند .همچنين،
قرار داده ،فرانس��وا اوالند خط مش��ي خ��ود را با در نظر
يك نفر از هر پنج رايدهنده به راستافراطي راي دادند
گرفتن اين شرايط ترسيم كرده و اشتغال جوانان و رشد
كه اين امر بيشتر به دليل بيكاري و مسايل اقتصادي بود
اقتصادي را اولويتهاي خود قرار داده اس��ت .بهصورت
 كه تا حدي به حضور مهاجران بازميگردد  -نه به داليلكلي سياس��تهاي اوالند ب��ر مبناي برق��راري عدالت
نژادپرس��تانه .اين گروهها متشكل از نيروهاي ضد وضع
اجتماعي بيشتر متمركز خواهد بود .وي وعده داده است
موجود و احزاب تودهگرا و ضد رياضت اقتصادي هستند.
در صورت پيروزي ،پيمان سازوكارهاي بودجهاي اروپا را
 لوپن با پايگاه راي 18درصدي در انتخابات پيشرو– كه توسط س��اركوزي به امضا رسيده  -مورد بازنگري
نقش كليدي خواهد داش��ت هرچند كامال مش��خص
قرار خواهد داد .اين امر منجر به ايجاد تنشهايي با آلمان
نيس��ت كه چهدرصدي از آراي اين جريان تودهگرا براي
و شخص مركل خواهد شد كه اين پيمان را شرط كمك

دور دوم تحق��ق خواهد يافت و چهدرصدي از اين آرا به
سمت هريك از نامزدها روانه خواهد شد .از نظر اقشار و
تودههاي محافظهكار فرانسوي ،جهاني شدن ،مهاجرت و
س��رعت تحوالت و تغييرات اقتصادي و اجتماعي شيوه
زندگي فرانس��وي را به مخاطره انداخته اس��ت و خانم
لوپ��ن كه داراي مواضع ميانهروتري از پدرش (كه متهم
به يهودستيزي و نازيستايي بود) است ،ميتواند از اين
نگراني تودهها و از حزب تضعيف روحيهشده ساركوزي
براي انتخابات پارلماني آينده نهايت بهرهبرداري را بكند.
 در نظرس��نجيهاي موسساتي از قبيل ايپسوس وايفوپ كانديداي سوسياليس��ت ب��ا  52الي 56درصد بر
ساركوزي پيروز خواهد شد .ولي پيروزي در اين انتخابات
كه آرا با فاصله اندكي پيروز ميدان را تعيين خواهد كرد
به مي��زان زيادي به گرايش و چرخش رايهاي معلق و
نامصمم طرفداران جبهه ملي و ديگران بستگي خواهد
داشت.
در صورتيكه اوالند برنده انتخابات باشد به اقليتي از
دولتهاي دس��ت چپي در اروپا خواهد پيوست و بعد از
 17سال يك رييسجمهور سوسياليست سركار خواهد
آمد كه پس از فرانسوا ميتران  -كه ژيسكاردستن را در
س��ال  1981شكس��ت داده و تا  1995در اليزه سكني
گزيد – رهبري اين كشور را به دست ميگيرد .پيشبيني
ميشود دو نامزد اصلي ،رقابت تنگاتنگي داشته باشند و
حداكثر اختالف آرا پنج تا هشتدرصد خواهد بود .بهنظر
ميرس��د كه اوالند با همين اختالف باريك به پيروزي
خواهد رس��يد .اروپ��ا از نزديك اين مب��ارزه را پيگيري
ميكن��د .پي��روزي اوالند يك نقطه عطف��ي در عرصه
سياسي اروپا خواهد بود كه در آن طي يك رويداد نادر در
قارهاي كه به سمت گروههاي دستراستي گرايش پيدا
كرده ،يك دولت چپگرا زمام امور را به دست ميگيرد.
اگر ساركوزي اين كارزار را ببازد اولين رييسجمهور
در دوران تصدي خواهد بود كه در  30سال اخير نتوانسته
است براي بار دوم مورد اقبال و انتخاب مردم قرار گيرد و
يازدهمين رهبر اروپايي خواهد بود كه پس از نخستوزير
هلند در مس��لخ بحران اقتصادي و سياس��ت رياضتي و
بيكاري قرباني ميشود .ساركوزي در كارزاري دشوار ،به
مصاف رقيب سوسياليس��ت خود ميرود تا شايد بتواند
ج سال ديگر تمديد
حضور خود در كاخ اليزه را بهمدت پن 
كند .هر چند زياد هم از اين امر مطمئن نيست و چشم
ياري و طمع به آراي ياران لوپن دوخته است .ساركوزي
مجبور است بين بازي در طيف ميانه و راست ،به انتخاب
يكي بپردازد .اگر راس��ت را مخاطب قرار دهد ميانه را از
دست خواهد داد و بالعكس.او براي يك پيروزي مويرگي
در اين انتخابات نياز دارد تا س��ه چهارم آراي طرفداران
لوپن و دو س��وم آراي بايرو را به دست آورد؛ امري كه به
ميزان زيادي ناممكن مينمايد .ادعاهاي اخير مبني بر
اعطاي كمك مالي قزافي به ساركوزي در انتخابات سال
 ،2007بيش از پيش به محبوبيت ساركوزي ضربه زده
است .ساركوزي و اوالند در دور دوم انتخابات كه در 17
ارديبهشت برگزار خواهد شد ،به مصاف يكديگر خواهند
رفت و مناظره تلويزيوني اين دو نامزد كه در روز دوم مي
از تلويزيون پخش خواهد ش��د ،نيز در جهتدهي به آرا
تاثير نهايي خود را بجا خواهد گذاش��ت .اوالند ميتواند
به آراي طيفهاي چپگرا و ميانه تكيه كند و ساركوزي
بايد در مورد اينكه از ميان طيف راس��تميانه و راس��ت
افراطي كفه نزديكياش به س��مت كداميك س��نگيني
كند ،به تصميمگيري بپردازد .در اين انتخابات حدود 44
ميليون فرانسوي واجد شرايط رأي دادن ،يكي از اين دو
مرد را انتخاب ميكنند تا براي پنج سال آينده ،زمام امور
كشوري را برعهده گيرد كه پنجمين اقتصاد ،يكي از پنج
قدرت عضو باشگاه هستهاي جهان و همچنين عضو دايم
شوراي امنيت سازمان ملل است و در عين حال يك نفر
از هر  10كارگر آن به خيل بيكاران پيوسته است.

