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 همقدم

با انجاا  ور  نستاا اناساباای  تاجاا ری ار   و       

ور  ور   بهفرانته ر مشسص شدن ور نامزو ن اتی که 

، مای تاران ت اا    مه(  اه تافاند ٧)و  تا تخ  اناسابای

فصلی ردتد و  صحنه جیاجی اتن کشار  غاااش شاده    

اجا. نایجه ور  نستا اناسابای حکاتا اش فررپاشای  

نظااا  حزباای جاانای و  فرانتااه ر تنییاار و  نحااره    

بند  نیررها  جیاجی ر بلرک هاا  داد ی و     تقتیم

اتاان اماار باای شاا  حاصااا واخااا اتاان کشاار  وا و. 

او  ر ارایاایی  ها ر مشاکتی جیاجای، اداصا    بحران

هاجا فرانته با غن ا وجاا باه ترتناان     اجا که جال

ر برطار  نشادن ر حاای تشادتد غن اا و        بروه اجا

، ورلا ها  ماارالی باا تاراتا هاا   اا ر  اجاا      

نسنگااان جیاجاای مررنااای باای ایایاااو  ماارو  بااه 

اداصاو ر ور مرضرع  نیز . و  اتن اناسابایتروتده اجا

   فرانتاه محتار    امنیا که اش ریله مشکتی فار 

اش  بر مناظرای ر بحث ها جاته افکنده بارو.  ،می شرند

وتگر رتژتی ها  اتن اناساباای، اتان بارو کاه   اا       

نامزو اش طیف ها  ترناترن با فاصله اندکی اش تکدتگر 

و  مراحا پاتانی منا شای اناساباتی با تکادتگر مناا شه   

و  اتاان نرشاااا ، جااشی ماای شاارو بااه   ماای کرونااد.

فرانته  جیاجی ها  بررش اتن تنییرای و  صحنه شمینه

یاجا ها  ورلا بشد  و  اتن کشار   ر  شم انداش ج

و  شمینه ها  مسالاف ر اش ریلاه جیاجاا خاا ری     

 پرواخاه شرو.

 مشکالت ساختاری اقتصاد فرانسه

فرانته جال هاجا که وجاسرش مشکتی جااخاا    

اداصاااو  شاادتد  ماای باشااد، اش ریلااه ناار  بااا   

و صاد(،  کارو اداصااو ، کااها      1٠بیکا   )حدرو 

دد ی خرتاد مارو ، دابلیاا  داباا پااتین ترلیادای       

 ٤٥)حادرو   صنشای فرانته، تراش من ی تجا ی خا ری

و صاد   ٩٦باا   )مشااول  دارر  ورلاای   ،میلیا و تر ر(

و صاد   ٤کتر بروره )حادرو   ترلید ناخالص واخلی(،

و   ٢/1ن )ر  شد اداصاو  پاایی  ترلید ناخالص واخلی(

( بروه اجاا. اتان مشاکتی تاا حادرو      ٢٠1٦صد و  

شتاو  ناشای اش یراماا ریشیاا شاناخای )افازاتا      

میزان باا   هزتناه هاا  ییارمی     تشداو جالیندان(، 

، باا  بارون   و صد ترلید ناخالص واخلی( ٥٧)بیا اش 

هزتنه نیرر  کا ، انشطا  ناپذتر  داانرن کاا ، پاایین    

مجادو ر اا تشارت      برون میازان جارماته تاذا     
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پایین برون جن باشنشتاگی مای باشاد. اتان    نرغر  ، 

مشکتی جنب تروتده اجا کاه مارو  فرانتاه ر باه     

رتژه ررانان که نر  بیکا   و  مر و غناان باه حادرو    

و صد می  جد، امید  به غتناده نداشااه باشاند.     ٢٥

هیچنین، ید  ترفی  ورلا هااتی کاه طای وه جاال     

مان غااش بحران مالی ر اداصااو   تذشاه ر به رتژه اش ش

اش احازا   اجاا میاناه ر  اا      ٢٠٠٨ر انی اش جال 

میانه و  فرانتاه جار کاا  باروه اناد، و  شمیناه حاا        

مشکتی اداصاو  کشر  ر انجا  اصتحای  ش ، مرو  

 ا نتنا به نسنگان جیاجی حاکم بای ایایااو نیاروه    

ر  باه اتان باا   تشداو  رشافزرنای اش مارو    امررشه، اجا. 

