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 ی استتتاتیک ووویویک، استتتاد اندی تته  ی نوشتتتهای مقاله  ی مطلب زیر، ترجمه

مزت تر شتدا این مقاله، به  ژاووبندر ریل  وآ  21وه در   است   ستیاستک ویز ک والل لزدن،

بررستک رویررد جزا  چپ رادیرا  فرانسته در مواج ه با استتراتای انتخاباتک یربی به 

پردازدا محتل ارجتاو و مزتا  تتته بودن این )لوپن(« مک  )مررون( برای حتف  بتدتر  بتد

 افکایدار فضای سیاسک ایران، بر اهمی  این نوشته مکاستراتای انتخاباتک د

 

 

  امانوئل   شود،مک  برگکار  یر زبه  وه  فرانسه  جم وری   ریاس   انتخابات  دوم  در دور

وما   لیبرا نویک    مررون، و    رار   افراطک  گرای راس   لوپن،  مارین  مقابل  در  تمام 

  را   آرا  چ ارمیک  از این دو، حدود  هرودام  ،ریلوآ    10  او  انتخابات در  دور  درا  گیردمک 

 دوم،  دور  در  پیروزی   برای (ا  درصد  1ا23  و  4ا27  ترتیببه)  دادند  اختصاص  خود  به

 گراچپ  دهزدگانربی   میان  در  ویاهبه  تر،گسترده   حمای   جلب  به  نیاز  هاآن  هردوی 

 نتوانس   مالن ون، با اختالفک ناچیک  لوک  ژان  ها یعزک آن   اصلک  نامکد  وهدرحالک  دارند،

  ولک  ربی   افکایش  باعث  چ م یر مالن ون،  درصدی و  22آرای    یابدا   راه  دوم  دور  به

   رار   ر اب   بعدی   ی مرحله  برای   استراتایک  مو عیتک  در   را  او  و  شده(  درصد  32)  هاچپ

 مالن ون   ،(هاسوسیالیس   و  سبکها)  معتد   چپ  ی خوردهشرس   احکاب  برخال ا  داد

  از   نباید  او  دهزدگانربی   از  یکهیچ  وه  ورد  تأوید   ویاً  اگرچه  نررد،  حمای   مررون  از

 ا وززد حمای  لوپن

بک   را  مالن ون  موضع   سرع به   اصلک  جریان  های رسانه  به نوعک  نسب   اهمیتک 

 از   حمای   وه  داندمک   او  اماا  و آن را مردود دانستزد   نددادجلوه    افراطک  راس   ت دید

 نظرسزجک   یکا  شد  خواهد  خودش  دهزدگانربی   میان  در  تفر ه  ایجاد  باعث  مررون

  تفر ه  این  -  مالن ون  وارزارجزبش حامک    -   مردمک  ی اتحادیه  حامیان  میان   در  یینآن

 به )  ربی ندادن  یا(  باطله  یا)  سفید  ربی   وززده،شرو    هکار215  از  سوم  دوا  ورد  یدأیت  را

انتخاب(  درصد  29  و  درصد  6ا37  ترتیب  4ا33)  سومیک  تز ا  وهدرحالک  وردند،  را 

  لوپن  حمای  از  به  حامیان جزبشا  وردند   حمای   فعلک  جم وررئیک   به   ربی   از(  درصد
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نرردند هم  فرر    حامیان   میان  دری  وه   نوش   میانه  چپ  ی روزنامه  ،لوموند ا  حتک 

 «ااس  ا لی  در دوم دور  برای  مررون ربی به  مالن ون،

وضعی  چیک    حا  اینبااین  ورد،  تعجب  نسب  به این امر ابراز  روزنامه  اگرچه این

  ریاس    انتخابات  تاریخ  در  بار  اولین  برای   ،2017  سا   در  ازاینپیش ا  نیس   جدیدی 

دوم از ربی مجموو تعداد افرادی وه در دور او  ربی داده اما در دور    فرانسه،  جم وری 

