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گزارش

روزنامه گاردين ]انگليس[

رويارويی بر سر آينده فرانسه

نتخابــات  دور اول ا
ی  ر ســت جمهو یا ر
فرانســه بــه پایــان 
رسید؛ با نتیجه ای که 
نظرسنجی ها به درستی تشخیص داده 
بودند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
کنونی فرانســه و مارین لوپن، نامزد 
راســت افراطی بــا اختالفــی ناچیز 
توانستند خود را به دور دوم برسانند. 
میزان آرای مکرون نسبت به آرای او 
در دور اول انتخابات2017 باالتر است. 
مشخص اســت که تالش های او در 
ساعات پایانی رای گیری نتیجه بخش 
بوده اســت. او در آخرین لحظات به 
رای دهندگان در مورد خطر روی کار 
آمدن راست های افراطی در فرانسه و 
همچنین از دست رفتن جایگاه فرانسه 
در صحنه دیپلماتیــک بین الملل در 
بحبوحــه جنگ اوکراین هشــداری 
جدی داد. گفته می شود فرانسوی ها 
در دور اول انتخابات با قلب شان رأی 
می دهند و در دور دوم با عقل شــان. 
شاید به دلیل وجود همین روحیه در 
فرانسوی ها باشد که بیشتر نامزد های 
حــذف شــده در دور اول، اکنون در 
تالشند با هشدار نسبت به عواقب روی 
کار آمدن نامزد راست افراطی از ورود 
مارین لوپن بــه کاخ الیزه جلوگیری 
کنند. اگرچه براساس نظرسنجی ها، 
احتمال وقوع چنین رویدادی بسیار 
پایین خواهد بود؛ به ویژه اگر طرح های 
اقتصادی مکرون در نظر رای دهندگان 

قوی تر از لوپن باشد.

مکرون يا لوپن؟
انتخــاب میان رأی دادن بــه یکی از 
2نامزد باقی مانــده یا رأی ندادن و در 
خانه نشســتن، می تواند سرنوشــت 
این دور از انتخابات را متحول ســازد. 
در همین راســتا طــی 2هفته آینده 
»موج جمهوریخواهی« برای افزایش 
آرای مکرون به منظور متوقف کردن 
ورود جریان راســت افراطی به کاخ 
الیزه آغاز خواهد شــد. این عبارت در 
دورانی خلق شــد که راســت گرایی 
افراطی نقش کمی در سیاست فرانسه 
داشت، اما به مرور و با تالش های لوپن 
برای اصــالح وجهــه حزبش )حزب 
اجماع ملی(، این تفکر در سیاســت 
فرانســه برای خود جایگاهی یافت. 
اکنون جریان راست افراطی مانند دور 
پیشین انتخابات، رقیب اصلی مکرون 
میانه رو به شمار می رود؛ ازاین رو جلب 
اعتماد رای دهندگانی که نامزد مورد 
حمایتشــان در دور اول حذف شده و 
قانع کردن آنها برای مشارکت در دور 
دوم انتخابات،  می تواند برای دوطرف 

حیاتی باشد.
نظرسنجی ها نشان می دهد مکرون با 
کسب 52درصد از آرا در نهایت برنده 
دور دوم انتخابات فرانسه خواهد شد. 
با این همه طی روزهای آینده، لوپن 
و مکرون به تالش خــود برای جذب 
بیشترین تعداد طرفداران نامزد های 
حذف شــده ادامــه خواهنــد داد. 
حیاتی ترین لحظات کارزار انتخاباتی 
2نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات 

