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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢جون  ١٤

 !اند چپ ھا پيشتاز واقعی: دور اول انتخابات فرانسه 
جمھور نئوليبرال  رود امانوئل ماکرون، رئيس با قدرت گرفتن احزاب چپگرا در انتخابات روز يکشنبه، گمان نمی

 .ھای پارلمان برخوردار شود فرانسه، از اکثريت مطلق کرسی

رسد رئيس  به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتايج دور نخست انتخابات پارلمانی در فرانسه، به نظر نمی  

 .ھای را حفظ کند جمھور اين کشور بتواند اکثريت مطلق کرسی

جمھور فرانسه، از  رود امانوئل ماکرون، رئيس با قدرت گرفتن احزاب چپگرا در انتخابات روز يکشنبه، گمان نمی

 .ھای پارلمان برخوردار شود اکثريت مطلق کرسی

 آينده باشد تا از حفظ اکثريت ۀبر اساس اين گزارش، امانوئل مکرون بايد منتظر دور دوم انتخابات در روز يکشنبه ھفت

اطمينان  –حزب امانوئل مکرون  –» ال رپوبليک آن مارش«ھای مجلس ملی فرانسه به دست حزب  مطلق کرسی

چند که حتی اگر بتواند اکثريت را حفظ کند، مشخص نيست که آيا خواھد توانست با آزادی عمل ھر . حاصل کند

 . در آورد يا خيرءاصالحات مورد نظر خود را به اجرا

ی به دست آمده از أ ھزار ر٣٠٠ ميليون و ٢٣دھد از مجموع   نشان میونجنتايج انتخابات روز يکشنبه، دوازدھم 

 – (!Ensemble) »آنسامبل«دھندگان به ترکيب ائتالفی موسوم به يأ صدم درصد ر٧۵ مميز ٢۵ی، أھای ر صندوق

 . درصد۶۶مميز  ٢۵ (Nupes) »نوپس«ی داده اند و احزاب چپگرای ائتالفی تحت عنوان أر –اکثريت کنونی مجلس 

ی کمتر از أ ر۴۴٢ ھزار و ٢١لوک مالنشون -ھای حزبی چپ تحت رھبری فقط ژان دھد تشکل اين ارقام نشان می

 .ی به دست آورده اندأحزب رئيس جمھور ر

ھای مھم  خطری که رئيس جمھور راستگرای نئوليبرال بايد از اين نزديک بودن آراء چپگرايان احساس کند، درس

 احزاب چپ گرا و فروريختن راست سنتی و نقدرت گرفت: شود ديگری نيز از نتايج دور نخست انتخابات مطرح می

 . آراء ممتنعۀ ھمچنين شمار بی سابقسوسيال دمکرات

 کرسی ۵٧٧ کرسی از مجموع ٢٩۵ تا ٢۵۵ ھدفدار دردست آخر، جناح مکرون تعداد یھا بر اساس نتايج نظرسنجی

اکثريت مطلق . ھا خواھد رسيد  کرسی نيز به ائتالف چپ گرا٢١٠ تا ١۵٠مجلس را از آن خود خواھد کرد و بين 

 .سی محقق خواھد شد کر٢٨٩ھا با به دست آوردن  کرسی
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بر . ی دادن پرھيز کردندأ افراد واجد شرايطی است که روز يکشنبه از رۀموضوع مورد توجه ديگر شمار بی سابق

ی أھای ر  صدم درصد اين افراد، يعنی بيش از يک نفر از دو نفر به پای صندوق۴٩ مميز ۵٢اساس آمار به دست آمده، 

 . دھم درصد بود٣ مميز ۵١، ٢٠١٧اين رقم در انتخابات سال . نرفتند

لوک مالنشون، که ھدايت ائتالف چپ را در دست دارد، يکشنبه شب ھواداران خود را به حضوری پررنگ در -ژان

 .دور دوم انتخابات فراخواند و گفت حقيقت اين است که حزب رياست جمھوری شکست خورده است

دھی، به ويژه در ميان جوانان و طبقات يأل به پرھيز از ر کارشناسان، ممکن است تمايۀاين در حالی است که به گفت

ھا را به حضور در  ای که او آن ی دھندگان ذخيرهأرود که ر کارگر به ضرر مالنشون تمام شود، چرا که اين احتمال می

 .دور دوم دعوت کرد، شمار اندکی داشته باشند

 ٢۴ب امانوئل مکرون در انتخابات رياست جمھوری به رھبری مارين لوپن، رقي» اجتماع ملی«از سوی ديگر، حزب 

 زيادی با حزب مکرون ۀاين تشکل حزبی فاصل. ريل، جايگاه سوم را در انتخابات پارلمانی روز يکشنبه به دست آوردپا

 .آيد دارد و ديگر نخستين حزب مخالف دولت به شمار نمی

رانسه، راه را برای اصالحاتی که مکرون در پی با وجود اين آمار، به دست آوردن اکثريت ضعيف در مجلس ملی ف

 .انجام آن است، به ويژه در مورد حقوق بازنشستگی، پيچيده خواھد کرد

 

 


