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از ماكرون تا مالنشون ،از آمون تا فيون

احزاب ولو تندرو سياســـي ابتـــدا به منافع
ملي ميانديشـــند و به خارجيها پراكنده
شده در جايجاي كشورشان فقط نگاهي
از سر ميهمان نوازي دارند و حاضر نيستند
خودشـــان را فداي آنها كنند .استيو بانون
يكي از طراحان مانورهاي سياسي ترامپ
در ترسيم خط مشيهايي كه شايد چندان
با رويكردهاي لوپـــن فرق ندارد ،ميگويد:
اقتصاد هر كشـــوري ابتدا مختص خود آن
كشور اســـت و درست نيست كه بهگونهاي
طراحي شود كه منافع سايرين و اتباع ساير
ملل را نيز برتابد .ما در نيويورك مردماني
داريم كه به لحظ اقتصادي و مشاركت در
امور مالي با اهالـــي لندن و بريتانيا ارتباط
نزديـــك دارنـــد و بديهي اســـت كه تعهد
ما به آنها بســـيار كمتر از كســـاني باشد كه
در كلـــورادو و كانـــزاس به ســـختي روزگار
ميگذرانند و اگر دولت تسهيالتي برايشان
فراهمنياورد،صنعتوحرفهكوچكشان
از درون منهدم خواهد شد.
ëëآخريننمونههايمتفاوت
با اين همه نميتوان آرزوها و اظهارات
ماكرون را بهدرســـتي ارزيابي كرد .او حرف
از دوري از چپهـــا ميزنـــد امـــا پايههاي

جوالن «بي ثباتها» در انتخابات فرانسه

سرژ هليمي

مترجم  :وصال روحانی

اين كه فرانسوا اوالند اصالً در انتخابات امروز (يكشنبه  3ارديبهشت) فرانسه
حضور ندارد نتيجه مسـ ــتقيم نامحبـ ــوب بودن عظيم وي و رسـ ــيدن به اين
نتيجه بديهي اسـ ــت كه اگر هم خواستار حضوري مجدد در كاخ اليزه ميشد
مردم فرانسه به شكلي بسيار بد با او برخورد ميكردند.با اين حال سرنوشت
تيره اوالند كه به منفورترين رئيسجمهوري فرانسـ ــه در سالهاي اخير تبديل
شـ ــده و نيكوالس سـ ــاركوزي كه اوالند جاي او را در پسـ ــت رياستجمهوري
گرفت درس خطير و هشدار دهندهاي به تمامي كساني است كه در انتخابات
امروز شركت دارند و هر يك به گونهاي جوالن ميدهند.
در ژوئـــن  2012كـــه اوالنـــد زمـــام امـــور را
در پاريـــس در دســـت گرفـــت ،وضعـــي
آرماني داشـــت .او نه فقـــط آراي مردمي
را در انتخابـــات به ســـود خود تعيين كرده
بـــود بلكه بيشـــترين نفر و نيرو را در ســـاير
نهادهايدولتيداشت،اينشاملمجلس
سنا ،فرمانداريهاي ايالت و اكثر شهرهاي
فرانسه ميشـــد و مجلس نمايندگان هم
بـــوي او و عقايـــد وي را ميداد.اما اوالند با
انتخابهاي پر اشتباهش در مدت اندكي
تمامي اين دســـتاوردها را خراب و پلهاي
پشت ســـرش را ويران كرد .در بخشهايي
از دوران  5ســـاله زمامداري وي فرانسه در
يك وضعيت –اعالم نشـــده -اضطراري
بســـر ميبرد و نـــه فقط پايههـــاي اقتصاد
خود را سست و لرزان يافت بلكه مشغول
مبارزه با تروريستهايي شد كه از هر جهت
از مسئوالن دولتي با هوشتر بودند و جاي
محكمتـــري در اليههـــاي پنهـــان جامعه
داشـــتند .اوالند حتي جغرافياي فرهنگي
فرانســـه را تغيير داد امـــا تنهاحاصل آن،