فرانسه، مناظره  ای است که به زودی 
میان مکرون 44ساله و لوپن 53ساله 

برگزار خواهد شد.
اکثــر نامزد هــای حذف شــده روز 
یکشــنبه تکلیــف بخش زیــادی از 
طرفــداران خود را با اعــالم حمایت 
غیرمستقیم از مکرون روشن کردند. 
ژان لوک مالنشــن، نامزد چپ ها، با 
فاصله ای بســیار کم رقابت را به لوپن 
واگذار کرده و خطــاب به هوادارانش 
گفت: »هیچ یک از ما نباید حتی یک 
رأی به نفع خانم لوپن بدهیم.« والری 
پکرس، نامزد طیف راســت میانه هم 
از طرفدارانش درخواســت کرده اگر 
می خواهند به کســی غیر از مکرون 
رأی بدهند، پیش از رأی دادن  خوب 
در مورد تصمیمشان فکر کنند. او به 
طرفدارانش گفت که تفکرات مارین 
لوپن، فرانسه را به ســمت آشفتگی 

سوق خواهد داد.
مؤسسه نظرسنجی هریس اینترکتیو 
در جدیدتریــن بررســی های خود 

دریافتــه کــه حــدود 34درصد از 
طرفــداران مالنشــن در دور دوم به 
مکــرون و 21درصد بــه لوپن رأی 
خواهنــد داد. همچنیــن از میــان 
طرفداران پکرس و هیدالگو به ترتیب 
46درصــد و 53درصد بــه مکرون و 
33درصــد و 16درصد هــم به لوپن 
رأی خواهند داد. تنها نامزدی که در 
این انتخابات از لوپــن حمایت کرده  
اریک زمور راستگراســت. 8درصد از 
طرفداران او از مکرون و 84درصد از 
آنها از لوپن طرفداری کرده اند. زمور 
روز یکشنبه از طرفدارانش درخواست 
کرد با وجود تمامــی تفاوت هایی که 
میان او و لوپن وجــود دارد، به لوپن 

رأی دهند.

اقتصاد، برگ برنده نامزدها
لوپن هم مانند مکرون نه تنها نسبت 
به دور اول سال2017 امتیاز باالتری 
به دســت آورده، بلکه فاصلــه امتیاز 
او با مکــرون هم تاحــدودی کاهش 

یافتــه اســت. مکــرون در دور اول 
انتخابــات امســال 27.6درصد آرا 
و لوپــن 23.4درصد آرا را به دســت 
آورده اند. در دور قبــل هریک از این 
دو به ترتیــب 24 و 21درصد از آرا را 
کســب کرده بودند. نظرسنجی های 
پیش از آغاز انتخابات هم نشان می داد 
میزان گرایش رای دهندگان نســبت 
به لوپن درحال افزایش اســت. لوپن 
این موفقیت نسبی را مدیون بحران 
اقتصادی است که این روزها به نگرانی 
اصلی شهروندان فرانسوی تبدیل شده 
است؛ از این رو نوع رویکرد نامزدهای 
انتخاباتی بــه وضعیت کنونی اقتصاد 
فرانسه، می تواند تعیین کننده اصلی 
برنــده انتخابات ریاســت جمهوری 

باشد.
حمله روســیه به اوکراین در فرانسه 
تبعات اقتصادی بی شــماری داشته 
است؛  از افزایش بی سابقه قیمت غذا 
و انرژی گرفته تــا باالرفتن نرخ تورم 
تا 7.4درصد، کــه باالترین نرخ تورم 

فرانســه طی 4دهه اخیر اســت؛ از 
این رو است که موضوع افزایش هزینه 
زندگی به تمرکز اصلــی کارزارهای 
انتخاباتی فرانســه تبدیل شده است. 
نظرسنجی ها نشــان می دهد کاهش 
قابل توجــه توان خرید در فرانســه، 
 پیش از موضوع مهاجــرت و امنیت، 
اصلی تریــن موضوعــی اســت که 
رای دهندگان به آن اهمیت می دهند.