  به   هکار  960  از  باطله،  و  سفید  آرای   تعداد  و(  ربی   میلیون  6ا1)    دادن اجتزاب وردند

 دهزدگانربی   از  درصد  36  تا   24  بین  برآوردها،  اساس  برا  رسید  میلیون  4  از  بیش 

ا  وردند  انتخاب  را  باطله یا  سفید  ربی  درصد نیک  17  ندادند و  ربی   دوم  دور  در  مالن ون

بهربی   میان  در تعداد وسانک وه   سوسیالیس  سبک،  واندیدای   هامون،  بزوا  دهزدگان 

ندادند،  اساس   برا  بود  درصد  10  باطله  یا  سفید  ربی   و  درصد  24  تا  17  بین   ربی 

  لوپن   از  حتک  چپ،  آرای   از  چزدان ناچیکنه  اما  ووچک  ا لیتک  مختلف،  های نظرسزجک 

 ا مالن ون دهزدگان بهربی  از درصد 19 تا 7 بین حمای  وردند:

 لوپن   پیروزی   شانک   ،2017  سا   در:  دارد  وجود  عمده  تفاوت  یک  حا ، امروزبااین

  هم ک   موجود  های نظرسزجک :  نیس   طوراین  امروزا  بود  صفر  به  نکدیک  انتخابات  در

ا  اس   تروم   بسیار  پیش   سا    پزل  به  این تفوق نسب    اما  دهزد،برتری را به مررون مک 

ا دارد   رار   درت گرفتن  ی آستانه   در  افراطک  راس   فرانسه،  تاریخ  در  بار  اولین  برای 

  به   دادن   ربی   از طریق  «لوپن  متو ف وردنی  ی گکیزه  وه  رسدمک   نظر  به   حا ،بااین

پیش  از  تروم  حتک  چپ،  دهزدگانربی   میان  در  مررون ا  دارد  محبوبی   دور 

به    دهزدگانربی   از  درصد  70  تا  60  بین  وه  دهدمک  ن ان  موجود  های نظرسزجک 

  لوپن   به   حتک   یا  باطله بدهزد و  یا  سفید  دارند وه یا ربی ندهزد، یا ربی    صد  مالن ون

ها دان  اه   دی ر  و  در سوربن  گفشته  ی هفته  در  وه  «لوپن  نه  مررون  نهی  شعارا  دهزد  ربی 

 حرای  از همین موضع داردا گرف ، رونق

  موضع   ، حکب مالن ون،ناپفیرتسلیم   ی فرانسهجزبش    ی نمایزده   برنالیسیک،   اوگو

 :ورد گونه خالصهاین را خود

ربی   نباید  وه  اس   این  ما  حر ی   ما   حا بااینا  شود  داده  لوپن  به  اضافک  هیچ 

  غیرممرن   سیاسک  این از نظرا  باشیم  م ترک  ی جب ه  یک   در  با حکب مررون  توانیمنمک
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 این وامالً ا  ک اس این واری غیر ابل در  بودیم،این پزل سالک وه شاهد    از  بعدا  اس 

 ا« وزد متقاعد اندداده ربی  ما به  وهرا  دهزدگانکربی  وه دارد بست ک مررون به

  سیاسک   نظر  از  «بعد از این پزل سالک وه شاهد بودیم: یاصلک همین اس    ی مسئله

 بخش  وه  این نرتها  شود  مررون  ربی به  خواستار  جزا  اصلک چپ  وه  اس   دفاوغیر ابل 

ورزند نیک شاهدی مک   امتزاو  فعلک  جم ور رئیک   یدأیت  از  دهزدگان،ربی   از  توج ک ابل 

 بر همین امر اس ا  

 

 سیاست ترس 

این موضع بک رسانه   در امتزاو گفته مک ا  شوددرنگ رد مک های عمومک،    شود وه 

ازچپ   اسیر   ،«خ می  برابر  در  شدن   تسلیم  معزای   به  مررون  به  دادن  ربی   گرایان 

بزابر این  ا  اس    افراطک  راس   برای   «راه  وردن  همواری  درنتیجه  و  شدن  «احساسات ی