منفور شـــدن فزاينـــده وي بـــود .وقتي هم
كـــه او ادعا كرد از كارگـــران ناراضي صنايع
پوالدسازي فرانسه حمايت ميكند اين كار
را چنـــان بد با آثار منفي و معكوس انجام
داد كه كارگاه بزرگ پوالدســـازي فلورانژ را
در شمال شرق فرانسه به تعطيلي كشاند.
ëëازكدامراهها؟
اين از دست تقدير و قضا و قدر نيست
كـــه امانوئـــل ماكـــرون اميد دار نخســـت
پيـــروزي در انتخابـــات امـــروز فرانســـه از
درون دولـــت اوالنـــد و از جمـــع نزديكان
وي ميآيد زيـــرا ماكرون بر اثـــر تجربيات
منفي اوالند آموخته است از چه چيزهايي
پرهيـــز و از كـــدام راههـــا به اقتصـــاد بيمار
فرانسه كمكرساني كند.به همين خاطر
خيليها در فرانســـه معتقدند اگر ماكرون
برنده انتخابات امروز شود ،عمالً كسي به
قدرت ميرســـد كه در شكلگيري عقايد و
روشهاي كاري اوالند سهم زيادي داشته
اســـت .در عين حال ماكـــرون در ماههاي
اخير كوشـــيده اســـت از هرچه كه نشـــانگر

اوالند اســـت دوري كند تـــا رأي دهندها را
به صـــدور رأي به نفع وي متقاعد ســـازد.
ماكرون هرچه بوده و هركار كه در گذشـــته
كرده باشـــد در سياســـتگذاري تازهاش در
راه شركت در انتخابات رياست جمهوري
امســـال فرانســـه هرگونـــه تأكيـــد منفي و
بد بر مســـائل اقتصـــادي را از برنامه كار و
اظهاراتـــش حذف كـــرده و ايـــن در حالي
اســـت كه چپگراها در فرانســـه سابقهاي
فـــراوان و يـــد طواليـــي در حملـــه كالمي
«سرمايهوسرمايهگذاران»درسيستمهاي
اقتصادي فرانسه دارند و با وجود اين حتي
در اين زمينه خاص نيز ميتوان ماكرون را
متهم به ظاهرسازي و تقليد از آرمانهايي
دانست كه در يك كتاب نوشته سال 1985
فرانسوا اوالند به نام «جناح چپ در حال
حركت» به آن اشاره شده است.
ëëمشكلمبتالبه
مشـــكل انتخابات جديد فرانسه فقط
هويـــت چندگانـــه ماكـــرون نيســـت زيرا
ميتوان اين مســـأله را به بنوا آمون و ژان
لوك مالنشـــون هم بســـط داد و فرانسوا
فيـــون را نيز از اين دايره خارج ندانســـت.
ماريـــن لوپـــن كـــه نماينـــده راســـتهاي
افراطي در انتخابات روز يكشـــنبه فرانسه
اســـت نيـــز با آراي ضـــد و نقيضـــي كه در
خصوص سيســـتمهاي حكومتي داشته،
كار رأي دهنـــدگان غيـــر افراطـــي را در
پذيرش يا رد ايدههاي خود ســـخت كرده
است .تجربه اوالند و پيش از وي ساركوزي
اين نكتـــه را عيان و به يـــك اصل بديهي

ëëاين از دست تقدير و قضا و قدر نيست كه امانوئل ماكرون
اميد دار نخست پيروزي در انتخابات امروز فرانسه از درون
دولت اوالند و از جمع نزديكان وي ميآيد زيرا ماكرون بر اثر
تجربيات منفي اوالند آموخته است از چه چيزهايي پرهيز و
از كدام راهها به اقتصاد بيمار فرانسه كمكرساني كند.

نیمنگاه

ëëاگـــر آمـــون ســـركار بيايـــد ،حـــس بازگشـــت به گذشـــته و
شاخصههاي آن در پاريس غير قابل اجتناب خواهد بود.

