
جایگاه فرانسه
فرانســه، کشــوری با بیش از ۶۷ میلیون نفــر جمعیت، هفتمین 
اقتصاد بزرگ جهان، پربازدیدترین کشور جهان، یکی از پنج عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و یک قدرت هسته ای است که یکی 
از اعضای مؤســس اتحادیه اروپا و محرک اصلی سیاست این بلوك 

به شمار می رود.
رئیس جمهور فرانسه باید به این کشور کمک کند تا دو نیرویی که 
در حال حاضر اروپا را تهدید می کنند، به عقب براند؛ تهاجم وحشیانه 
روســیه به اوکراین کــه میلیون ها نفر را در اروپــا آواره کرده و بهبود 
اقتصادی پس از پایان همه گیری ویروس کووید ۱۹ که زنجیره تأمین را 

تحت فشار قرار داده است.
در حالی که جریان های راســت گرا و محافظه کار در سال های اخیر 
تــا حد زیادی نبردهای فرهنگی فرانســه را به ســود خــود به پایان 
رسانده اند، نظرســنجی ها نشــان می دهد رأی  دهندگان فرانسوی در 

حال حاضر عمدتا نگران افزایش هزینه های زندگی خود هستند. آنها 
با وجود آنکه دل خوشــی از مکرون ندارنــد، او را به رقبایش ترجیح 

می دهند.
چه مکرون پیروز انتخابات باشد یا هر یك از رقبایش، رئیس جمهور 
بعدی فرانسه باید این نگرانی ها را در کنار دیگر چالش های بلندمدت 
در ذهن رأی دهندگان حل کنــد؛ انتقال به انرژی پاک، پایداری الگوی 
رفاهی ســخاوتمندانه، نگاه منفی به مهاجران و تزلزل جایگاه برخي 
ایدئولوژي هــا در این کشــور. عالوه بر این، ســرخوردگی گســترده از 
سیاســت نیز به یکی دیگر از نگرانی ها تبدیل شده است؛ این نگرانی 
می تواند باعث ثبت کمترین میزان مشــارکت رأی دهندگان انتخابات 

ریاست جمهوری در دهه های اخیر شود.
رؤســای جمهور فرانسه اختیارات بســیار خوبی دارند و برخالف 
بســیاری از رهبران غربی، اختیاراتشان به شــدت محدود نشده است. 
نخســت وزیر بریتانیا یا صدراعظم آلمان از سوی احزابی که بیشترین 
کرســی های پارلمان را در اختیار دارند انتخاب می شــوند، اما رؤسای 

جمهور فرانســه مستقیما از ســوی مردم و برای دوره های پنج ساله 
برگزیده می شوند.

کمی پس از انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه، مردم این کشور 
بــرای رأی دادن به نمایندگان مجلس ملی که دوره آن نیز پنج ســال 
اســت، پای صندوق های رأی خواهند رفت. برگزاری هر دو انتخابات 
در یک چرخه پنج ســاله، احتمال رأی دادن فرانســه به قانون گذارانی 
را افزایــش می دهد که از رئیس جمهور تازه منتخب حمایت می کنند 
و این به آن معناســت که رؤســای جمهور فرانسه مانند برخی دیگر 
از رهبــران اروپایی نیازی به نگرانی درباره آشــفتگی داخلی حزب یا 

انتخابات میان دوره ای ندارند.
نخست وزیر فرانســه، به عنوان رئیس دولت، مانند پارلمان نقش 
مهمی در نظــم و نظام قانون اساســی دارد، امــا رئیس جمهور که 
نخست وزیر را هم منصوب می کند، نقش پررنگ تری در تعیین دستور 

کار سیاسی و اقتصادی فرانسه دارد.
برتری مکرون در نظرسنجی ها

در انتخابات پیشــین، لوپن نتوانست رأی دهندگان سایر نامزد ها را 
به شیوه ای اساسی برای به چالش کشیدن مکرون به سوی خود جذب 
کند. با این وجود، این بار دو نامزد جناح راســت، یعنی زمور و پکرس، 

وجود دارند که درست پس از او در نظرسنجی قرار دارند.
در صورت کشیده شــدن انتخابات بــه دور دوم و حضور مکرون و 
لوپن، لوپن امیدوار اســت بتواند اکثر حامیان این دو نامزد را به سوی 
خود جذب کند. هرچند که باید گفت انتخابات هرگز به این ســادگی 
نیســت. زمور و لوپن رقبای سرسخت یکدیگر هستند و حامیان زمور 
ممکن است ترجیح دهند از لوپن حمایت نکنند. عالوه بر این مکرون با 
جذابیت گسترده خود در جذب رأی دهندگان میانه رو در فرانسه بسیار 
موفق بوده است. حامیان پکرس بیشتر تمایل دارند از مکرون حمایت 
کننــد و نه از لوپن. همه شــواهد به پیروزی احتمالی مکرون اشــاره 
دارند؛ اما همه چیــز می تواند در یک لحظه تغییر کند. هنوز می توان 
انتظار عرضه چیز های بیشــتری از سوی نامزد های ریاست جمهوری 

فرانسه را داشت.
مهم ترین نامزدهای انتخابات

امانوئل مکرون
پنج ســال پیش، امانوئل مکرون چهره تازه ای در صحنه سیاسی 
جهانی بود. او که یک بانکدار ســابق و طرفدار ادغــام اتحادیه اروپا 
بوده، در ســال ۲۰۱۷ از ضعیف بودن مخالفانــش و ابهام در موضع 
سیاسی خود ســود برد. مکرون همچنین وزیر اقتصاد دولت فرانسوا 
اوالند، رئیس جمهور ســابق فرانسه، بود. او مورد حمایت چهره های 
طیف سیاسی میانه رو قرار گرفت و رأی دهندگان با رویکرد عمل گرایانه 

او موافق بودند.
مکرون ۴۴ ســاله بسیار امیدوار است بار دیگر به این مقام انتخاب 

شود. اکثر نظرسنجی های مختلف نیز تاکنون او را پیروز نهایی انتخابات 
اعــالم کرده اند؛ اما به قول خودش «هیچ چیز از قبل نوشــته نشــده 
اســت». مکرون در مدرســه ملی علوم اداری فرانسه تحصیل کرده 
است. این مدرسه که در ســال ۲۰۲۱ منحل شد، به پرورش کارمندان 
عالی رتبه دولت می پرداخت و بســیاری از دولتمردان فرانســوی در 
جمهــوری پنجم در این مدرســه تحصیل کرده اند. مکرون در ســال 
۲۰۱۷ در حالی که فقط ۳۹ سال داشت، در انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه به پیروزی رسید و عنوان جوان ترین رئیس جمهور این کشور به 
او داده شــد. پیش از او، ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۴۸، وقتی ۴۰ ساله 
بود در فرانسه به قدرت رسیده بود. بر اساس تحلیل ها و ارزیابی های 
منتشر شــده، برنامه انتخاباتی مکرون در این دور از انتخابات نســبت 
به ســال ۲۰۱۷، «لیبرال تر» شــده و او خواهان آن است که «هرکس، 
کار بیشــتر» انجام دهد. خطوط اصلی برنامه های مکرون بر تکمیل 
اصالحات بازنشستگی شــامل افزایش ســن قانونی بازنشستگی به 
۶۵ ســال، استقالل بیشتر برای مؤسسات آموزشــی و افزایش قدرت 