انتخاب   «ترووچک  شیطان ی  اس  وه   این  مستلکم  «عقالنی ی  مزطق، ایستادن در موضع

برای    ها،از دید چپ  «فاشیسم  تو فی  برای   چه  مررون،  درنتیجه  شودا  از   دفاوی چه 

 اصلک، باید انتخاب شودا  جریان زباندر  «جم وری

 مررون   تاوتیرک به  ربی   در دفاو از  مزطقک  هایکاستدی   توانشرک نیس  وه مک 

استدیلک وه در بای ذور شد هم صرفاً بر احساسات استوار  وه اس  واضح اماا داد ارائه

عقالنی  نه  و  مکا  اس   را حتک  احساس  سیاس   اصلک  احساس  تواناین   مدرن  در 

 ترسا نس :دا

دربارهآن ماویاولک  نیرولو  وه  مک   ی طور  امن ی  گوید،حاوم  بسیار  تر برای حاوم، 

دانیم وه و تک این ترس مک  وا  «وه دوستش داشته باشزداس  وه از او بترسزد، تا این

وزد وه در دی ر وارورد نداشته باشد، گریبان خودِ حاوم را گرفته و او را مجبور مک 

بزابراین، استدی  ا  ن سازد: خ ون  وح یانهشورشیان، وا عی  خود را عیامواج ه با  

بر به  واوز ک  توانمک   را   «ترووچک  شیطانی  مبتزک  وهی  دانس    بی تر  را  ما   آنچه 

 ا«ترساندمک 

 برای   ضروری   عاملک  دوسویه داشته اس :  نق ک   ترس  سیاسک،  ی اندی ه  تاریخ  در

ثباتک درونک موجب متمروک شدن بک  وه  عاملک  حا ،درعین  و  حاوم   درت  هر  ظ ور
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 تصمیم  تا  وزد مک   وادار  را  هاانسان  مرگ   از  ترس  هابک،  تامک   در نظر اشودحاومی  مک 

 همه   جزگیو    «طبیعک  وضعی  از  فرار  راه  تز ا   عزوانبه  را  مستقل    درت  یک  وه  ب یرند

  ا تدارگراترین نوعش،   حتک   سیاسک،  نظم  هر  گویک  بزابراین، ا  وززد   ایجاد  «همه  علیه

بر رار    حاومیتک   درت  فروپاشکِ   زمان  در  اجتماعک  زندگک  در  وه  ومرجکهرج   به  نسب  

 1640  ی دهه  در  بریتانیا  در  هابک  آنچه  مانزد  گردد،مک  داخلک  جزگ  به  مزجر  شده و

اس ا  دید،   و   داوطلبانه  ا دام  یک  حاومیتک    درت  به   رضای    هابک،   نظر   از   مرجح 

 ترس  تأثیر  تح   سوژه،  آن،  ی وسیله به   اس  وه  خود  از  مالری   سلب   نوعک   حا درعین

 را   هم ان  صیان  نفک  وه  وزدمک   مزتقل    درتک  به  را  خود  «طبیعک  آزادی ی  مرگ،  از

 طبیعک  آزادی   ش روندان  داد،  دس   از   را  خود  وارایک  ضمان ،  این  و تکا  وزد مک   تضمین

 پیمان  انعقاد  برای   گیری تصمیم  به  را  هاآن  مرگ  از  ترس  وه  زمانک  تا  یابزد،بازمک  را   خود

 ادهدمک  سوق حاومی  جدید

 هادرخواس   ی همه   در خط مقدم  بی تر،   «خطرِی  عزوانبه   لوپن  ی ایده  بزابراین،

:  بیزدازیمن اهک به یک نمونه  ا  دارد  انتخابات  رار  دوم  دور  در  مررون  به  دادن  ربی   برای 

 وی  مارسک، در مررون انتخاباتک ارزارو گردهمایک اصلک روز ،ریلوآ  16 شزبه، روز در

  راس    اس   معتقد  وه  ورد  آغاز  موضوعاتک  از  بلزدباییک  ف رس   با  را   خود  سخزرانک