تبديل كردهاســـت كـــه ميتـــوان در زمان
انتخابات هـــر ادعايي را بيـــان كرد و بعد
از رســـيدن بـــه قـــدرت اين اصل و شـــعار
واقعـــي را ناديده گرفت كه مجتمع بودن
قدرت در دســـت يك فرد هيچ كشوري را
در غرب به اهداف و ايدههايش نرســـانده
اســـت .ايده گرفتن سياســـتمداران ارشد
فرانســـه و از جمله نامزدهـــاي انتخابات
امروز فرانســـه از مقامهاي ارشـــد سياسي
ساير كشورها و نیز رؤساي جمهوري سابق
آنان تشـــخيص شـــرايط واقعي آنها را به
كاري بسيار سخت تبديل كرده است و باز
هم ماكـــرون و حرفهايـــش در اين باره،
يك نمونه روشـــن و حيرتآور اســـت زيرا
حرفهاي ايدهآليستي او در دل بهار 2017
بيشـــباهت بـــه حرفهـــاي بيلكلينتون
در بـــدو به قدرت رســـيدن او در امريكا در
اوايـــل دهـــه 1990نيســـت و شـــايد برخي
جمالت او را پيشتر از زبان گرهارد شرودر
آلماني هم شـــنيده باشـــيم .طرفـــداران
ماريـــن لوپـــن ميگويند ايـــن تعارضها

و تشـــابهها در مخدوش بـــودن ايدههاي
نامزدهـــا به ســـود اين زن تمام ميشـــود
كه سياســـي كاری هايش كمتر از سايرين
بـــا بارقههاي ســـود شـــخصي و تغييرات
هـــر روزه همراه اســـت و هر چنـــد وي را از
برچســـبهاي هميشگي رهايي بخشيده
است اما او موضعي ثابت و غير متغير در
قبال « »EUو ساير نهادهاي اروپايي داشته
و حرفـــش را هـــر روز تغيير نـــداده و تنها
تغيير عمده در حركات و سخنان او دوري
جســـتن از موضعگيريهـــاي تند پدرش
بـــوده اســـت كه پيـــش از وي راســـتهاي
افراطي را در فرانسه سازماندهي ميكرد.
ëëبحثمنافعملي
لوپـــن ميتوانـــد بـــه دســـتاوردهاي
نه چندان كوچك دونالد ترامپ در امريكا
بنگرد تا يك بار ديگر مطمئن شود كه سوار
شدن بر امواج احساسات ملي ميتواند در
صورت همراه شدن با برنامههاي عقاليي
پيـــروزي در انتخابات سياســـي را موجب
شـــود و اين باور را به وجود آورد كه برخي