 جیده اند که ر انی شدن ر مالیه بین الیلاا غااا     

من ی، به رتژه برا  ادشا  غجایب پاذتر مارو ، و  بار     

واشاه اجا. اش نظر غنان، جیاجا ها  وتکاه شاده اش  

جر  اتحاوته ا رپا که به رتژه با هداتا غلیاان اتساا    

می شرو ر باا کااها مزاتاا   فااهی ر افازاتا باا        

باشد، فشا  جنگینی  ا بر طنقای مالیای ها هیراه می 

مارجط ر ادشا  ضاشیف رامشاه را و غر وه اجاا ر اش    

هیین  ر، غنان به شادی نتانا باه ن اوهااتی مانناد      

 اتحاوته ا رپا بدبین تروتده اند. 

 مشکالت اجتماعی فرانسه

ها   اش جر  وتگر، فرانته و  جال ها  اخیر با بحران

ارایایی ماشدو  نیز وجا باه ترتناان باروه اجاا.     

م م تر اش هیه غن اا، مشاکتتی اجاا کاه و  نایجاه      

حضر  تتاروه م ارران ییادتا  متالیان )کاه تشاداو     

میلیرن ن ار تسیاین شوه مای شارو(      ٦غنان تا حدرو 

دتا  بارا  تایمین   پدتد غمده اجا. اتن م ارران که یی

ر اکثرا  اش شیال غفرتقاا   1٩٦٠نیرر  کا  ا شان اش وهه 

را و فرانته شدند، باه ولیاا نگارش خااا مقاماای      

ورلا فرانته که به هیچ  ر  حاضر به پذترش هرتا 

مایاتز غنان ننروند ر بر رذ  کاماا غناان و  رامشاه    

فرانته با پذترش کاما ا شش ها  ری ار   فرانتاه   

ند، هرتز باه طار  کاماا و  بدناه رامشاه      تیکید واشا

 فرانته اواا  نگروتدند. اش جر  وتگار، تنشایع یلیاه   

غنان به رتژه و  شمینه وجارجی به فرصا ها  شنلی 

ر تحصیلی و  کنا  اجکان ر محصار  مانادن غناان و     

خشن میمر ان پلیس حرمه ش رها  بز گ، ر برخر و 

ی مطاررو  غناان خارو  ا ادلیاا   با غنان مررب تروتد تا 

کنناد ر و  نایجاه و  تقاباا باا بدناه اصالی        احتاس

رامشه بر هرتا اجتمی مایاتز خرو تیکیاد باه ییاا    

غر ند؛ امر  کاه شمیناه اشاایه افکاا  اجات  تراتاناه       

ر به رتاژه نتاا هاا  ور  ر      اوتکال  ا و  میان غنان

غنان  ا به ترجاا   برخی اش فراهم کرو ر جر  م ارران،

 غمیز ترایب نیرو. به اییال خشرنا 

 رتداوها  ترر تتای بی جابقه، به رتژه طای ور  

جال اخیر، و  فرانته که ییدتا  ترجط ررانانی صر ی 

ترفا که تحا تیایر القایای ترره هاا  اجات  تارا     

افراطی جل ی اش ریله وایا درا  ترفاه بروند، راری   

غکنده اش احتاس ناامنی ر رحشا و  رامشاه فرانتاه   

ر اتن امر شمینه جاش  شد بیشار اتده هااتی   وپدتد غر 

 مانند اجت  هراجی، بیگاناه جاایز  ر م اررجاایز    

تروتاد؛ تشناای اتااده هاااتی کااه اش جاار  تاارره هااا   

 (FN)پرپرلیتای  اجاا افراطای مانناد رن اه ملای      

 تررتج واوه می شد. 

 ظهور پوپولیسم 

اداصاو ر امنیا، ور مرضریی اجا که بایا اش جااتر   

مرضریای کا شا  اناساباتی  ا تحا الششاع خارو دارا    

واوه اجا. با ترره به غنچه و  ور بساا دنلای ت ااه    

شد، مشکتی اداصاو  ر ارایایی شمینه جااش ظ ار    

پرپرلیتم و  فرانته تروتد. مرو  نا اضی ر یصنانی اش 
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 ره هاتی  ر  غر وند کاه  رضع مرررو، به احزا  ر  