خرید مردم اســت. او پنج ســال پیش در حالی به عنوان هشــتمین 
رئیس جمهوری فرانســه پس از استقرار جمهوری پنجم انتخاب شد 
کــه در برنامه های خود بر نقش و قدرت اتحادیــه اروپا تأکید زیادی 
می کرد. مکرون در جشــن پیــروزی  به مناســبت انتخابش به عنوان 
رئیس جمهوری فرانسه با سرود اتحادیه اروپا که قطعه ای از سمفونی 

نهم بتهوون است در محوطه موزه «لوور» پاریس حاضر شد.
تأکیــد او بر نقش و قدرت اتحادیه اروپــا چه به صورت نمادین و 
چه در برنامه هایش در حالی صورت می گرفت که بریتانیایی ها کمتر 
از یک ســال قبل از آن به برگزیــت رأی داده بودند. دونالد ترامپ نیز 
چند ماه قبل از انتخاب امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا پیروز شده بود.
رئیس جمهوری فرانســه اکنــون در حالی اولین دوره پنج ســاله 
حضورش در کاخ الیزه را به پایان می برد که ریاســت دوره ای اتحادیه 

اروپا را برعهده دارد.
هرچند ریاســت فرانســه بر اتحادیه اروپا تحت الشــعاع تهاجم 

نظامی روســیه به اوکراین قرار گرفته است؛ اما مکرون امیدوار است 
تا بتواند از این بحران نیز مانند بحران همه گیری کرونا برای پیشــبرد 

برنامه هایش در اتحادیه اروپا بهره ببرد.
دستاوردها و ناکامی ها

یکــی از اولین اقدامات مکرون در مقام رئیس جمهوری تغییر نام 
وزارت امور خارجه فرانســه به «وزارت اروپا و امور خارجه» بود. او با 
این حال نتوانست بسیاری از برنامه های بلندپروازانه اش برای اتحادیه 

اروپا را حداقل در نیمه اول دوره ریاست جمهوری اش پیش ببرد.
مذاکــرات طوالنی احــزاب در آلمان برای تشــکیل آخرین دولت 
ائتالفی آنگال مرکل، صدراعظم ســابق آلمان در ســال ۲۰۱۷ یکی از 
موانع جدی پیش روی مکرون برای پیشــبرد اهداف اروپایی  خود بود. 
عدم آمادگی برلین بــرای تغییرات و اصالحــات در اتحادیه اروپا در 
ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز باعث شــد مکرون تا پیش از همه گیری 
ویروس کرونا که در نهایت واکنش منسجم و هماهنگ رهبران اتحادیه 
اروپا را به دنبال داشت، دستاورد مشخصی در عرصه اروپایی نداشته 
باشــد. دســتاورد مهم امانوئل مکرون در دوره ریاست جمهوری اش 
در عرصه اروپایی جلب رضایت دولت آنگال مرکل نســبت به برنامه 
احیای اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا بود. برلین تا پیش 
از همه گیری ویروس کرونا همواره با بدهی مشــترک کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا مخالفت می کرد.
رئیس جمهور کنونی فرانســه تــا قبل از همه گیری کرونا اشــاره 
چندانی به لزوم «اســتقالل راهبردی» اتحادیه اروپا نکرده بود. با این 
حال رقابت بین کشورهای عضو اتحادیه در روزهای اولیه شیوع کووید 
۱۹ برای خرید ماســک و مواجهه بروکســل با کمبود برخی از کاالها، 
داروها و تجهیزات پزشکی باعث شد تا مکرون از سال ۲۰۲۰ به بعد از 

لزوم «استقالل راهبردی» اتحادیه اروپا سخن بگوید.
هواداران امانوئل مکرون خرید دســته جمعی واکســن های کرونا 
از ســوی کشــورهای عضو را یکی از نقاط قوت اتحادیه اروپا معرفی 
کردند. آنهــا اکنون هم زمان با تهاجم نظامی روســیه به اوکراین نیز 
با اشــاره به این تجربه موفق از لزوم خرید دســته جمعی گاز از دیگر 
کشورها به جای روسیه سخن می گویند. با اینکه «استقالل راهبردی» 
از محورهــای اولیه برنامــه اروپایی مکرون نبود؛ اما سیاســت خرید 
دسته جمعی واکســن یا گاز در نهایت هم راستا با سخنان سال ۲۰۱۷ 
رئیس جمهور فرانســه در دانشگاه سوربن اســت. او در آن سخنرانی 
گفته بود که امیدوار اســت کشورهای عضو اتحادیه بتوانند روزی به 
بودجه واحد، مقررات مالیاتی مشترک و برنامه دفاعی مشترک دست 
پیدا کنند. از بودجه واحد و مقررات مالیاتی مشــترک این روزها کمتر 
ســخن گفته می شود؛ اما پیشــنهاد برنامه دفاعی مشترک کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به دنبال خروج نظامیان آمریکا از افغانســتان در 
تابستان سال ۲۰۲۱ و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ابتدای سال 

۲۰۲۲ در کانون توجه ها قرار گرفته است.
مکــرون پیش از تهاجم نظامی روســیه به اوکراین و در آســتانه 
ریاست کشــورش بر اتحادیه اروپا گفته بود که تمرکز پاریس در دوره 
شش ماهه ریاست بر اتحادیه بر روی امنیت و سیاست دفاعی خواهد 
بود. رئیس جمهوری فرانســه ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بیشــتر 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه سیاســت خارجی و دفاعی 
گفته بود: «ما باید از اروپایــی که اعضایش در درون مرزها با یکدیگر 
همکاری می کنند به اروپایی برســیم که در ســطح جهان قدرتمند و 
کامال مستقل اســت، می تواند انتخاب هایش را خودش انجام دهد و 

سرنوشتش در دستان خودش است».

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تنها چند هفته پس از آغاز دوره 
ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا باعث شد تا آلمان به عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا در سیاست نظامی خود که میراث جنگ جهانی دوم بود 
تجدیدنظر کند. برلین بودجه ای ۱۰۰ میلیارد یورویی را در ســال جاری 
به ســرمایه گذاری در امور نظامی اختصاص داد و در نظر دارد از این 
پس دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی کند.
با اینکــه آلمان هم زمان تصمیم گرفت تا بــه جای جنگنده های 
اروپایی چند جنگنده آمریکایی «اف ۳۵» خریداری کند اما در مجموع 
تغییر رویکرد برلین در قبال امور نظامی هم راســتا با اهدافی اســت 
که امانوئل مکرون دنبال می کند. از ســوی دیگر حضور احزاب سبز و 
دموکرات آزاد (لیبرال ها) در دولت ائتالفی اوالف شولتس، صدراعظم 
آلمان طی چهار سال آینده می تواند به مکرون در صورت پیروزی در 
انتخابات پیش رو کمک کند. سیاست های اروپایی هر دو حزب سبز و 
دموکرات آزاد در مجموع هم راستا با بلندپروازی های رئیس جمهوری 
فرانســه اســت. با این حال یکی از چالش های پیش روی مکرون در 
صورت راهیابــی مجدد به کاخ الیزه، متقاعدکردن دیگر کشــورهای 
عضــو اتحادیه اروپا بــه همراهی با پاریس در زمینه لزوم اســتقالل 
این اتحادیه در زمینه امور دفاعی خواهد بود. شــماری از کشورهای 
عضــو اتحادیه اروپا از جمله کشــورهای شــرق اروپا ممکن اســت 
برخالف فرانسه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را دلیلی برای لزوم 
تکیه بیشــتر به ناتو و چتر حمایتی آمریکا بدانند. آنها ممکن است با 
قرائت راهبردی امانوئل مکرون از تحوالت چند هفته گذشته چندان 