سياســـت اقتصـــادياش چپگرايانـــه و
كمك به شـــركتهايي اســـت كه فقط تا
زمانـــي با صنعتـــكاران داخلـــي معامله
ميكنند كه مشتري بهتر خارجي نداشته
باشـــند .اقتصاد فرانسه در دهههاي اخير
ســـهم بســـزايي در بهقـــدرت رســـيدن و
ســـپس ساقط شـــدن رؤســـاي جمهوري
فرانســـه داشـــته و آخريـــن رؤســـاي اين
كشور كه بركناريشـــان با علل اقتصادي
در ارتبـــاط نبود والري ژيســـكار دســـتن و
فرانســـوا ميتران بودند .همان ميتران در
سال  1981با راســـتهاي افراطي ائتالف
موقتي و غير ماندگاري را تشـــكيل داد كه
فقط ابقاي وي را در كاخ اليزه موجب شد
اما براي رؤساي بعدي اين كاخ مفت هم
نيارزيد .اتخاذ سياست مشابه از سوي ژان
ماري لوپـــن برد بزرگي را موجب نشـــد و
هرچند او در مرحله اول انتخابات ليونل
ژوســـپن را شكست داد اما در مرحله دوم
به ژاك شـــيراك شهردار اسبق پاريس كه
رئيسجمهوري شـــده بود ،باخت .از آن
زمان حزب سوسياليســـت ( )PSآشـــكارا
تضعيف شـــده و راستها فهميدهاند كه
براثر خأل قدرت در پاريس و توخالي شدن
مدعيانتازهكافياستسوسياليستهاي
نامحبـــوب را در انتخابـــات ببرنـــد تـــا
رئيسجمهوري شـــوند و اينكه اين اتفاق
چنـــدان روي نـــداده و به ســـادگي گفتند
اين عبـــارت نبوده ،به اين ســـبب اســـت
كه راســـتها نيز خـــط واحـــدي ندارند و
تندرويهايشـــان بيش از هر كســـي براي
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خودشان مضر بوده است.
ëëپايانهمكاريبا«اتحادیهاروپا»يا...؟
در شـــرايطي كـــه اهـــداف برخـــي
كانديداهاي امســـال مشـــابه امـــا راههاي
رســـيدن بـــه هدفشـــان متفاوت نشـــان
ميدهد ،پيـــروزي احتمالي بـــراي مارين
لوپن به معناي پايان همكاري فرانســـه با
اتحاديه اروپا خواهد بود .وي به صراحت
گفته اســـت كه نه تنها از « »EUخوشـــش
نميآيد،اصالًحاضرنيستدستنشانده
آنگال مركل در موشو گربهبازيهاي صدر
اعظـــم آلمـــان با ايـــن نهاد رنـــگ باخته
اروپايي باشـــد .مـــركل آشـــكارا از پيروزي
ماكرون و فيون در انتخابات امروز فرانسه
حمايت ميكند و در صورت شـــكلگيري
اين واقعـــه هم فرانســـه در دامان «»EU
ميمانـــد و هـــم آلمـــان بـــه جوالنش در
اقتصاد اروپا صاحب اســـتمرار بيشـــتري
خواهد شد و حتي اتحاديه اروپا را بازيچه
دســـت خود نگه خواهد داشت؛ مسائلي
كه مليگراهاي فرانســـه يـــك نوع خفت
براي كشـــور خـــود ميانگارنـــد و حداقل
وظيفه مستأجر تازه كاخ اليزه را پس زدن
بانيان اين بازي غيـــر ملي ميدانند .بين

تجربه اوالند و پيش
از وي ساركوزي اين
نكته را عيان و به
يك اصل بديهي
تبديل كردهاست
كه ميتوان در
زمان انتخابات
هر ادعايي را
بيان كرد و بعد از
رسيدن به قدرت
اين اصل و شعار
واقعي را ناديده
گرفت كه مجتمع
بودن قدرت در
دست يك فرد
هيچ كشوري را در
غرب به اهداف و
ايدههايش نرسانده
است

برنامههاي آمون و مالنکون تشـــابههايي
وجـــود دارد امـــا راه رســـيدن بـــه آنهـــا را
متفـــاوت ميدانند و نگاهشـــان به اهداف
مشابه متفاوت است.
ëëمثلشكارهاي5سالپيش
اگر آمون سركار بيايد ،حس بازگشت
به گذشته و شـــاخصههاي آن در پاريس
غيـــر قابـــل اجتنـــاب خواهد بـــود .آمون
مدعي اســـت كه هم ميتـــوان در دامان
« »EUمانـــد و هـــم اســـتقالل اقتصادي
فرانســـه را حفـــظ كـــرد .شـــايد اميدهاي
او مبتنـــي بر قـــدرت گرفتن چـــپ گراها
در آلمـــان و نظاير آن باشـــد اما فرانســـه
در شـــرايطي كـــه كانديداهـــاي رياســـت
جمهوري امســـالش بيش از حد متغير
و بيثباتانـــد نميتـــوان خوشـــبختي
آيندهاش را به اتفاقات خارجي احتمالي
وابسته سازد .شرايط و حرفهاي برخي
كانديداهـــاي انتخابـــات امـــروز فرانســـه
چندان متفاوت با شـــعارهاي سال 2012
اوالنـــد نيســـت .اوالند در آن ســـال گفت
توافقهاي اقتصادي مركل با سلف خود
ســـاركوزي را قبول ندارد و سپس مدعي
شد بخشـــي از آنچه وي آن را يك اروپاي