در دورانی که مکرون درگیر رسیدگی 
به امور امنیت اروپا و مدیریت بحران 
اوکراین بود،  مارین لوپن از مشغولیت 
مکرون نهایت بهره را برد تا در کارزار 
انتخاباتی اش نگرانی طبقه متوســط 
فرانسه نســبت به وضعیت اقتصادی 
کشــور را به بــرگ برنــده ای برای 
افزایش محبوبیتــش تبدیل کند. او 
در سخنرانی هایش بی وقفه در مورد 
افزایش هزینه زندگی برای شهروندان 
طبقه متوسط و طبقه کارگر صحبت 
کرد. اکنــون بــا ورود بــه دور دوم 
انتخابات، طــرح خانم لوپن همچنان 
حول محور اقتصاد می چرخد: افزایش 
کمک هزینه زندگی برای خانواده های 
فقیر، افزایش 10درصــدی حداقل 
دســتمزد ماهانه، کاهش مالیات بر 
فروش ســوخت، نفــت،  گاز و برق از 
20درصد بــه 5.5درصــد و تعدیل 
بودجه فرانسه به واسطه حذف کردن 
میلیاردها یوروی مخارجی که صرف 
»خارجی ها« می شود. لوپن همچنین 
وعده داده که کارگران زیر 30سال را 
از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کند 

و روند اشتغالزایی را  افزایش دهد.
مکرون پــس از اینکه از ســوی مردم 
متهم به بی توجهی به شرایط اقتصادی 
فرانسه شد،  وعده داد نخستین اقدامش 
در دور جدید کمک به بهبود استاندارد 
زندگی مردم فرانســه باشد. تا پیش از 
آغاز حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد 
فرانسه با قدرت درحال بهبود یافتن از 
آسیب های ناشــی از همه گیری کرونا 
بود. اقتصاد با نرخ ثابت 7درصد درحال 
رشد بود و نرخ بیکاری به پایین ترین 
میزان خود طی 10ســال گذشــته 
رسیده بود، اما این روند در پی جنگ 
اوکراین مختلف شد و باالرفتن قیمت 
ســوخت و غذا و افزایش نــرخ تورم، 
نگرانی های اقتصادی فرانســوی ها را 
افزایش داد و بــه نگرانی های موجود 
طبقه متوســط نســبت به نابرابری 
توزیع ثروت دامــن زد. مکرون برای 
پاســخ دادن به این نگرانی هــا و در 
رقابت با طرح های لوپــن در ماه های 
اخیر اقدامات قابل توجهی انجام داده 
است. او میلیاردها یورو صرف جبران 
هزینه های در حــال افزایش زندگی 
خانواده های فرانسوی کرده 
اســت و همزمان به دنبال 
اجرای سیاست هایی است 
که به گفته او برای رقابتی نگه 
داشــتن اقتصاد فرانسه الزامی 
هستند. او همچنین وعده داده 
قیمت گاز و برق را ثابت نگه خواهد 
داشت و از تابستان سال جاری میزان 
حقوق بازنشســتگی را براساس نرخ 

تورم تعیین خواهد کرد. 
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گپ

عمران خان
نخست وزیر پیشین پاکستان

پاکســتان در ســال 1947به یک کشور 
مســتقل تبدیل شــد، اما امروز دوباره 
مبــارزه بــرای آزادی علیــه یــک توطئــه 
خارجی جهت تغییر رژیم آغاز می شود. 
همیشــه این مردم کشــور هســتند که 
از حاکمیــت و دمکراســی خــود دفــاع 

می کنند. )توییتر(

ژائو لیجیان
سخنگوی وزارت خارجه چین

آمریکا باید برای تسهیل دستیابی به 
صلح در اوکراین به جای سوءاستفاده 
از وضعیت کنونی دســت بــه اقدامی 
عملــی بزنــد. تشــدید تحریم هــا بــه 
بهبود شــرایط کمک نمی کند و باعث 
ایجــاد مشــکالت جدیــد می شــود.