گرايش و جهتگيري كلي رايدهندگان و طرفداران نامزدهاي حذف شده در دور اول
نام نامزد

تعلق حزبي

درصد آرا

تعداد آرا به ميليون

گرايش

مارين لوپن

جبهه ملي

18

6

حدود  40تا 60درصد متمايل به ساركوزي 20-25درصد گرايش به اوالند ،ديگران هنوز تصميم قطعي نگرفتهاند.

ژان لوك مالنشون

جنبش چپ

11

4

در حاليكه دو سوم طرفداران بايرو تقريبا بهطور مساوي بين دو كانديداي نهايي تقسيم شده و يك سوم ديگر مردد ولي بهطور متمايل به اوالند هستند.

فرانسوا بايرو

حركت دموكراتيك

9

3

عمدتا متمايل به اوالند هستند.

مجموع آراي سه نامزد حذف شده در انتخابات رياستجمهوري همچنان تعيينكننده است در دور بعدي اين رقم معادل  6/13ميليون راي يعني  38درصد كل آراست.

اگر عرصه سياسي يك كش��ور را به يك خانه
تش��بيه كنيم بايد گفت كه مردم فرانسه هرگز از
خانه خود راضي نيستند و پيوسته اين خانه را ويران
ميكنند و بار ديگر آن را ميسازند و باز هم احساس
راحتي نميكنند .از قرار معلوم در فرانس��ه از سال
 1789به اين س��و هرگز انقالب به پايان نرس��يده
است .اين برداشتي است كه مورخ و فيلسوف بزرگ
فرانسوي يعني «هيپوليت تن» در شاهكار خود به
نام «تولد فرانسه نوين» ارايه ميدهد .اين كتاب در
سال  1875براي اولين بار چاپ شد.
در سالهاي دهه  60هم اين دانشجويان بودند
كه از خانه خود يعني دانشگاه ناراضي بودند .در آن
زمان در عرض هفت س��ال هفت دانش��گاه جديد
ساخته شده بود .شعبهاي از دانشگاه معروف پاريس
يعني س��وربن نيز در نانتره واقع در حومه پايتخت
تاسيس ش��د و بخشي از دانشكدههاي سوربن (به
دلي��ل تكميل ظرفيت) به آن منطقه انتقال يافت.
در آن زمان دانش��جويان و اس��تادان سوربن اميد
داش��تند كه در محلي جديد و شاداب به تحصيل
و تدريس بپردازند اما نتيجه كار كامال برعكس بود.
مقررات خش��ك و معماري بيروح دانشگاه جديد
به اعتراضات دانش��جويان دامن زد و اين وضعيت
به تعطيلي دانش��گاه نانت��ره در دوم ماه مي 1968
منجر شد .چيزي نگذشت كه دانشجويان پاريس
هم به نشانه همبستگي با دانشجويان نانتره ،سوربن
را اش��غال كردند .اما تخليه دانشگاه سوربن توسط
نيروهاي پليس به زد و خوردهاي خياباني در منطقه
التن منجر شد و معترضان بعد از سنگربندي در اين
منطقه تظاهراتي بزرگ به راه انداختند.
همزم��ان اعتصاب��ات كارگ��ري نيز با اش��غال
كارخانهه��ا هم��راه ش��د .در روز  22مي هش��ت
ميليون فرانس��وي دست به اعتصاب زدند و به اين
ترتيب كش��ور در عمل فلج ش��د 10 .سال پس از
بازگش��ت ژنرال «شارل دوگل» به صحنه سياسي
به نظ��ر ميآمد كه دولت وي نات��وان و جمهوري
پنجم فرانس��ه به پايان كار خود رس��يده است .اما
دوگل رييسجمهور وقت فرانسه روز  29مي بدون
اطالع نخستوزير خود يعني پمپيدو براي بازديد
از نيروهاي فرانس��ه به منطقه بادن بادن سفر كرد
تا در آنجا با ژنرال «مژاك ماس��و» مش��ورت كند.