همراهی نکنند.
مارین لوپن

با وجود شکســت در دور دوم انتخابات در سال ۲۰۱۷، مارین لوپن 
همچنان دومین نامزد محبوب پس از مکرون اســت. او امیدوار است 
که این بار عملکرد بهتری داشــته باشد. لوپن، یک وکیل سابق، حزب 
راست افراطی خود را در جهتی کامال متفاوت از زمان رهبری پدرش 
«ژان مــاری لوپن» ســوق داده اســت. او نام این حــزب را از «جبهه 
ملی» به «اجتماع ملــی» تغییر داد و قصد دارد آن را به حزبی برای 
دورانی پوپولیستی تبدیل کند. مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی»، 
که در رتبه دوم نظرســنجی ها (حدود ۲۰ درصــد آرا در مرحله اول 
انتخابات) قرار دارد، دومین بخت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
اســت. امیدواری لوپن در شرایطی اســت که از زمان ژاک شیراک، دو 

رئیس جمهور بعدی فرانسه فقط یک دوره در این مقام بودند.
مارین لوپن ۵۳ساله که از ۲۰۱۱ رهبری حزبش را در دست گرفته، 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۲ نیز نامزد شده بود، اما در 
همان مرحله اول شکســت خورد. دختر ژان ماری لوپن در سال های 
اخیر بــا فاصله گرفتن از پــدرش، به هواداران خود افــزوده و اکنون 
حتی برخی نظرســنجی ها احتمال پیروزی او را در دور دوم انتخابات 

مطرح می کنند. او که شــغل اصلی اش وکالت اســت، مدت زیادی 
نماینده فرانســه در پارلمان اروپا و همچنیــن اکنون نماینده پارلمان 
فرانســه اســت. از محورهای اصلی برنامه های اقتصادی او، کاهش 
مالیات بر ارزش افزوده به ۵.۵ درصد برای برق، گاز و ســوخت است. 
لوپن همچنین خواســتار برگزاری یک همه پرسی برای محدودکردن 
مهاجرت به فرانســه و همچنین ارائه یک الیحــه به منظور مبارزه با 
اسالم گرایی شــده است. لوپن برخالف پنج ســال پیش که از خروج 
فرانســه از حوزه یورو دفاع می کرد اکنون دیگر چنین پیشــنهادی را 
مطرح نمی کند. با این حال او همچنان در برنامه خود پیشــنهادهایی 
علیــه اتحادیه اروپــا در قالب کنونــی آن ارائه کرده اســت. یکی از 
اصلی ترین پیشنهادات نامزد حزب «اتحاد ملی» ثبت ارجحیت قوانین 
فرانسوی بر مقررات اتحادیه اروپا در قانون اساسی فرانسه است. این 
طرح در روابط فرانسه با اتحادیه اروپا چالشی مشابه مناقشه اخیر بین 

بروکسل و ورشو ایجاد خواهد کرد.
یکی دیگر از طرح های مارین لوپن تغییر معاهده شــنگن اســت 
چراکه نامزد حزب «اتحاد ملی» از «کنترل دائمی مرزهای کشــورها» 
در داخل اتحادیه اروپا دفاع می کند. مارین لوپن همچنین وعده داده 
اســت که پاریس در دوران ریاست جمهوری او از بازار مشترک انرژی 
در اتحادیه اروپا خارج خواهد شــد. او از منتقدان توافق های تجاری 
اتحادیه اروپا با شرکای خود است و در نظر دارد محصوالت کشاورزی 

را از مبادالتی که مشمول این توافق ها می شود مستثنا کند.
مارین لوپن در مورد دیدگاهش درباره اتحادیه اروپا می گوید مدافع 
اتحادیه ای اســت که کشورهای عضو می توانند تا حدی که خودشان 
تعیین می کنند با دیگر کشورهای عضو شــریک شوند. این دیدگاه در 
عمل کامال با رویکرد اتحادیه اروپا به شکل کنونی آن در تضاد است.

اریک زمور

زمــور مجری ســابق تلویزیون که به دلیل دیدگاه های به شــدت 
ضد مهاجرتی اش به شهرت رســید اخیرا در نظرسنجی ها با کاهش 
محبوبیت مواجه شــده، زیرا لوپن بار دیگر محبوبیتش افزایش یافته 
و محبوبیت مکرون در پی جنگ در اوکراین افزایش یافته است. زمور 
۶۳ســاله، روزنامه نگار ســابق روزنامه فیگارو و شبکه سی نیوز، برای 
اولین بار نامزد انتخابات ریاســت جمهوری شــده است و برنامه های 
این نامزد انتخابات که از سوی منتقدانش به افراط گرایی متهم شده، 

بیشتر بر مسائل هویتی و ملی تأکید دارد.
او وعده داده مهاجرت در فرانســه را به «صفر» برساند و حجاب 
زنان در مکان هــای عمومی را ممنوع کند. همچنین به ازای تولد هر 
بچه در مناطق روستایی فرانسه، کمک هزینه ۱۰ هزار یورویی پرداخت 
کند. ورود اریک زمور به کمپین های انتخاباتی یک شــروع خوب بود و 
از او به عنوان «پدیده» این انتخابات نام برده می شــد. اما وقوع جنگ 
در اوکراین، کمپین انتخاباتی او را با مشکل مواجه کرد، زیرا اظهاراتش 

به نفع مسکو تلقی شد و همچنین موضع گیری اش درباره پناه جویان 
اوکراینی با واکنش منفی افکار عمومی روبه رو شد.

زمور از تعلیق عضویت این کشــور در حوزه شنگن برای مقابله با 
موج ورود پناه جویان دفاع می کند. او گفته است که ایجاد گارد مرزی 
با توانایی نظامی برای مقابله با پناه جوها را دنبال خواهد کرد. او تأکید 
کرده اســت که در صورت پیروزی در انتخابات از صدور اجازه اقامت 
برای آن دســته از پناه جوها که به طور غیرقانونی در فرانســه به سر 

می برند جلوگیری خواهد کرد.
والری پکرس

این نامزد حزب راست میانه «جمهوری خواهان» با نبردی دشوار 
مواجه است. این حزب راست میانه به طور سنتی در سیاست فرانسه 
برای سالیان متمادی منحصرا با حزب چپ میانه سوسیالیست برای 
کسب قدرت رقابت می کرد. اما در حال حاضر هر دو حزب به حاشیه 
رانده شــده و احزاب سیاســی تحت رهبری مکرون و لوپن جای آنان 
را گرفته اند. پکرس امیدوار اســت رأی دهندگان را از مرکز و راســت 
میانه به یــک ائتالف محافظه کار جذب کند. با ایــن حال، از آنجا که 
رأی دهندگان راست افراطی طرفدار لوپن و زمور هستند این ائتالف با 
چالشی دشوار روبه روست. پکرس ۵۴ساله ثروتمندترین نامزد در میان 
نامزدهــای انتخابات و همچنین، اولین نامزد زن جناح راســت میانه 
فرانســه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اســت. او در زمان 
ریاســت جمهوری هم حزبی اش نیکال ســارکوزی، وزیر بودجه بود و 
اکنون ریاست استان ایل دو فرانس به مرکزیت پاریس را بر عهده دارد.
بر اساس نظرســنجی ها میزان استقبال به پکرس از زمان پیروزی 
او در انتخابــات درون حزبی تاکنون، روز به روز، کاهش یافته و به نظر 
می رســد برخی از رأی دهندگان که قبال تمایل به او داشتند به سمت 