آن از طریق  ما  برای   خطری ی  هاافراطک    رئیک   روز،  همان  درا  «وزدمک  ایجاد  و ور 

 مارین   ی برنامه ی  وه  ورد  فرانک اعالم  -دو-او  ( درMEDEF)  وارفرمایان  ی اتحادیه

 ی برنامه  وه  ورد  اعالم  سازمان  همان  ملک نیک  سطح  ا در«اس   فرانسه  برای   خطری   لوپن

ماندنی  لوپن عقب  به  از  مزجر   یحاشیه  در  گرفتن   رار  و   خود  همسای ان  و ور 

 توصیف برای  وه اس  هایکحر  به شبیه  بسیار هاحر این  ا«شودمک اروپا  ی اتحادیه

  به ا  شودمک   استفاده   شوند،مک   شزاخته  «تجارت  دشمنِی  عزوانبه   وه   واندیداهایک

 و  زندمک   آسیب  ا تصادی   بازی ران  اعتماد  بهی  لوپن  ی برنامه   ،MEDEF  ی گفته 

 بدون   و  خیلک زیاد  افکایشا  دهدمک   واهش  را  شغل  ایجاد  و  گفاری سرمایه   درنتیجه،

 ا«بر اند  بس بن  به را و ور تواندمک  عمومک های هکیزه ی بودجه

درس     لوپن  مارین  برای   «ترس  بزدی رتبهی  نوعک   هانظرسزجک   ها،سا   برای 

وه بر اساس افرار عمومک، او برای   را  «خطری ی  اند تاهایک طر  ورده مد    و  اندورده

مک ایجاد  وززدا اندازه وزد،  و ور   باید  حریف  ترس،  بر   مبتزک   گفتمانِ  این  در  گیری 
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 پی ز اد   وه  هایکسیاس   محتوای   طریق  از  تروم   بسیار  و  خود  «تصویری  طریق  از  اساساً

 سطح   نیک در همین  افراطک  راس   واوزش   بزابراین،ا  شود  اهریمزک جلوه داده  وزد،مک 

به   و   تصویر عمومک اس    تغییر  بدون  فرد،  از  « زدایکاهریمنی  دنبا    به همین دلیل، 

  موفقی  ا  اس   داده  انجام  ای ماهرانه  طرز  به  لوپن  وه   ای بازی   اوس :  وا عک  موضع

 جزا  مخالف   استراتای   ضعف  بر  مبتزک  چیک  هر  از  بیش  او،  زدایکاهریمن  استراتای 

ب  وه  اس  آنرهه هدفش،  ماهی   آگاهک  افکایش  جای    باشد،  او  سیاس    وا عک  از 

این استراتای نیک همانک اس  وه مررون   ی ترین نسخهمضحک ا  اس  ترس  بران یختن

باج  برای  عمومک  احساسات  دستراری  اس :  انجامش  پک  ربی در  از  دهزدگانِ گیری 

چون او، برای پیروزی در انتخابات ا لی   راهک وه یک نیروی    تز ا  تمایل به ربی دادن:بک 

 داردا 
 

 اعییک کاندیدای ضداجتم
 تر، د یق  طوربه  یا  وزدابازنمایک مک   را  «خطری  یک  لوپن  وه   اس   درس    وامالً  بله،

هرچقدر هم به  ا  نیس   سازگار  انسانک  یک زندگک  از  شرلک  هیچ  با  او  ی برنامه  اجرای 

  حا ، بااینا  این موضوو بپردازیم و با  درت و د   بر آن تأوید وزیم، بازهم وافک نیس 

ها وسانک وه به بد بودن لوپن باور دارند، نمانیم و از آن  ی صرفاً در دایرهوه  این  برای 

  وزیم: این  تأوید  او نیک  ی برنامه   ضداجتماعک  عمیقاً  ویاگک  بر  اس   یزم   فراتر برویم،

مطلق   اوثری   حیاتک  مزافع  و  حقوق  به  بلره  ،«هاا لی  ی  به  تز انه  او  ی وه برنامه   وا عی 