جديد در حال شكلگيري خواند ،با روند
اســـتقالل طلبيها و قبول نكردن آلمان
بهعنوان يك مبصر اروپايي همسو است.
سيسيل دونلوت كه وزير خانهسازي اوالند
بـــود در بهـــار  2017ميگويد :فرانســـه به
هيجـــان آمده بود و همـــه فكر ميكردند
ما مؤلفههاي دوره حضور ساركوزي را به
كلـــي محو خواهيم كرد امـــا ديري نپاييد
كه ايتاليا و اســـپانيا مـــا را محاصره كردند
و هشـــدار دادند كه تأمين منافع ملي به
معنـــاي در نظـــر نگرفتن بنيانهـــاي كار
قدرتهاي اصلي در اروپا نيست و گاهي
به نفع فرانسه است كه با قدرتهاي برتر
كنار بيايد و مثالي زدند كه يونان و پرتغال
مشـــكالت خـــود را با قبول ايـــن اصل كه
آلمان آقاي اقتصاد اروپا است حل كردند.
نميدانم دقيقاًچه شد اما بسرعت اوالند
بهسوي افراد و تصميمهايي رفت كه در
حرفهايشـــان چند ســـال آنها را كوبيده
بود.
ëëچهفرقيميكند؟
بـــا اين اوصـــاف چه فرقـــي ميكند كه
آمون و مالنكون تأكيد كردهاند در صورت
بهقـــدرت رســـيدن تمامـــي قراردادهـــا و
تعهـــدات اروپايي فرانســـه را بازبيني و در
صورت لزوم ملغي خواهند كرد .آنها شبيه
به دونالـــد ترامپ قبـــل از كوچش به كاخ
سفيد نشان ميدهند سياست پيشههايي
كه شعارهايشان شـــيرينتر از آن است كه
قابل اجرا باشد.
*منبعLeMonde:

آیا کرملین میتواند بر نتیجه انتخابات فرانسه اثر بگذارد؟
سلین وایسیپری

مترجم :عاطفه رضوان نیا

عکس AFP :

گفتهمیشودانتخاباتریاستجمهوریدر
فرانسه در هیچ دورهای در تاریخ این کشور
ماننـ ــد دوران کنونی ایـ ــن چنین نامطمئن
نبـ ــوده و سـ ــردمداران ایـ ــن کشـ ــور هرگز به
اندازهای که این روزها از دخالت و اثرگذاری
احتمالی روسیه در نتیجه انتخابات فرانسه
نگرانهستند،نگراننبودهاند.
ماه گذشته ،فرانسوا اوالند ،رئیس جمهوری
فرانسـ ــه ،از تالشهـ ــای کرملیـ ــن بـ ــرای
«اثرگـ ــذاری بـ ــر افـ ــکار عمومـ ــی» از طریق
«عملیـ ــات ایدئولوژیکـ ــی» و «اسـ ــتراتژی
اثرگذاری بر شـ ــبکه» در فرانسه انتقاد کرد و
این اعمال را زشـ ــت خواند .بالفاصله پس
از آن ریچاد فرند ،دبیر ملی جنبش «پیش
به جلو» ،نیز شـ ــروع به اتهام زنی به روسیه
کـ ــرد .وی روسـ ــیه را عامـ ــل اصلی حمالت
پی در پیسایبری بهسایت این حزب خواند
و گفت روسیه با این کار تالش دارد امانوئل
ماکرون ،کاندیدای حزب «پیش به جلو» را،
کهبشدتطرفداراتحادیهاروپاستتخریب
کند.ویهمچنینمدعیشد،دالیلدیگری
نیز برای دشـ ــمنی روسـ ــیه با ماکرون وجود
دارد .روسیه تمام این اتهامات را بیاساس
خوانده اسـ ــت .دولت فرانسـ ــه نگران است
عملیاتهکوحمالتسایبریبرنتایجدو
انتخابات مهم پیش روی این کشور؛ یعنی
انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل و
مه ،و انتخابات مجمع قانونگذاری ملی در
ماه ژوئن ،اثر بگذارد.
تا حدودی به واسطه همین نگرانی هاست
که به فرانسویهایی که در خارج از مرزهای
این کشور زندگی میکنند ،اجازه داده نشده
در انتخابات مجمع قانونگذاری به صورت
الکترونیکی رأی دهند( .قابل ذکر است این
امکان در انتخابات ریاست جمهوری برای