دیگر نامزدها به ویژه لوپن رفته اند.
با این حال، در صورت پیروزی پکرس در انتخابات ریاست جمهوری، 
دســتمزد فرانسوی ها از همین تابســتان به میزان سه درصد افزایش 
خواهد یافت و میزان مهاجرت به فرانســه نیز محدود خواهد شد. او 
در این زمینه از اجرای سیاســت ســهمیه  بندی برای مهاجرت سخن 
گفته اســت. همچنین افزایش نیروگاه های هسته ای در فرانسه برای 
قطع وابســتگی به انرژی های فســیلی در ســال ۲۰۵۰ یکی دیگر از 
برنامه های این نامزد است. پکرس که در برخی نظرسنجی ها پس از 
امانوئل مکرون، مارین لوپن، ژان لوک مالنشون و اریک زمور در جایگاه 
پنجم قرار گرفته اســت از مخالفان پذیرش اعضای جدید در اتحادیه 
اروپاست. نامزد راست سنتی فرانسه همچنین تدابیری را برای افزایش 
کنترل مرزی در نظر دارد. نامزد حزب جمهوری خواهان در برنامه خود 
کاهش ســهم فرانســه در بودجه اتحادیه اروپا را مطرح کرده است. 
او همچنین وعده داده اســت که تالش خواهد کــرد تا اتحادیه اروپا 
بتواند بر شرکت های بزرگ عرصه فناوری فشار بیاورد تا آنها مجبور به 

«همکاری با مقامات قضائی» کشورهای عضو اتحادیه شوند.
ژان لوک مالنشون

این چهره ۷۰ساله چپ گرای افراطی و جنجالی با بهبود دیرهنگام 
وضعیت خود در نظرسنجی مواجه شده است، زیرا برخی از نامزد های 

جناح راست شاهد تزلزل موقعیت خود در کمپین انتخاباتی هستند.
به گفته مالنشون، تورم و افزایش قیمت ها به بزرگ ترین مسئله ای 
تبدیل شــده که مردم فرانسه امروز با آن مواجه هستند. سیاست های 
مالنشون شــامل کنترل قیمت، ۳۲ ساعت کار در هفته و سن رسمی 
بازنشستگی ۶۰ ســال اســت. اگر او به دور دوم راه یابد این اولین بار 
از ســال ۲۰۱۲ خواهد بــود که یک نامزد جناح چپ توانســته چنین 
موفقیتی را کســب کنــد. علیرغم افزایش اخیر اقبال از او، مفســران 
سیاســی در مورد توانایی او برای شکســت دادن مکرون در دور دوم 

انتخابات تردید دارند.
او که سال ۲۰۰۸ حزب سوسیالیست فرانسه را ترک کرد، از آن پس 
هر دوره به طور مســتقل در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نامزد 
شــده و مواضع سیاســی اقتصادی او از دید ناظران، «چپ رادیکال» 
ارزیابی شده اســت.  مالنشــون که مثل لوپن اکنون نماینده پارلمان 
فرانســه اســت، در روزهای اخیر با اقبال رأی دهندگان مواجه شده و 
آرای او در نظرســنجی ها بیشتر شده است. این نامزد چپ گرا مردم را 
فراخوانده که با رأی دادن به او از تکرار دوئل مکرون- لوپن در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند. مالنشون همچنین منتقد 
جدی «جمهوری پنجم» اســت و بارها خواستار گذار به «جمهوری 
ششم» شــده تا در آن، نظام سیاسی فرانسه بیشــتر پارلمانی باشد و 

اختیارات بیشتری به نمایندگان پارلمان داده شود.
او همچنیــن در نظر دارد در صــورت راهیابی به الیزه، یک فرمان 
اضطراری اجتماعــی را در زمینه کنترل قیمت ها صادر کند و حداقل 

دستمزد در فرانسه را نیز افزایش دهد.
او برنامه خود در زمینه نقش فرانسه در اتحادیه اروپا را براساس 
اصل «سرکشــی» در برابر بروکســل تنظیم کرده اســت. رهبر حزب 
«فرانسه تسلیم ناپذیر» در برنامه انتخاباتی خود از خروج از معاهدات 
کنونی اتحادیــه اروپا دفاع می کند تا معاهداتی جدید و «همخوان با 
فوریت های اقلیمی و اجتماعی» جایگزین آنها شود. مالنشون در نظر 
دارد این معاهدات جدید را در فرانســه به همه پرســی بگذارد. او به 
این ترتیب قصد دارد استقالل کشورها در زمینه تنظیم بودجه خود را 
بدون مقررات کنونی (به ویژه محدودیت در زمینه کســری بودجه به 
اندازه سه درصد تولید ناخالص داخلی) تضمین کند. اصالح جایگاه 
بانک مرکزی اروپا، اتخاذ سیاســت حمایت گرایی آب و هوایی و ایجاد 
انحصار دولتی در بخش های «راهبردی» اقتصاد از جمله پیشنهادات 
مالنشون در چارچوب برنامه اش برای تغییر معاهدات کنونی اتحادیه 

اروپاست.

 پیش از پرداختن به موضوع محوری گفت وگو با حضرت عالی ابتدا نگاهی به اهمیت   .
روابط ایران و فرانسه داشته باشیم. با وجود آنکه پاریس در کنار بروکسل کانون و موتور 
محرکه سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا به شمار می رود و همچنین با در نظر گرفتن این 
واقعیت که فرانسه کلیدی ترین شریک اقتصادی و تجاری اروپایی ایران به شمار می رود، 
چنان که حضور شرکت های خودروسازی و نفتی مانند پژو، توتال و... مؤید آن است؛ اما 

روابط ایران و فرانســه در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و... چه 
اهمیتی برای دو کشور دارد؟

بخشــی از پاسخ به سؤال شما در پرسش تان وجود دارد. به هر حال چون پاریس در 
کنار بروکســل موتور پیشران و رهبر سیاسی - دیپلماتیک اتحادیه اروپا به شمار می رود، 
قطعا برقراری و تداوم رابطه با فرانســه و تالش برای بهبود، تعمیق و گسترش روابط با 

کاخ الیزه در همه ابعاد و ســطوح برای جمهوری اســالمی ایران دارای اهمیت است و 
به دنبال آن اگر شــاهد روابط حســنه با این کشور باشیم، تأثیرات مثبت خود را در حوزه 
سیاست خارجی دارد. البته همان طور که می دانید روابط ایران با فرانسه قدمتی دیرینه 
دارد که از زمان صفویه آغاز شــده اســت. از آن زمان تا به اکنون با وجود برخی موانع، 
چالش ها و مشــکالت که روابط دو کشــور را با شــدت و ضعف همراه کرده، این روابط 
تقریبا روابط رو به رشــدی بوده اســت. اگرچه شــیب و شتاب رشــد روابط بین ایران و 
فرانســه به خصوص در حیات ۴۳ ساله جمهوری اسالمی ایران قابل دفاع نیست. در آن 
سوی داستان فرانســه نیز به دلیل آنکه ایران را یک قدرت منطقه ای و قطب اقتصادی 
می دانست، همیشه روابط خود را با تهران در یک مسیر ثابت پیش برده است. با وجود این 
متأســفانه نوع دیپلماسی ضعیفی که ایران داشــت، سبب شد تا فرانسه به عنوان کلید 
توســعه روابط جمهوری اسالمی با اتحادیه اروپا عمال در حاشیه قرار گیرد، در حالی که 
اصل حفظ و تحقق منافع ملی در دیپلماسی آن است که کشورهای کلیدی باید در صدر 

و اولویت توسعه روابط باشند.