 اوزد مک  حمله نیک

 بخش   برای   لوپن را  گفتمان  چالش اصلک، واسازی همان چیکهایک اس   چپ،  ی برا

  مو عی    و  مادی   وضعی   ب بود  ی وعده   یعزک   وزد:مک  جفاب  وارگران  از  توج ک ابل 

 وسانک  ی همه  و  «هاخارجکی  و طرد علیه  تبعیض  سازی ن ادیزه  طریق  از   هاآن  اجتماعک

 ا هستزد  هد  اولین مسلمانان، وه ویاهبه شوند، مک محسوب مل  برای  ت دیدی  وه

 از  عمده  طوربه  بکرگ  های شرو    اگر  حتک  وه  داد  ن ان  باید  وار،  این  انجام  برای 

نمک   وززد،  حمای   مررون وم  وا عی   این  از  برنامه چیکی  وه    و   ا تصادی   ی وزد 

اصلک   واهش  اساس  بر  و  کلیبرالنو  عمیقاً  لوپن،  اجتماعک مزتفع  و  اس   اش، مالیات 
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 چیکهایک  ی همه  وردن  نابود  برای   واری اس عمالً دستور  این برنامه،ا  ثروتمزدان هستزد

 حمای    و  دستمکد  برای   ب بودی   گونههیچ  ی ارائه  بدون  مانده،   با ک   عمومک  خدمات  از  وه

 گسترده  طوربه   وه  وسانک  حف  و طرد بسیاری از  ها،این  ی و عالوه بر همه  اجتماعکا

 ا وززدمک ومک خدمات این به خود  ای فعالی  حرفه طریق از

این  ی نرته  وه  اس   این  احساسک  نیک  هااستدی    م م  نظر  از    جفاب   همچزان 

استراتای   ،«عقالنی یو ادعای سخن گفتن به نام نامک    ترس،  بر  تمروک صر ا  هستزد

  از   اگر   رار ن یرند،  طر یک  در  فقط  احساسات عواطف و    اما اگرا  سیاسک مؤثری نیس 

  داشته   در د  خود  نیک   عاطفک   عدی ب    بخش،رهایک  های ایده   اگر  و   ن وند،  جدا  عقالنی 

ا  نیس   بدی   ی توصیه   لکوماً  «خ میتوصیه به    توان گف  وه در این صورت مک   باشزد،

ترس،   برخال   وه  بیان ورد   وامو   آلبر  از  ال ام  با  اخیراً  فیلسو  فرانسوی،  گایبرو  سوفک

 جای شورش، محروک اس  برای انفعا  و رخوت:ه وه ب

 و آگاهانه وادار   جمعک  شرلبه  وزش خال انه،   به  را  ما  وه  اس   احساسک  خ می

 دنیایک  به  امید  و  عدال   به  آزادی،  به  وه  اس   نجیب  و  زیبا  احساسک  خ م،ا  وزدمک 

 اا«شود مزجر پیروزی  به تواندمک  بر رار بماند،این پیوند   اگرا اس  خورده پیوند ب تر

 

 اقتدارگرایانه انحراف 
  وزد؟مک   آشرار  را  چیکی   چه  مررون  عظیم  خ م:  آیدمک   پیش  سؤا   این  حای 

عالم  چه   لوپن،  پیروزی   خطر  با وجود  حتک   او،  از  حمای   از  چپ  دهزدگانربی   امتزاو 

 چیکی اس ؟

 مررون  از  حمای :  دهدمک   ارائه  پاسخک   شد   نقل   بای   در  وه  برنالیسیک   اوگو  ی بیانیه 

ای وه تجربه  ای اس  وه از ریاس  جم وری او داریمادوم، در تضاد با تجربه   دور  برای 

بران یکانزده  شک،  درعین   ی بدون  اما  اس ،  عمیق  مک احساس خ مک  بر حا ،  توان 

: شودمک   شروو  این  با   وه  ک نیک ارائه داداساس این تجربه، چزد استدی  وامالً عقالن