هیچ کس وجود ندارد) .دولت فرانسه برای
نگرانیهای اخیـ ــر خود از دخالت روسـ ــیه
بر نتایج انتخابات این کشـ ــور دالیل زیادی
دارد :از آن جملـ ــه نقض قوانین مربوط به
کامپیوتر ،تبلیغات سیاسی ،ارائه اطالعات
نادرسـ ــت و حتـ ــی تأمین بودجـ ــه مبارزات
انتخاباتی توسـ ــط این کشـ ــور در فرانسـ ــه و
مواردی بیشـ ــتر از آن .نگرانیهای فرانسـ ــه
به این دلیل اسـ ــت که روسـ ــیه سال هاست
در این کشـ ــور پایگاههای خود را به واسـ ــطه
راهاندازیسازمانهایمختلفتقویتکرده
است.
ëëبازوهایروسیهدرفرانسه
دولتمـ ــردان روس حداقـ ــل سـ ــه سـ ــازمان
اثرگـ ــذار را در فرانسـ ــه راهانـ ــدازی کردهاند.
توگوی فرانسه-روسیه در سال
انجمن گف 
 2004تحت سرپرسـ ــتی رئیـ ــس جمهوری
آن زمان فرانسه ،ژاک شـ ــیراک و والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روسـ ــیه تأسـ ــیس
شـ ــد .این انجمن شامل شرکتهایی است
که هدف اصلـ ــی خود را گسـ ــترش «روابط
بازرگانی و همکاریهای اقتصادی» بین دو
کشـ ــور اعالم کردهاند .البته به نظر میرسد
مهمتریـ ــن اقدام این انجمن کمک به رفع
تحریمها علیه روسـ ــیه و وسعت بخشیدن
به منظـ ــره جغرافیایـ ــی کرملیـ ــن (امکان
گسـ ــترش ارتباط در محـ ــدوده جغرافیایی
وسیعتر) باشد .این انجمن کمک کرد تا در
یازدهم آوریل کنفرانسـ ــی درباره سـ ــوریه با
حضور معاون وزیر امور خارجه این کشـ ــور
در فرانسه برگزار شود .بر اساس گزارشهای
سـ ــرویسهای مخفی در فرانسه ،افرادی از
سـ ــرویس اطالعات خارجی روسـ ــیه به این
سـ ــازمان «نفوذ» کردهاند.دومین مؤسسه،
مؤسسـ ــه «دموکراسی و همکاری» است که
در سـ ــال  2008در پاریس تأسیس شد .این
مؤسسـ ــه هدف اصلی خـ ــود را ایجاد «یک

پل دوستی مسـ ــتحکم بین دو کشور بزرگ
اروپایی یعنی فرانسـ ــه و روسیه» اعالم کرد.
این در حالی است که ناتالیا ناروچنیتسکایا،
مدیر این مؤسسـ ــه بارهـ ــا در مصاحبههای
خـ ــود دیدگاههـ ــای خصمان ـ ـهای را مطرح
کردهاست .او گفته غرب قصد دارد روسیه را
تحت انقیاد خود در آورد ،قوانین خود را بر
آن تحمیل کند و حتی عضویت آن را «لغو»
کند و برای رسـ ــیدن بـ ــه همه ایـ ــن اهداف
مسائل مربوط به حقوق بشر را دستاویز قرار
میدهد.بهنظرخانمناروچنیتسکایا،روسیه
«جایگزینی برای غرب ارائه میدهد».
سومین سـ ــازمان مهم کرملین در فرانسه
نیـ ــز کـ ــه نسـ ــبت بـ ــه دو سـ ــازمان دیگـ ــر از
رسـ ــمیت کمتری برخـ ــوردار اسـ ــت ،با نام
«گردهمایی هموطنان» شناخته میشود.
این گردهمایی در سال  2011برای نخستین
بار مهاجـ ــران روس زبان و نـ ــوادگان آنان را
در سـ ــفارت روسـ ــیه واقع در پاریس گردهم
آورد.اینگردهماییوسایرگردهماییهایی