  در یک نگاه آسیب شناســانه درباره ضعف دیپلماتیک تهران بــرای ارتقای روابط با   .
پاریس که به آن اشاره کردید، مشخصا چه عامل یا عواملی سبب ایجاد چنین ضعفی در 

سیاست خارجی ایران در بهبود روابط با فرانسه بوده است؟
من مهم ترین عامل را ضعف و تشتت عملکرد دیپلماسی ایرانی می دانم که این مهم 

خود ناشی از «چیدمان بد» کادر دیپلماتیک است.

  یعنی به باور شــما چیدمان بد کادر دیپلماتیک سبب تضعیف سیاست خارجی ایران   .
درخصوص تقویت مناسبات با فرانســه شده است یا اساسا نگاه بدبینانه تهران به اروپا 

به عنوان بخشی از غرب این سکون در مناسبات تهران – پاریس را ایجاد کرده است؟
خیر، اتفاقا به نظر من جمهوری اســالمی ایران، هم به جایگاه و نفوذ اتحادیه اروپا 
و کشــورهای اروپایی و به خصوص فرانســه واقف است و هم تالش هایی برای بهبود و 
ارتقای روابط تهران - پاریس انجام داده است؛ اما چیدمان بد کادر دیپلماتیک خسارات 
بســیار جدی به سیاست خارجی و دیپلماســی ایران با محوریت روابط دو کشور ایران و 
فرانسه وارد کرده است؛ خساراتی که شاید برای جبران آن به سال ها فرصت نیاز باشد. با 
این حال متأسفانه در این بین وزارت امور خارجه توجه جدی به تعیین سفرای تخصصی 
و آشنا به محل مأموریت خود ندارد. آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری همواره 
به مسئله تخصصی شدن و دانش بنیان کردن امور کشور تأکید داشته است. این نگاه فقط 
در علوم تجربی یا تولید کاربرد ندارد؛ بلکه درمورد سیاســت خارجی و علم دیپلماسی 
هم صدق می کند. ما باید سیاســت و سیاســت خارجی را به عنوان یکی از شــاخه های 
حساس علوم انسانی در یک مسیر دانش بنیان قرار دهیم تا در نهایت سفرایی کارآزموده 
به محل مأموریت شــان بفرســتیم که با تحرکات دیپلماتیک در کشورها روابط آنها را با 

جمهوری اســالمی ایران در ابعاد مختلف دیپلماتیــک، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و... 
افزایش دهد که بی شــک با چنین نگاهی نهایتا دیپلماسی به تحقق منافع ملی کمک 
شــایانی می کند. این مهم در خصوص برخی کشــورهای کلیدی مانند فرانسه که عمال 
ســکاندار سیاست خارجی و دیپلماسی اتحادیه اروپا هستند، باید به طریق اولی مد نظر 

وزارت امور خارجه قرار گیرد.

 اجازه دهید این تحلیل شما را قدری به چالش بکشیم چراکه به نظر می رسد ما شاهد   .
یک وضعیت پارادوکســیکال در روابط ایران و فرانسه هســتیم. از یک طرف مناسبات 
اقتصادی و تجاری تهران و پاریس بسیار جدی است و کسی منکر نفوذ و تأثیر شرکت های 
خودروســازی و نفتی فرانسه در ایران نیست، اما در عین حال با وجود آنکه مقر سازمان 
منافقین در لیبرتی اســت، اما سال هاست که فرانســه به میزبان و کانون مانورهای این 
فرقه تروریســتی بدل شده است. ذیل این نکته این وضعیت پارادوکسیکال در تضعیف 

دیپلماسی ایران برای تقویت مناسبات با فرانسه تا چه اندازه اثرگذار بوده است؟
ببینیــد اگر این مســئله را مالک تضعیف دیپلماســی ایران برای تقویت مناســبات 
با فرانســه قرار دهیم قطعا بیش از آنکه پاریس متهم باشــد باید به انگلستان تاخت. 
چون از گروه هــای جدایی طلب با هدف تجزیه ایران گرفته تا گروه های تندروی مذهبی 
مانند شش امامی ها، زیدی ها، شیرازی ها و... همگی در انگلستان با هدف ضربه زدن به 
جمهوی اسالمی جمع شده اند. همین سه سال پیش بود که فرقه شیرازی ها به سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در انگلستان به عنوان بخشی از خاک ایران حمله کردند و پرچم 
ایران را پایین کشیدند. مضافا اکثر قریب به اتفاق رسانه های فارسی زبان معاند جمهوری 
اسالمی ایران در انگلستان فعالیت دارند. لذا اتفاقا باید بریتانیا بیشتر مورد مؤاخذه ایران 
قرار گیرد تا فرانســه؛ البته من بنایی برای تطهیر پاریــس و کاخ الیزه در جهت حمایت 
از منافقیــن ندارم، اما باید نگاهی واقع بینانــه را مالک تحلیل قرار داد چراکه این منطق 
صفر و صدی در ســایه پارامتری که از آن به عنوان «وضعیت پارادوکسیکال» یاد کردید 
در عرصه سیاســت خارجی معنا ندارد. ما نمی توانیم کشورها را یا دوست صددرصدی 
و یا دشــمن صددرصدی بدانیم. برای مثال همین امروز شــاهد اختالفات و رقابت های 
گســترده چین و آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دیپلماتیک و حتی 
نظامی هســتیم. اما در عین حال چین مهم ترین شــریک تجاری ایاالت متحده قلمداد 
می شــود که باالترین سطح صادرات و واردات را دارد. پس برخی اختالفات در سر جای 
خود وجود دارد، کمااینکه این اختالفات در روابط همه کشورها، حتی کشورهای متحد 
دیده می شود، ولی منافع ملی ایجاب می کند به جای تمرکز و تأکید روی اختالفات باید 
بر نقاط مشــترک مانور داد تا با ایجاد فصل نوینی در روابط با کشــورها، منافعی را برای 
خود ایجاد کنیم. اساسا هنر دیپلماسی این است که از دل تضادها منافع کشور را بیرون 

بکشیم.

  از دل همین کالبدشــکافی روابط ایران و فرانســه به بررسی کارنامه عملکرد مکرون   .
طی پنج ســال گذشــته با محوریت روابط تهران - پاریس تمرکز کنیم. در این رابطه به 
نظر می رســد روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنــوان رئیس جمهور آمریکا و اقدامات و 
تصمیمات وی به خصوص خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و یا ترور سردار سلیمانی 
عمال روابط ایران و فرانســه را در دوره ریاست جمهوری مکرون تحت الشعاع قرار داد. 

ارزیابی حضرتعالی در این باره چیست؟
من معتقدم پیش از آنکه روی کار آمدن دونالد ترامپ و یا اقدامات وی درخصوص 
برجام و ترور ســردار سلیمانی باعث سکون و افول در روابط ایران و فرانسه شود نوعی 
تضاد و تشــتت تداخلی در ایران عمال سیاست خارجی را در یک منگنه پیرامون نگاه به 
غرب قرار داد. همان گونه که در پاســخ به سؤاالت قبلی اشاره کردم متأسفانه چینش و 
چیدمان بد کادر دیپلماتیک ما در برخی کشــورهای کلیدی و نیز برخی اتفاقات در دوره 
ریاست جمهوری امانوئل مکرون مانند اتفاقی که برای یکی از دیپلمات های ما در فرانسه  
روی داد، شــرایطی را رقم زد که بر کم رنگ شــدن روابط ایران و فرانسه در دوره مکرون 
اثرگــذار بود. البته که بی شــک روی کار آمدن دونالد ترامپ و تصمیمات او هم ســایه 

سنگینی بر روابط ایران با تمام کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای داشت.