)رویترز(

مالقات صدراعظم اتريش با 
پوتین در مسکو 

صدراعظــم اتریش، دیــروز عصر در مســکو با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مالقات و با 
او درباره راه های رسیدن به آتش بس در اوکراین 
مذاکره کرد. به گزارش گاردین، این نخســتین 
بار از زمان حمله روسیه به اوکراین است که یک 
رهبر اروپایــی با پوتین مالقــات می کند. کارل 
نهامر شــنبه در کی یف با ولودمیر زلینســکی، 
رئیس جمهور اوکراین مالقات کرده بود. روسیه، 
تمرکز خود بر جبهه های شرق اوکراین را بیشتر 
کرده است. زلینسکی هشدار داده که روس ها بعد 
از تسلط کامل در منطقه دونباس در شرق، دوباره 

برای فتح کی یف اقدام خواهند کرد.
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گاردين نوشته که در دور دوم انتخابات رياست جمهوری 
فرانســه، مکرون به عنــوان يک سیاســتمدار طرفدار 
اروپاگرايی در مقابل لوپن به عنــوان يک چهره ضداروپا، 

ضداسالم و ضدمهاجر قرار گرفته است. 

آغاز دوران جديد در پاکستان 
انتخاب شهباز شریف به نخست وزیري پاکستان، باعث 

تغییراتي در مناسبات داخلي و خارجي اسالم آباد خواهد شد 

یک هفته بحران سیاســی در پاکســتان، دیروز با انتخاب 
شهباز شریف به عنوان جانشین عمران خان به پایان رسید 
و نخست وزیر جدید از اتخاذ رویکرد تازه در مسائل داخلی و 

خارجی خبر داد.
به گزارش الجزیره، از هفته ها قبل گفته می شــد که شهباز 
شریف، رهبر اپوزیســیون، نامزد اصلی احزاب مخالف برای 
جانشینی اوست و دیروز هم او بعد از اتفاقات درون پارلمانی، 
به تنها نامزد باقی مانده برای احراز پســت نخســت وزیری 
تبدیل شد. حضور او در راس دولت در پاکستان، البته بدون 
پیامدهای داخلی نیســت و همین دیروز، نمایندگان حزب 
تحریک انصاف که شاه محمد قریشــی، وزیر خارجه دولت 
عمران خان را نامزد نخست وزیری کرده بود، در اعتراض به 
»تحمیل شهباز شــریف« به پارلمان برای نخست وزیری از 

پارلمان استعفا دادند.
انتصاب شهباز شریف ، یک چرخش در سیاست های داخلی 
و خارجی اسالم آباد به شــمار می رود و در آینده، مناسبات 
پاکستان با کشــورهای منطقه و قدرت های جهانی تغییر 
خواهد کرد. خود او در گفت وگویی گفته اســت که دوران 
جدیدی را شروع خواهد کرد و با بهبود اقتصاد کشور، شرایط 

زندگی مردم را تسهیل خواهد بخشید.

از نظر عقیدتی، عمــران خان رویکردی ضد غرب داشــته 
و از وقتی که موضوع جلســه رأی اعتماد مطرح شــد، آن 
را توطئه ای آمریکایی می دانســت. او می گفــت که روابط 
خارجی اش  به خصوص روابطش با روســیه، باعث افزایش 
خصومت آمریکا با او شــده اســت. او حتی با این بهانه که 
قدرت هــای خارجی، به دنبــال تغییر رژیم در پاکســتان 
هستند، در هفته گذشــته باعث انحالل پارلمان شد و بعد 
از آنکه رأی اعتماد نگرفت هم گفت که آمریکا پشــت پرده 
مسائل است. این رویکرد، در شرایطی که پاکستان به شدت 
به سرمایه گذاری ها و کمک های جهانی برای بهبود شرایط 
اقتصادی خود نیازمند است، از ســوی مخالفان او با انتقاد 
همراه بود. شــهباز شــریف که برادر جوان تر نواز شــریف، 
نخست وزیر پیشین پاکســتان اســت، در حالی جانشین 
عمران خان می شود که صراحتا گفته در شرایط فعلی، داشتن 
رابطه خوب با آمریکا برای پاکستان حیاتی است. او اخیرا در 
یک مصاحبه، با رویکرد ضدآمریکایی عمران خان مخالفت 
کرده و گفته که وابستگی اقتصادی پاکستان به آمریکا آنقدر 