از این دسـ ــت که در کشـ ــورهای دیگر برگزار
میشـ ــود ،در راسـ ــتای عملی کـ ــردن طرح
«دنیای روس» پوتین اسـ ــت ،این طرح در
وهله نخسـ ــت تالشی اسـ ــت برای گردهم
آوردن روسها در سراسـ ــر دنیا برای انجام
پروژههـ ــای اقتصـ ــادی ،فرهنگـ ــی و زبانـ ــی
اما به جـ ــز آن مهمترین هدفـ ــش افزایش
حمایتها از کرملین در مقابل اوکراین بوده
است.
رهبران این سه سازمان روس به طور منظم
دراخباررسانههایفرانسویوسایررسانهها
که به زبان فرانسه و زبانهای دیگر فعالیت
میکنند ،حاضر هستند ،چرا که کل بودجه
این رسانهها توسط کرملین تأمین میشود.
دوتا از مهمترین رسـ ــانهها که هر دو حضور
پر رنگی در شبکههای اجتماعی دارند ،نیز
اسپوتنیک و ریانووستی هستند که از امسال
پخش اخبار را در فرانسه آغاز خواهند کرد.
اسپوتنیک و ریانووستی مقاالت متعددی را
درباره مشکالتی که ظاهراً توسط مهاجران

در اروپا ایجاد شـ ــده منتشـ ــر کـ ــرده و از این
طریق بر ترس و نگرانی ساکنان این قاره از
حمالت تروریستی شـ ــدت بخشیدند .این
رسـ ــانهها از هیچ تالشـ ــی برای وارونه جلوه
دادن برخـ ــی حقایق و ابـ ــداع حقایق دیگر
فروگذار نمیکنند .این تکنیک ،که در برخی
مدارس روزنامه نگاری در شـ ــوروی سـ ــابق
تدریس میشد ،به دنبال ایجاد ضربههای
احساسـ ــی و سـ ــرکوب تمـ ــام ظرفیتهای
تحلیل اسـ ــت .این تکنیک با تأکید بر اینکه
حقایق از اهمیت چندانی برخوردار نیستند
و یا امـ ــکان کشـ ــف حقیقت وجود نـ ــدارد،
تئوریتوطئهرانیزتقویتمیکند.
دو رسانه اسـ ــپوتنیک و ریانووستی در قبال
نامزدهـ ــای ایـ ــن دوره انتخابـ ــات ریاسـ ــت
جمهوری فرانسه موضعی مشخص دارند.
آنهـ ــا در حالی که بشـ ــدت ماکـ ــرون را مورد
حمالت رسـ ــانهای خود قـ ــرار میدهند ،از
نامزدیمارینلوپن،ازجناحراستافراطی،
و فرانسـ ــوا فیـ ــون ،از جریان راسـ ــت میانه،