خرو  ا ضد رضع مرررو مشرفای مای کروناد. و  اتان     

رن ه ملای کاه باا  هنار  ردتاد خارو،       میان حز  

ما تن لرپن، جشی کروه برو   ره ردتد  اش خرو باه  

نیاتا بگذا و ر خرو  ا با رضشیا مرررو ر مطالناای  

مرو  جاشتا تر نیاتد تا اش اتن  هگذ  باه یناران تا     

اش حاشیه را و مان جیاجا و  فرانته « لنرما»حز  

شرو، با ب ره بروا   اش اتان بحاران هاا  اداصااو  ر     

ارایایی به محنربیای کم نظیر وجا پیدا کارو. اتان   

حز  و   رند باشجاش  خرو کرشاید خارو  ا طرفادا     

ورلا  فااه نشاان وهاد ر اش افازاتا مزاتاا   فااهی       

اتا به ییا فرانترتان برمی )ر الناه نه م ارران( حی

غر و. اتن حز  با اتکا به هیین جیاجا ر نیز با طار   

اتن متئله که م ارران با   بار ورش ورلاا باروه ر    

یاملی برا   برون فرصاا هاا  شانلی مای باشاند،      

ترانتا و  ررتان اناسابای ها  دنلی بتیا   اش غ ا  

افراو   ا به خرو رلب کند کاه و  تذشااه باه طار      

کیرنیتاا ر  اا تارا بروناد.      جنای طرفدا  احزا 

اتن حز  تتش نیرو ت رو  جایز   ا که هیچنین، 

جابقا  اش ا کان م م جیاجا هاا  غن بارو، باه میازان     

شتاو  کیرنگ رلره وهد. و  کنا  م اررجایز  ر باه  

تنع غن اجت  جایز  ر اتن اویا که م ارران متلیان 

خطر  رد  برا  هرتا فرانتر  اتجااو کاروه اناد،    

م لرپن تیغ تیاز حیاتی خارو  ا مارراه ر اانی      خان

شدن ر به تنع غن مراکز مالی ر باانکی باین الیللای ر    

اتحاوته ا رپا )ر ن اوها  غن اش ریله پییاان شانگن ر   

ر یاارا   جاار  غن باارا  راحااد پاارلی مشااارک غن( 

رننا  ا افراطی اداصاو فرانته نیرو. و  اتن میان، 

به  هنر  ژان لرک « فرانته تتلیم ناپذتر»مرجر  به 

متنشرن نیز که با ت  برنامه جرجیالیتای  اوتکال پا 

به یرصه اناسابای ن اوه برو، و  خصرا نقا مسر  

 اتحاوته ا رپا با مراضع رن ه ملی هیتر برو. 

 ضعف احزاب سنتی 

و  ررتان ور  ارل اناسابای، ور حاز  اصالی فرانتاه    

( LRن تشنی حز  تلیتا )با نا  ردتد ری ر تسراها

( کاه ییادتا  و  ری ار      PSر حز  جرجیالیتاا ) 

پنجم فرانته شما  امر   ا و  وجا واشااند، ماحیاا   

شکتا جنگینی شدند. فرانتارا فیارن، ناامزو حاز      

و صد غ ا به مقاا    ٢٠ری ر تسراهان با کتب حدرو 

جر  ر بنرا غمرن، نامزو حز  جرجیالیتاا باا کتاب    

تافاناد. اتان    و صد غ ا به مقا  پانجم وجاا   ٦حدرو 

رضشیا به ب ارتن نحر ید  ایایاو ییرمی به نسنگان 

ر حاصا اتن رادشیا بارو کاه اتان     ورلای  ا نشان واو

ور حااز  کااه و  وهااه تذشاااه دااد ی  ا و  وجااا  

واشاند، نارانتاه اند ریاده خارو  ا مننای بار ب نارو      

رضشیا مشیشای ر  فاهی مرو  ییلی جاشند. و  اتان  

میان، حای مانریا ماکررن نیز که ترانتاا باا کتاب    

و صد غ ا و  ور  ارل اناسابای مقا  نستا  ٢٤حدرو 

 تب کند، جشی واشا باا ررارو جاابقه یضارتا     ا ک

خرو و  کابینه فرانترا ار ند به یناران رشتار اداصااو،    

خرو  ا مسالف رضع مرررو ر خا ج اش واتاره نسنگاان   

جیاجی حاکم مشرفی نیاتد. ار به ینران ت  شسصیا 

طرفدا  اصتحای ر پیشرر ر با ایت  اتنکاه و  صاحنه   

 اجا مشناتی ندا و، جیاجی امررش فرانته وتگر  ا ر 

پس اش اجااش ا اش کابیناه و  حادرو تا  جاال پایا       

 ا بنا ن ااو ر ترانتاا حامیاانی اش    « به پیا»رننا 

 ا میانه ر  اجا میانه ر   ره ها  میاناه  ر بارا    

هیگراتی ا رپاتی ر خرو وجا ر پا کند. ار اش هراوا ان 

لزر  انجا  اصتحای جاخاا   و  اداصاو فرانته اجا 

ی کرشااد ضااین رفاااوا   بااه اداصاااو باااشا  غشاو، ر ماا
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تدابیر  نیز برا  حیاتاا اش ادشاا  ضاشیف ر غجایب     

پذتر و  پیا تیرو. اما حای اتار ار  ا مساالف رضاع    

مرررو به حتا  نیار تم، با احاتا  غ ا  خانم لارپن  

و صد(، مارره می شرتم  1٩و صد( ر متنشرن ) ٢1)

مساالف رضاع   و صد مرو  فرانته باه احازا     ٤٠که 

رامشه فرانته مرررو  أ  واوه اند ر به نریی می تران 

که می تراند شمینه جااش   ا ور دطنی فر  کرو؛ امر  

 تنا ر اصطکاک و  رامشه فرانته باشد.  