  فقط  های  بلک نبودا دروا ع، مررونسیاس    خطک  یادامه  مررون، صرفاً   او   ی دوره

خودوامه    لیبرا  نو  رژیم  یک  مرزهای   بلره اوا  لیبرا  نبودنو  «معمولکی  جم ور یک رئیک 
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مک   ا گفاش   سر   پ    را وه  اصطالحک  تز ا  وزد،  و  توصیف  را  او  رژیم  اوضاو  تواند 

 خ ون  اس ا خ ونتک اجتماعک، فیکیرک و نمادینا 

  وه   بود  مررون  جم وری   ریاس   دوران  اوج  ی نقطه  زردهاجلیقه  جزبش  سرووب

  -   ولمه  وا عک  معزای   به  -  خونا  عبور وی از همان مرزهای مفوور اس   ی دربردارنده

 آگاهک  در  گسس   باعث ایجاد  شد  آغاز   لحظه  آن  در  وه  سرووبک  وسع   و  شد  ریخته

 حاوم   طبقات  نفرت  میکان  گری،وح ک  این  توجیه  و  دهکسازمان   ی نحوه ا  شد  جمعک

 یک   سرووب  برای   نامحدود  خ ون   به   توسل  برای   ها آن  نیک عکم  و  هاآن  نمایزدگان  و

 اورد آشرار مردمک را  جزبش

  دیدیه  یا و  ، و ور وزیر واستانر، وریستف مانزد شومک های چ ره از بیش حتک

 خون  ت ز ک  وه  بود  سابق  آموزش  وزیر   فری،   لوک  این  پاریک،  پلیک  رئیک  یلمان،

یورد  اعالم  و  آشرار  شرل  ب ترین  به  را  فرانسه   بورژوازی   از[  پلیک]  دهید  اجازه: 

 ارتش  چ ارمین  ما ! ا ا ا  اس   بکا  همی ه  برای   بار  یکا  وززد  استفاده   خود  های سال 

 ی ایده  بعد،  به  زمان  آن   ازا«  ببرد  بین  از  را  هاتفاله  این  تواندمک  و  داریم  را  ج ان  بکرگ

 همه   از  ترم م   جامعه،  از  بکرگک  های بخش  برای   افراد،  این  با  بودن  «در یک طر  بودنی

 ا شد تصورغیر ابل  وامالً وارگر،  طبقه برای   - صرفاً  نه اما -

 شدتبه  زردهای جلیقه   سخز ویان  ، موضعک اس  وه مورد حمای «فعا   تحریمی

 رودری ک اس ا این امر،   ژروم  یا  لودوسرک  پریسیلیا  مانزد   افراطک،  راس   جزا   مخالف

داردا همان موضعک وه   حرای   گسترده  اجتماعک  های ییه  در  موضع  این  محبوبی   از

، در گکارش لوموند دیده ناپفیرتسلیم  یفرانسههای یک جوان فعا  در حکب  در حر 

  شود:مک 

اما این موضع، درمورد ا  مسئله اصالً این نیس  وه من بخواهم به لوپن ربی بدهمی

در حمای  از مررون ربی   2017اگرچه این جوان در سا     ا«مررون هم صادق اس 

  دیدم،   را  لیبرا نو  دول   وا عی  این  من   تظاهرات جلیقه زردها،  جریان  در  بعداً،  امای   داد،

 «موجب شد احساس گزاه وزم وه مردم، مجرو  وردن و حمله خ ون ، با

  شود،مک   های ناادی مختلف شزیده مت رل از ا لی    های محله   در  م اب ک   صداهای 

 حدی   به   مررون  طردا  بود  برخوردار  ای گسترده  حمای   از  او   دور  در  مالن ون  وه  جایک
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  راس   گفتمان   هد   مستقیماً   وه   وسانک  میان  در  حتک  « نه به لوپنی  وه   اس    رسیده 

 نیس ا  وارساز  دارند نیک دی ر  رار افراطک

 