  به دنبال جمله پایانی شــما پرسش کلیدی که ذهن را درگیر می کند به چرایی ناتوانی   .
مکرون در کاهش تنش بین ایران و ایاالت متحده باز می گردد. بعد از خروج دونالد ترامپ 
از برجام تالش های میانجیگرایانه بین المللی گسترده ای، حداقل با هدف مدیریت تنش 
بین تهران و واشنگتن شکل گرفت. از تالش های بازیگران منطقه ای مانند عراق، عمان و 
کویت گرفته تا تحرکات دیپلماتیک فرامنطقه ای کشورهایی چون سوئیس و ژاپن که حتی 
به سفر (۲۲ خرداد ۹۸/ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹) آبه شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن به تهران منجر 
شد. اما در این بین به نظر می رسد بیشترین و جدی ترین تالش ها و تحرکات دیپلماتیک 
میانجیگرایانه به فرانســه و شخص مکرون باز می گردد که آن هم بی نتیجه ماند. حال به 
باور شما چرا رئیس جمهور فرانسه در پنج سال گذشته که کلیددار کاخ الیزه بود به توفیقی 

در این زمینه دست پیدا نکرد؟
در یک پاســخ کوتاه می توان این گونه گفت که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام 
و تحوالتی که به دنبال آن در مناســبات ایران و ایاالت متحده شــکل گرفت که با ترور 
ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی به اوج رســید، تنش تهران و واشــنگتن به نقطه 
«میانجی ناپذیر» رسیده بود. لذا نه تنها کشورهای فرامنطقه ای و منطقه ای در تالش های 
مجزا و البته موازی نتوانســتند برای مدیریت و کاهــش تنش بین ایران و ایاالت متحده 
آمریکا اقدام ملموســی صورت دهنــد که من معتقدم حتی اگــر در آن زمان تمام این 
کشورها در یک اتحاد دیپلماتیک، میانجیگری گروهی را هم در دستور کار قرار می دادند 
عمال هیچ توفیقی به دســت نمی آوردند. چون در آن زمان رفتار دونالد ترامپ در قبال 
ایران و پاســخ تهران هرگونه تالش میانجیگرایانه فــردی و جمعی در صحنه و عرصه 

بین المللی را به شکست می کشاند.

 پس به چه دلیل با تغییر دولت ها در تهران و واشنگتن و روی کار آمدن دولت بایدن و   .
سیدابراهیم رئیسی باز هم مکرون کارنامه قابل قبولی در میانجیگری ایران و ایاالت متحده 

ندارد؟
واقعیــت امر آن اســت کــه هر چنــد امــروز وضعیت قــدری متفــاوت از دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ است، اما اکنون هم شرایط برای میانجیگری میان ایران و 

ایاالت متحده چندان مساعد نیست.

  چرا؟  .
چون تا زمانی که مذاکرات برجام به توافق نرسد و کماکان گفت وگوهای غیرمستقیم 
تهران -واشنگتن در هتل کوبورگ در جریان باشد، کشورها نمی توانند برای کاهش تنش 
بین ایران و آمریکا اقدام ملموســی انجام دهند. بنابراین مکرون در دوره جدید روی کار 
آمدن بایدن و رئیســی هم نتوانست میانجیگری خود را به نتیجه برساند. از طرف دیگر، 
ایــن نکته هم باید مدنظر قرار گیرد کــه بعد از اقدام مذبوحانه ترامپ در ترور ســردار 
ســلیمانی و پاسخ موشکی جمهوری اســالمی ایران در حمله به عین االسد، وضعیت 
نه تنها به یک نقطه میانجی ناپذیر رســیده بــود، بلکه امکان وقوع یک درگیری و ناامنی 
گسترده در منطقه و جهان احساس می شد. از این رو بود که در کنار عراق، کویت، عمان، 
ســوئیس و ژاپن شــاهد آن بودیم که فرانسه و شــخص مکرون نیز تالش ها و تحرکات 

دیپلماتیک گسترده ای را در آن زمان به کار بست که اگر نمی تواند روابط ایران و آمریکا را 
به یک نقطه با ثبات سوق دهد، حداقل از وقوع درگیری و جنگ مستقیم و تبعات بعدی 

آن جلوگیری کند.

  سؤال کلیدی دیگر در همین زمینه آن است که آیا مکرون می توانست از فرصت هایی   .
مانند سفر سوم شــهریور ۹۸/ ۲۵ آگوســت ۲۰۱۹ محمدجواد ظریف به «بیاریتس» در 
جریان نشست جی ۷، یا دیدار مهرماه ۹۸/ سپتامبر ۲۰۱۹ با روحانی در سازمان ملل و ... 

بهتر استفاده کند؟
خیر؛ چون بدشانسی مکرون آن بود که ریاست جمهوری اش با شدیدترین برهه تقابل 
آمریکا و ایران تقارن داشت. در نتیجه رئیس جمهور فرانسه عمال نمی توانست حتی برای 
منافع پاریس هم که شــده، تنش بین تهران و واشــنگتن را مدیریت کند. کما اینکه هیچ 
کشور دیگری در این امر موفق نبود. هرچند در راستای پرسش قبلی تان من هم معتقدم 
در مقطع ریاســت جمهوری ترامپ هیچ کشور و هیچ فردی به اندازه فرانسه و شخص 

مکرون به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا نبود.

  یکی از محورهای تالش و تحــرک دیپلماتیک مکرون برای تــداوم حیات برجام به   .
IN-) گرفته تا اینســتکس S.P.V ایجاد برخی ســازوکارهای تجــاری و مالی با ایران از
STEX) بازمی گردد که عمال هیچ کدام از آنها محقق نشــدند. از دید شــما چرا مکرون 
همچنان که در حــوزه میانجیگری ایران و آمریکا ناموفق بود، نتوانســت برای تحقق و 
پیشبرد ابتکار عمل های خود و کشورهای اروپایی گامی مؤثر بردارد؟ به خصوص آنکه در 
سال نخست اشاره شد پاریس در کنار بروکسل رهبر و موتور محرکه سیاسی و دیپلماتیک 

اتحادیه اروپا به شمار می رود؟
چون ابتدا به ساکن اگرچه بعد از خروج ترامپ از برجام تنها شاهد اعمال تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران بودیم و هیچ نهاد و ســازمانی نظیر سازمان ملل، 
شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ... با این تحریم های دولت ترامپ همراهی نکرد، اما شدت، 
وسعت و گستردگی این تحریم ها به قدری پررنگ بود که نه تنها فرانسه به تنهایی، بلکه 
حتی اتحادیه اروپا در مجموع ۲۷ کشور عضو خود نتوانست اقدامی را برای تداوم روابط 
اقتصادی با ایران ذیل برجام اجرائی کند؛ همچنان که دو ابرقدرت اقتصادی یعنی چین و 
نظامی یعنی روسیه نیز نوعی تمکین در برابر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران را در دستور کار قرار دادند. به همین دلیل اگر چه فرانسه و دیگر کشورها پیشنهادها 
و ابتکارعمل هایی مانند S.P.V و INSTEX را مطرح کردند، اما سایه تحریم ها و سیاست 
فشار حداکثری به قدری سنگین بود که هر کشــوری به دنبال برقراری روابط با ایران در 
حوزه اقتصادی و تجاری می بود، با تحریم های آمریکا روبه رو می شد. بنابراین در کمترین 
زمان ممکن شاهد خروج گسترده شرکت ها و مؤسسات خارجی از ایران بودیم؛ چنان که 
پژو یا توتال همکاری خود را با ایران قطع کردند. از طرف دیگر، چون شرکت ها، بانک ها، 
مؤسسات و نهادهای مالی در اروپا و فرانسه به صورت خصوصی اداره می شوند و دولت 
کنترلی روی روابط آنها با کشورها ندارد، مکرون نتوانست علی رغم حمایت های سیاسی 
و دیپلماتیک خود، این شــرکت ها و بانک ها را وادار به برقــراری روابط با ایران در زمان 
سیاست فشار حداکثری آمریکا کند؛ چراکه با جریمه های سنگین و تحریم های کاخ سفید 

مواجه می شــدند. در عین حال، باید بپذیریم حجم روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری 
فرانســه و اروپایی ها با ایاالت متحده به عنوان غول اقتصادی جهان، به مراتب بیشتر از 
سطح مناســبات تجاری ایران و فرانسه است؛ پس منطق حکم می کند در دوراهی بین 

ایران و آمریکا، فرانسه در مسیر واشنگتن قرار گیرد.