در اين ميان سوسياليست معروفي به نام «فرانسوا
ميتران» در پاريس اعالم تشكيل يك دولت موقت
كرد .اما اين اقدام ميتران بس��يار عجوالنه بود زيرا
دوگل بيدرنگ به پاريس بازگشت و ضمن انحالل
پارلم��ان و اعالم برگ��زاري انتخابات جديد تهديد
كرد كه در سراس��ر كشور اعالم وضعيت فوقالعاده
خواهد كرد .در روز  30مي صدها هزار پاريس��ي به
حماي��ت از دولت به خيابانها آمدند .به اينترتيب
جبهه متحد دانش��جويان اعتصابي دچار گسست
شد و كارگران به كارخانهها بازگشته و دانشگاههاي
اشغالشده تخليه شدند .پس از پايان مي ،درژوئن
نيز انتخابات پارلماني برگزار شد و محافظهكاران به
اكثريت مطلق رسيدند.
آيا شورش مي پاريس يك كابوس و يك كارناوال
انقالبي بود كه در عرض مدتي بسيار كوتاه به پايان
رس��يد؟ يا جنبشي اجتماعي بود كه نه تنها پايه و
اساس جمهوري فرانسه را به لرزه درآورد بلكه نشان
داد كه آن ثبات ظاهري جوامع مدرن پساصنعتي تا
چه اندازه ميتواند شكننده باشد.
در مورد اهميت اين حركت تا به امروز نيز بحث
و جدلهاي زيادي جريان دارد .از نظر فيلس��وفي
چون «ريموند آرون» ،ماه مي سال  1968اپيزودي
از يك بازار مكاره انقالبي و مستاجل بود .اما «ژان پل
سارتر» از آن به عنوان رويدادي تاريخي ياد كرد و
در آمفيتئاتر دانشگاه سوربن خطاب به دانشجويان
گفت كه اين حركت «به قدرت رس��يدن يك رويا
و خيال» بود .با اين حال س��ارتر و آرون كه در آن
زمان 68ساله بودند با وجود همه اختالفنظرها در
يك مورد كامال اتفاق نظر داش��تند .اين دو اساسا
نميدانستند كه خواس��ت واقعي اين دانشجويان
چيست.شورش اين جوانان عليه پيرها و نظم موجود
شايد تفاوت چنداني با ديگر جنبشهاي اعتراضي
سال  1968پاريس نداشت.
ام��ا آنچه جنبش م��اه مي پاري��س را از ديگر
جنبشها متمايز ميكند شخصيت و چهره نمايشي
آن اس��ت .گويي كه در عرض يك هفته در پاريس
ش��ب و روز نمايشي روي صحنه ميرفت كه هيچ
كارگردان��ي را برنميتابي��د و هي��چ تفاوتي ميان
بازيگران و بينندگان قايل نبود .جمالت قصاري كه
توسط نويسندگان گمنام روي روزنامههاي ديواري
نقش ميبس��ت تبديل به يك ادبيات خياباني شد
ك��ه تا به امروز نيز ورد زبان مردم فرانس��ه اس��ت؛
جمالت قصاري چون« :واقعگرا باش��يد و در عين
حال ناممكنها را بخواهيد!» ب��ا اين وجود از نظر
بسياري از شاهدان عيني آن رويداد ،آنچه در منطقه
التن حكمفرما بود و به نوعي امري واگيردار نشان
ميداد همان هرج و مرج لگامگسيخته بود .اگرچه
از س��ال  1789طبقه بازنشس��ته فرانسه همواره
انقالبيهاي بالقوه محسوب ميشوند و حاكميت را
به دردس��ر مياندازند اما حمايت چنداني از سوي
اين گروه نصيب دانشجويان و معترضان نشد .با اين
حال طبقه بورژواي پاريس با هدفي مشخص يعني
از ميان برداشتن اساس جامعه مدني از معترضان
جوان حمايت ميكرد.
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