 شورش انتخاباتی

میان  شرا     انیفتاد  اتفاق  شبهیک  مررون،  رژیم  و  فرانسه  یجامعه  ی بدنه   این 

 بعد از آن،   و   بل   ضایک  سرووب  و  پلیک  آمیکخ ون    هجوم  با  دروا ع، این وضعی 

  و   اجتماعک  های جزبش  در پزل سا  گفشته، هم ا  گام شرل گرف  و بی تر شدبه گام

این شرایط، با ا  خود، این وضعی  را حک وردند  ی در زندگک روزمره  عادی   افراد  هم

  بخ زد، مک  تداوم  را  اضطراری   وضعی   وه  همراه شدهای از  وانین نافک آزادی  مجموعه

 و   پلیک  به  و  وززدمک  محدود  شدتبه  را  تظاهرات  حق  دهزد،مک   رار  هد   را  م اجران

 ضد ی   انون  با  دولتک نیک  هراسکاسالم  ادهزدمک  گکافک  اختیارات  اطالعاتک  های آژانک

  سوءظن   به  را  مسلمانان  ی همه   وه   انونک   اس ،  رسیده  جدیدی   سطح  به  «تفریک

 را  هاآن  عبادت اه  و  محل وسب  انجمن،  صدها  تعطیلک  و  انحال   ی اجازه  و  ن ردمک 

 دهدامک 

  ارزار و  با  و  داد   رار  هد   نیک  را   فاشیسم  ضد  های سازمان   ا تدارگرایک،  افکایش

 گرایک چپی  علیه  ویدا   فردریک  و  بالنرر  می ل  ژان  وپرورش،آموزش  وزرای    عجیب

ا  یاف   ادامه  بود،  ورده  اشغا   را  و ور  های دان  اه  ظاهراً  وه  « انقاریایکی  ،«اسالمک

  دروا ع  -  تحقیر  و  تربر  نمایش  مررون،  دوره  های ویاگک  بارزترین  از  یرک  درن ای ،

 جم ور و وزرایش بودارو ِ والبد رئیک  وه بود - مردم از ترس و نفرت از ای آمیکه 

این    ی م خصه وه  اس   فیکیرک  خ ون   دی ر  روی   و فه،بک   نمادینِ  خ ون   این

 مف وم  این  مورد  در  ، 2000  ی دهه  اوایل  در  شزاس،انسان  تری،  امانوئل ا  ها بوده اس سا  

 :داد توضیح ،دور ابداو بوردیو  پیر وه معرو 

در   وه   نیس     ائم بالفات  و  خودمختار  متمایک،  خ ون   نوعک  نمادین،  خ ون ی

خ ون   با  د یق ا  گیرد   رار  وح یانه  نیروی   از  استفاده  و   فیکیرک  تضاد  بیان   تر،به 

  در   و   اصل  درا  ورد  استفاده[  خ ون   اشرا   سایر  از]  مستقل  صورتآن به  از  تواننمک
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  فیکیرک  خ ون   ااا ماندمک   با ک  و   رار دارد  فیکیرک   خ ون ِ  این مف وم،  مروکی   ی هسته

 « اهستزد سره  یک روی  دو نمادین خ ون  و

  حتک،   یا  -  مررون  به  دادن  ربی   از   امتزاو  مالن ون،  رادیرا   یبرنامه   حامیان  در نظر

 یک   عزوانبه   باید  -   لوپن  به  ربی   ،(ا لی   در  خوشبختانه  و)  افراطک  موارد  برخک  در

 در  غیرمستقیم   یا  مستقیم  طوربه   اجتماو  ی بدنه   وه  خ ونتک  علیه  انتخاباتک   شورش

  وار دروا ع   این  ها،آن  برای ا  شود  درک  اس ،  ورده  تجربه  مررون  جم وری   ریاس   دوران

  ناشدنک انتخابات تحمل  این   اس  وه  مرانیسمک  برابر  در  خود  از  یک وزش غایک در دفاو