سیاستتت ختتارجی دبلتتت بعتتدی فرانستته ب 

  پیامدهای آن برای ایران

با رررو اتنکه نظرجنجی ها، شانس بیشاار   ا بارا    

ماه   ٧اناساباای و   ن ااتی  ران پیاررش  ماکررن باه ینا  

ور ناامزو ر   هار اناد، و  اتنجاا جیاجاا خاا ری      دایا

پیامدها  غن برا  اتاران  ا مار و بر جای دارا  مای      

ماکررن که اش طرفدا ان اتحاوتاه ا رپاا ر حاای    وهیم. 

افاازاتا ظرفیااا هااا  غن اجااا، خراجاااا  تقرتااا  

و ترانیند  ها  وفایی ا رپا تروتده اجا. ر  و  مر 

جر ته، با رررو اتنکه مشاقد اجا اجد نناتد نقشی و  

غتنده جر ته اب ا کند اما با ترره به ارلرتا مناا شه باا   

وایا، می تاران باا ار و  کرتااه مادی باه هیکاا         

پرواخا. ماکررن هیچنین ضین شناجاتی نقا م ام  

 رجیه و  خاتیه واون به بحران جر ته، مشاقاد اجاا   

خارو و  شمیناه را و غر ون     رجیه باتد به متائرلیا 

فشا  بر اجد برا  مصالحه با مسال ان ییاا کناد. باه    

ایاقاو ماکررن، اتر  رجیه به تش داتا ییا کند، می 

تران با غن برا   فع تحرتم ها  اتحاوته ا رپا ماذاکره  

 کرو.  

اش جر  وتگر، ما تن لارپن اش طرفادا ان خاررج    

ی بارا   فرانته اش منطقه تر ر ر برتازا   هیاه پرجا   

 ر  خااررج فرانتااه اش اتحاوتااه ا رپااا ماای باشااد.     

متائرل هارج ر     ا ها  غمرتکا ر اتحاوته ا رپا جیاجا

ا رپاا   وانتاه اجا ر ابراش واشاهمرج را   و  جر ته 

ردا خرو  ا صر  جرنگرنی ورلاا بشاا  اجاد کاروه     

اجااا و  حااالی کااه  رجاایه و  حااال رنااگ بااا      

تکیه بر بشا  اجاد  اش نظر خانم لرپن،  هاجا. ترر تتا

 باشاد. می مطیئن ترتن  اه حا برا  منا شه با وایا 

ر  هیچنین، مشاقد اجا جیاجا ها  ایرمتائر نه  

ار  جنب جیا م ارران به جر  ا رپا شده اجا. و  

مر و  رجیه نیز لرپن اش  فع تحرتم ها یلیه اتن کشر  

 حیاتا کروه اجا. 

 به طر  کلی، به نظر می  جاد جیاجاا خاا ری   

ما تن لرپن هیتارتی بیشاار  باا جیاجاا خاا ری      

اتران و  منطقه واشاه باشد ر و  صار ی پیاررش  ار،   

ور کشر  ب ار بارانند و  شمیناه متاایا منطقاه ا  اش    

ریلااه بحااران جاار ته ر منااا شه بااا افاارا  تراتاای ر  

ترر تتم با تکدتگر به ت اهم برجند. با اتن حاال ر باا   

را  پیااررش  و  تررااه بااه شااانس بیشااار ماااکررن باا

اناسابای  تاجا ری ر  ، می تران  نین اظ ا  نظار  

کرو که جیاجا خا ری ماکررن و  دناال منطقاه تاا    

حدرو شتاو  اوامه جیاجا ها  ار ند مای باشاد کاه    

الناه و  اتن اراخر با ترره به رضشیا ردتد و  صحنه 

. و  اتن شراتط ر با ترراه باه فضاا     تشدتا شده برو

ران هیچنان به بتط ر تتارش  رابط پتابررا  می ت

تجااا   ر اداصاااو  بااین ور کشاار  بااا تررااه بااه    

ها  ماقابا ر ور نیا  باش شدن  رشناه هااتی    ظرفیا

باارا  هیکااا   هااا  جیاجاای ر امنیااای و  منطقااه  

 امیدرا  برو. 