  یکی از شــاخصه های مکرون در پنج ســال حیات دولتش، توجه به دیپلماسی بود؛   .
به خصوص آنکه در دوره ســارکوزی و مشخصا اوالند شــاهد انفعال فرانسه در جامعه 
جهانی بودیم. در این بین مکرون تحرکات دیپلماتیک جدی ای را در منطقه خاورمیانه و 
به خصوص شامات (سوریه و لبنان) انجام داد. از این منظر نگاه دولت مکرون به منطقه 
غرب آســیا با محوریت لبنان، آن هم بعد از انفجار بندر بیروت تا چه اندازه به اختالف ها 

بین تهران و پاریس دامن زد؟
تحلیلی که در سؤالتان مطرح کردید، کامال درست است. نوع فعالیت های فرانسه در 
خاورمیانه و به خصوص منطقه شــامات، یعنی حوزه استعماری سنتی فرانسه، در دوره 
مکرون باعث شــد اختالفاتی بین تهران و پاریس شکل گیرد. به هر حال دولت مکرون 
محور سیاست خارجی خود را بر تقابل با برخی نیروهای همسو با ایران مانند حزب اهللا 
در جریان انفجار بندر بیروت قرار داد؛ تا جایی که شاهد سفر خود مکرون به لبنان بودیم. 
در این بین، بسیاری این ارزیابی را دارند که آن سفر عمال برای ایجاد هجمه دیپلماتیک و 
رسانه علیه حزب اهللا لبنان با هدف مقصر جلوه  دادن در انفجار بندر بیروت بود؛ پس این 
نگاه خود به خود در روابط ایران و فرانسه تنش زاست. اما با تمام این تفاسیر، جا دارد یک 
نکته کلیدی را یادآور شوم. همان گونه که در سؤال های قبلی اشاره کردم، هنر دیپلماسی 
خارج کردن فرصت ها از دل اختالف ها ست. بنابراین با وجود برخی تناقض ها در سیاست 
خارجی ایران و فرانسه، ما باید به جای تأکید روی این مسائل اختالفی، بر منافع مشترک 
مانور دهیم. در نتیجه همان گونه که مانند روسیه توانستیم تحرکات مشترک را در سوریه 
سامان دهیم، می توانستیم و حتی من بر این باورم که اکنون هم می توانیم با فرانسوی ها 
نیز نظیر این اقدامات را در لبنان پی بگیریم. ما حتی با آمریکایی ها در ســقوط صدام یا 
تحوالت افغانستان در مقاطعی مشارکت کردیم؛ پس تابویی برای ایران وجود ندارد که 

بخواهد با فرانسه در لبنان یک فصل مشترک تعریف کند.

  دوره پنج ساله ریاست جمهوری مکرون عالوه بر تقارن با دولت روحانی، به یک سال   .
اول دولت رئیسی نیز کشیده شد. در ادامه این نکته شما، اعالم موجودیت پیمان امنیتی 
AU- و دفاعی بین سه کشور ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و انگلستان موسوم به پیمان
KUS ســبب تیرگی در روابط واشنگتن- پاریس شــد؛ چرا که این پیمان به لغو قرارداد 
۶۶ تا ۹۰ میلیارد دالری شرکت فرانسوی با استرالیا در زمینه ساخت زیردریایی انجامید. 
شما جزء آن دسته از کار شناسانی بودید که تأکید داشتید این اتفاق یک فرصت بی بدیل 
را در اختیار جمهوری اســالمی ایران برای ترمیم روابط خود با فرانسه قرار داده است. 
این فضا به قدری مســاعد بود که حتی می توانست به امضای قراردادهای تسلیحاتی و 
خرید جنگنده از پاریس کشیده شود. با این تفاسیر، آیا دولت سیزدهم و در کل جمهوری 

اسالمی در قبال تبعات AUKUS فرصت سوزی کرد؟
قطعا. زمانی که در این مصاحبه چندین و چند بار بر خســارت های چیدمان بد کادر 

دیپلماتیک در کشــورهای کلیدی و حساس مانند فرانسه اشاره می کنم، به همین دلیل 
اســت. شاید در وهله اول این گونه ارزیابی شــود که ادعای استفاده از این فرصت، برای 
ارتقای روابط تجاری ایران با فرانســه و امضای قراردادهای تســلیحاتی ایران ایدئال و 
فراواقعی باشــد، بااین حال اگر یک دیپلمات حرفه ای بتواند با یک طرح درست و دقیق 
شرایط را پیش ببرد، می تواند در این خصوص به توفیقاتی دست پیدا کند. اما متأسفانه 
ما این فرصت ســوزی را داشــتیم؛ چون در فضایی که شاهد شــکاف و گسل سیاسی و 
دیپلماتیک بین فرانسه با انگلستان، استرالیا و آمریکا بودیم و لندن سعی می کرد با نگاه 
انگلوساکســونی مدنظرش مدیریت را از اتحادیه اروپا بگیرد، تهران می توانست بهترین 
استفاده را برای منافع خود داشته باشد و با ارسال یک هیئت دیپلماتیک، مناسبات خود 
را با اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه افزایش دهد؛ چراکه فرانسه این توان را دارد که یک 
راه حل ســوم و یک گروه سوم را تشکیل دهد؛ سیاستی که در زمان دو گل پی گرفته شد 
ولی متأســفانه در زمان سارکوزی و اوالند به حاشیه رفت. به همین دلیل اکنون فرانسه 
یک دوران بی هویتی را در تعامالت بین المللی تجربه می کند که از یک سو با واگرایی در 
اتحادیه اروپا هم زمان شــده و از آن سو برخی برنامه ها مانند تشکیل ارتش اروپایی نیز 
عمال به بن بست رسیده است؛ حتی کشــورهایی مانند چک، لهستان و دیگر کشورهای 
اروپای شــرقی نیز سیاست های فرانسه و بروکســل را نادیده می گیرند. بنابراین فرصت 
مغتنــم و خوبی در اختیار ایران قرار گرفته بود؛ به ویژه اینکه فرانســوی ها اعتقاد دارند 
نظام بین الملل یک دهکده جهانی نیست، بلکه حالت کوچک تری مانند یک خانه وسیع 
(la maison) پیدا کرده اســت؛ خانه ای که به دلیل شدت باالی درهم تنیدگی مناسبات 
کشــورها با همدیگر، عمال همه در یک مکان گرد هم آمده اند. در این شــرایط، ایران با 
استفاده از پتانســیل های دیپلماتیک خود و همچنین استفاده از ظرفیت کشورهایی در 

جنبش غیرمتعهدها می تواند نسبت به تقویت مناسبات با پاریس اقدام کند.