حمایت میکنند .در خبرگزاری انگلیسـ ــی
زبان اسـ ــپوتنیک بود که نیـ ــکالس زیوییچ،
توگوی فرانسه-روسیه و
عضو انجمن گف 
نماینده حزب جمهوریخواه در مجمع ملی
فرانسـ ــه ،اقدام به اتهـ ــام زنی علیه ماکرون
کرد .وی ماکـ ــرون را «یکی از عاملین نظام
بانکی امریکایی» معرفی و او را متهم کرد از
سوی«البیبزرگهمجنسگرایانثروتمند»
حمایتمیشود.
ëëکمکهایاقتصادی
دریافـ ــت حمایـ ــت ،بخصـ ــوص حمایـ ــت
مالی ،از روسـ ــیه نیز تقریباً محسوس است.
هـ ــر چند تا کنون تنها یک مورد در فرانسـ ــه
شناساییشدهاماموارددیگرنیزقابلانتظار
است .در سال  ،2014لوپن ،رهبر حزب ملی
فرانسـ ــه ،وامی به ارزش  9میلیون یورو از از
یک بانک روس با نام «اولین بانک روس-
چک»دریافت کرد .یک شرکت قبرسی نیز
دو میلیـ ــون یورو به حـ ــزب ژان ماری لوپن،
پدر خانـ ــم لوپن و رهبر سـ ــابق جبهه ملی
فرانسـ ــه پرداخت کرد .به نظر میرسد این
شرکت متعلق به یک تبعه روس باشد که
بر اساس گزارش نسخه روسی مجله فوربز،
شـ ــغل خود را مدیون ارتباطش با سرویس
مخفی اسـ ــت .سؤال اینجاسـ ــت که آیا این
کمکهای مالی در قالب وام قابل پرداخت
اهدا شدهاند یا وام بالعوض؟
«جبهـ ــه ملی» بـ ــه رهبری «ماریـ ــن لوپن»
اخیـ ــراً از کرملیـ ــن حمایـ ــت کـ ــرده و گفته
«مخالف تحریم علیه روسیه است ».پوتین
نیز اخیـ ــراً به گرمی پذیـ ــرای خانم لوپن در
روسیه بود و گفت «بسیار خوشحال» است،
او را در کشور خود مالقات میکند .لوپن نیز
پوتینرا«مردیمتعهدبهارزشهایخود»
و بخصوص «متعهد به میراث مسـ ــیحی
تمدن اروپا» خواند.
در ایـ ــن میان باورهـ ــای مردم فرانسـ ــه نیز

ماه گذشته ،فرانسوا
اوالند ،رئیس
جمهوری فرانسه ،از
تالشهای کرملین
برای «اثرگذاری بر
افکار عمومی» از
طریق «عملیات
ایدئولوژیکی»
و «استراتژی
اثرگذاری بر شبکه»
در فرانسه انتقاد
کرد و این اعمال را
زشت خواند

خدشه دار شـ ــده است .در نظرسنجی سال
( 2015که آخرین نظرسنجی موجود از نوع
خود است) 85،درصد از پاسخ دهندگان به
پوتین و یادآوری او درباره سیاست خارجی
اعتماد نداشـ ــتند .ما بین سـ ــال های 2003
و  ،2015سـ ــطح اطمینان پاسـ ــخ دهندگان
نسـ ــبت بـ ــه او از  48درصـ ــد بـ ــه  15درصد
کاهشیافت.
امـــا هیچ کـــدام از این موارد برای مســـکو
تفاوتی ایجاد نمیکند .ادعاهای قابل باور
یک روزنامه آلمانی با عنوان «دای زیت»
در مقالهای که اخیراًدر این نشریه به چاپ
رسید قابل تأمل است .این روزنامه اهداف
اصلـــی رســـانهها و شـــبکههای روســـی را
برانگیختن ترس و عدم اطمینان در خارج
از روسیه ،خدشـــه وارد کردن به اطمینان
غربیها نســـبت بـــه امنیـــت ،یکپارچگی
ثبـــات زندگـــی روزمـــره در کشورهایشـــان
عنوانکرد.
اتحادیه اروپـــا با صـــدور قطعنامهای که
ماه نوامبر گذشـــته منتشر شد ،نسبت به
«نشـــر اطالعات کذب و جنگ تبلیغاتی
توسط روســـیه» هشـــدار داد و این اقدام
روســـیه را «بخش جدایـــی ناپذیر از یک
جنگ ترکیبی مدرن خواند»« ،ترکیبی از
اقدامات نظامی و غیرنظامی با طبیعت
پنهان و آشـــکار ».این جنگ حقیقتاً هم
اکنون در جریان است.
هدف روسیه همانطور که سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه این کشور نیز در سخنرانی
ماه فوریه در مونیخ اعالم کرد« ،ایجاد یک
نظم نوین پسـ ــا غربی در جهان» است .هر
کس انـ ــدک اطالعی از وضعیـ ــت داخلی
روسـ ــیه دارد با شـ ــنیدن دیدگاههایی از این
دسـ ــت که روسـ ــیه را متهم به اثرگذاری بر
انتخابات فرانسـ ــه میکنند ،قطعاً بر خود
خواهد لرزید.