 ا  وزدمک  تحمیل فراگیر خ ون  طریق از را

 اس    ممرن  لوپن   بار،  این:  گرف   نظر  در  نیک  را  آن  احتمالک  پیامدهای   باید  بله،

ریاس   ی برنده   ترین محتمل  این  مرحله،  این  در  اگر  حتک  شود،  جم وری   انتخابات 

  اس   او  دول   و  مررون  ی ع ده   بر  وامالً  مسئولی  آن  اما اگر چزین شود،ا  نباشد   سزاریو

   ا وزدمک   امتزاو   حاوم  بلوک  اطاع  و بیع  با  از  وه   جزا  چپک  و  بر ع ده مالن ون  نه  و

انتخابات،  –  باشد  چه  هر  دوم  دور   در  جمعک  یا  فردی   موضع   ربی   تحریم 

اس   –  مررون  به  تاوتیرک  ربی   یا  سفید/باطله، این  برای چپ   وه  مأموری  حیاتک 

 انتخاباتک   های بازی   دادن در این  باج  به  حاضر  وه  اجتماعک  های بخش  از  را  اتصا  خود

  ایدس  مواضع اخال ک ولی ه  از  وه  اس   یزم  مزظور،  این  برای ا  نرزد   طع  نیستزد،

  -  مردم  از  بکرگک  های بخش   برای   وه  تاریخک  ارجاعات  صر   تررار  از  و  شویم  خالص

 از   خروجا  برویم  فراتر  دارند،  ومک  معزای   -دارند  شدن   انع  به  نیاز  وه   افرادی   د یقاً

  راس    وا عک  سیاس   وهاین  توضیح  برای   جمعک  هوش  بر  تریه  عوض  در  و  ترس  فرهزگ

 ااس  ضروری  اندازه همان به چیس ، افراطک

 باید   لوپن  پیروزی   صورت  در  وه  ای استراتای   ی درباره  جدی   تفرر  مرحله،  این  در

فریادهای جادویک برای    وه   اس    واضحا  شود نیک به همان اندازه ضروری اس   دنبا  

 انتخابات   ی نتیجه   علیه   گسترده   یاما  داد  نخواهد  جواب  «مقاوم ی  یا  « یامی  دعوت به

  باید  مردمک  بسیلا  نیس   آسانک  وار  -  آن  تغییر  برای   شرایط  ایجاد  به  رسد  چه  -

 ن ادی،  سطو    در  مبارزه  و  اتحاد  استراتای   به   نیک   آن  موفقی   و  شود  ایجاد   دمبه  دم

 ادارد بست ک انتخاباتک و سیاسک
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 نظر   به   زمیزه  این  در  حیاتک  ی ا لحظه   حاضر  حا   در  ژوئن  پارلمانک  انتخابات

انتخابات   تواندمک   چپ  باشد،  چه  هر  جم وری ریاس    انتخابات  ینتیجه ا  رسدمک 

  شرس    برای   وززدهتعیین  ای لحظه  وزد:   تبدیل  انتخاباتک  «سوم  دوری  یک  به  را  پارلمانک

سزاریوی    وه  افراطک،  راس   و  مررونیس   بلوک  دو  هر هردوی  بدترین  برای  ممرن 

 را  او  وه  اس   خواسته  هافرانسوی   از   اوا  اس   مالن ون  استدی   د یقاً  اینا  هاس آن

وه توجه به اینشرل دهزد، بک   را  پارلمانک  اوثری   و  وززد  انتخاب  وزیرنخس    عزوانبه

 در   جسورانه   مار  این  آیا  وه  اس    این  دید  باید  وه  جم ور چه وسک باشدا چیکی رئیک 

  به   را   مالن ون  مردمک  ی اتحادیه  وه  تواند بسیجک را شرل دهدمک   ترس،  مزطق  برابر

 برساندیا نها  جم وری ریاس  انتخابات یک در رادیرا  چپ تاریخ نتیجه  ب ترین

 

 پیوند با مزبع اصلک: 
https://jacobinmag.com/2022/04/france-presidential-
election-macron-le-pen-melenchon 

 

 

 

 
 

 