  با این اوصاف، کارنامه مکرون در حوزه روابط با ایران طی پنج ســال گذشته را قابل   .
دفاع می دانید؟

اگر برخی واقعیات را در نظر بگیریم و در عین حال این نکته کلیدی را هم در تحلیل 
خود بگنجانیم که ریاســت جمهوری مکرون با ســخت ترین مقطع تقابل ایران و آمریکا 
همــراه بود، تا جایی که تالش جامعه جهانی در توســعه و تــداوم روابط با جمهوری 
اســالمی ایران ذیل سیاست فشــار حداکثری ایاالت متحده به بن بست کشیده شد، من 
نمره قبولی را به مکرون، حداقــل بابت تالش در جهت میانجیگری بین آمریکا و ایران 
می دهم؛ چون واقعا مکرون تالش خود را در دوران ریاســت جمهوری به کار بست که 
روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری اروپا و فرانسه بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام 
تحت الشعاع تحریم ها قرار نگیرد؛ منتها این تالش در زمانی بود که رئیس جمهور سابق 
آمریکا از برجام خارج شده بود، در ادامه سردار سلیمانی شهید شد و ...؛ پس واقعا کاری 
از دســت مکرون برای تقویت مناســبات با ایران در پنج ســال گذشته بر نمی آمد. ما که 
نمی توانیم یک سناریوی ایدئال را مطرح کنیم. به هر حال فرانسه و کل جامعه جهانی 
در رقابــت ایران و آمریکا، نه می خواهند و نه می توانند جانب تهران را بگیرند؛ همچنان 

که فرانسه و شخص مکرون هم چنین نظری دارند.
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نگاهی به فراز و فرودهای روابط تهران – پاریس در دوران امانوئل مکرون در گفت وگو با سیدوحید کریمی:
«چیدمان بد» کادر دیپلماتیک بالی جان دیپلماسی ایران

عبدالرحمن فتح الهی: در حالی فرانســوی ها از امروز خود را برای دور اول انتخابات ریاســت جمهوری آماده می کنند که به نظر می رســد شانس 
امانوئل مکرون برای ورود مجدد به الیزه بیشــتر از دیگر نامزد ها باشد. یکی از مهم ترین شــاخصه های مکرون و دولت او در پنج سال گذشته به 
ارتقای سیاســت خارجی فرانسه بازمی گردد؛ سیاست خارجی ای که در قبال ایران نســبت به دوره سارکوزی و به خصوص اوالند تغییر چشمگیر 
و معناداری پیدا کرد. در این بین روی کار آمدن دونالد ترامپ و دو اقدام او (خروج از برجام و ترور ســردار ســلیمانی) سبب شد که روابط ایران 
و فرانســه دچار فراز و فرودهایی شود. در این زمینه «شرق» در گفت وگویی با ســیدوحید کریمی، سفیر ایران در نامیبیا، عضو گروه اروپا/آمریکای 
دفتر مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه و تحلیلگر ارشــد مســائل فرانسه به بررســی دقیق تر روابط تهران – پاریس در دوران 

ریاست جمهوری امانوئل مکرون پرداخته است که در ادامه می خوانید.

برگزاري انتخابات ریاست جمهوري فرانسه در بحراني ترین روزهاي اروپا

بادها به سود «مکرون» مي وزند

محورها: تابویی برای ایران وجود ندارد که بخواهد با فرانسه در لبنان یک 
فصل مشترک تعریف کند/ فرانسه و کل جامعه جهانی در رقابت ایران و 
آمریکا، نه می خواهند و نه می توانند جانب تهران را بگیرند/ ایران با اســتفاده از 
پتانسیل های دیپلماتیک خود و ظرفیت کشورهای جنبش غیرمتعهدها می تواند 
نسبت به تقویت مناسبات با پاریس اقدام کند/ نمره قبولی را به مکرون، حداقل 
بابت تالش در جهــت میانجیگری بین آمریکا و ایران را می دهم/ فرانســه یک 
دوران بــی هویتــی را در تعامالت بین المللــی تجربه می کند/ هنر دیپلماســی 
خارج کردن فرصت ها از دل اختالفات اســت/ نه تنها فرانسه به  تنهایی که حتی 
اتحادیه اروپا در مجموع ۲۷ کشــور عضو خود نتوانســت اقدامی را برای تداوم 

روابط اقتصادی با ایران، ذیل برجام را اجرایی کند

مهم ترین و تأثیرگذارترین انتخابات در میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، امروز و در شــرایطی برگزار می شــود که 
اروپا و جهان دوره ای پرآشــوب را ســپری می کنند. با حمله روسیه به اوکراین و اشــغال این کشور به دست نظامیان 
تحت فرمان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، برای نخســتین بار پس از جنگ جهانی دوم، مرزهای اروپا مورد 
حمله قرار گرفته و نظم نوینی را که پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی بر جهان حاکم بود، متالشی کرده است. 
در چنین شــرایطی، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای تداوم ریاســت جمهوری خود در دور اول انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه به رقابت با مارین لوپن و دیگر رقبا خواهد پرداخت. جنگ در اوکراین در بیش از یك ماه اخیر 
بحث غالب رسانه ها در فرانسه بوده و تا حد زیادی بر رقابت انتخابات ریاست جمهوری این کشور سایه انداخته است. 
در این میان، مکرون متهم شــده که از موقعیت خود به عنوان یک رهبر دوران جنگ و پیشــتاز سیاست گذاری در اروپا 
در غیــاب یك رهبر مقتدر در آلمان، از جنگ اوکراین برای اجتناب از رویارویی با رقبا و منتقدان خود اســتفاده کرده و 
هیچ بحث سیاسی جدی ای در کمپین انتخاباتی امسال میان مکرون و رقبایش شکل نگرفته است. مکرون تا هفته های 
گذشــته خود را به عنوان گفت وگوکننده اصلی اتحادیه اروپا با پوتین مطرح کرده بود، اما رویکرد او مورد انتقاد بسیاری 
از جمله «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهوری اوکراین، قرار گرفته است؛ به این دلیل که وعده های توخالی روسیه مبنی 
بر صلح و تنش زدایی را تکرار می کرد. اما نمی توان رقابت مکــرون با مارین لوپن، اصلی ترین رقیبش را نادیده گرفت. 
لوپن به عنوان رهبر جریان راســت افراطی با پلتفرم ضد اتحادیه اروپا، ضد ناتو و طرفدار روسیه، مهم ترین مانع مکرون 
در مســیر تمدید پنج ساله ریاست جمهوری اش اســت. با این حال، با توجه به نظرســنجی ها، بعید به نظر می رسد که 
مکرون برای پیروزی دومرحله ای در انتخابات پیش رو مشکل چندانی داشته باشد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه امروز برگزار می شود و دو نامزد برتر دور اول، روز یکشنبه ۲۴ آوریل در رقابت نهایی انتخابات حضور می یابند. 
رئیس جمهوری فرانســه از ســوی مردم این کشــور در یک انتخابات دو دوره ای انتخاب می شود. حضور دور اول برای 
همه نامزد ها آزاد اســت؛ به شرطی که ۵۰۰ امضا از مقام های منتخب ملی یا محلی دریافت کرده باشند. اگر هیچ یک از 
نامزد ها که در انتخابات امســال تعداد آنها ۱۲ نفر اســت، اکثریت آرا را در دور اول به دست نیاورند (که معموال چنین 
اســت)، پس از آن رأی گیری در دور دوم بین دو نامزد با بیشــترین آرا انجام می شــود. نامزدی که بیشترین آرا را در 
دور دوم کســب کند، تقریبا یک ماه بعد در مراسم تحلیف رسما رئیس جمهور فرانسه می شود. امسال قرار است مراسم 

تحلیف در تاریخ ۱۳ می  ۲۰۲۲ برگزار شود.