زیاد است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
شهباز شــریف، احتماال رویکرد مثبت عمران خان در قبال 
چین را با جدیت بیشتری پیگیری کند. او سال ها استاندار 
استان پرجمعیت پنجاب بوده است و همه از دوران مسئولیت 
او در آن مقطع، به نیکی یاد می کنند. او رویکردی عملگرا و 
معطوف به نتیجه داشــت و در جذب سرمایه از چین بسیار 
فعال بود و پروژه های زیرســاختی بزرگــی را با کمک پکن 
به سرانجام رســاند. او در این دوران نگاه سیاسی نداشت و 

مقامات چینی هم بارها از همکاری او تمجید کرده اند.
یک چالش بــزرگ، نه فقــط برای شــهباز که بــرای هر 
نخست وزیر تازه ای در پاکستان، نحوه تعامل با هند، همسایه 
و رقیب قدرتمند این کشور است. این دو قدرت اتمی، 3 بار 
از زمان استقالل پاکســتان در سال 1947با هم وارد جنگ 
شده اند و به خصوص در مورد کشــمیر، با هم اختالف نظر 
عمیقی دارند. او گفته اســت که خواستار صلح با هند است 
اما صلح با این کشــور تنها درصورتی حاصل خواهد شد که 
مسئله کشــمیر حل شود. هر دو کشــور بر کشمیر، ادعای 

قلمرویی دارند.
به گزارش گاردین، شــریف احتماال در موضوع افغانستان 
هم تغییر رویکرد خواهد داد. طالبــان، که حاال قدرت را در 
افغانســتان به دســت گرفته، پیش تر متحد پاکستان بود و 
از حمایت ارتش قدرتمند این کشــور بهــره می برد. اما در 
سال های اخیر، طالبان بیشــتر به قطر نزدیک شده و حاال 
متحد اصلی این گروه، نه اســالم آباد که دوحه است. ارتش 
پاکستان که تعیین کننده سیاســت های دفاعی، خارجی و 
هسته ای پاکســتان است، در ســال های اخیر اختالف نظر 
بیشتری با طالبان پیدا کرده است. به خصوص اینکه تعدادی 
از نیروهایش را در حمالتی که در نزدیکی مرز مشــترک دو 
کشور روی داده، از دست داده است. ارتش همچنین خواستار 
این است که طالبان بیشتر برای سرکوب گروه های افراطی 
تالش کند. از آنجا که شهباز شریف، برخالف عمران خان، 
رابطه گرم و خوبی با ارتش دارد، انتظار می رود رویکردش در 

مسئله افغانستان بیشتر منطبق با مواضع ارتش باشد.

دوئل دوم 
 بر سر
 الیزه

امانوئل مکرون و مارین لوپن 
همچون 5سال قبل، در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 

رو در روی هم قرار گرفته اند

دوراهیتاریخیچپها
ژان لوک مالنشن، نامزد چپ افراطی در انتخابات رياست جمهوری فرانسه حدود 500هزار 
رأی کمتر از مارين لوپن، نامزد راست افراطی به دست آورد و همین يعنی چپ ها امسال هم 
جايی در دور دوم رقابت بر سر کرسی رياست جمهوری ندارند. چپ های فرانسه اکنون يا بايد 
در خانه بنشینند و با کابوس راه يافتن يک رئیس جمهور راست گرا به کاخ الیزه سر کنند يا پای 

هوادار ســرمايه داری رأی صندوق ها حاضر شوند و به يک رئیس جمهور 
يکشــنبه تا دقايق دهند. هر دو برای آنها تلخ اســت. آنها روز 
پايانی انتخابات هــم امیدوار بودند بتوانند 

جايگاه دوم را کســب کنند، اما مالنشن در 
نهايت آنها را ناامید کرد. مالنشن پس از 3دوره حضور 

در انتخابات، موفق نشد به دور دوم برود، اما با پشت سر 
گذاشتن ديگر جريان های چپ، يعنی سبزها، سوسیالیست ها و 

کمونیست ها، جايگاه خود را به عنوان رهبر چپ ها در فرانسه تثبیت کرده است.

مکث


