
شوالیه  های  تاریکی

گروه بین امللل خربگزاری تسنیم



فساد اخالقی از گذشته  تاکنون در بین سیاستمداران فرانسوی  رایج بوده و بخشی از این فسادها 
گاهاً رسانه ای و دهان به دهان می شود؛ هر چند دولت فرانسه طبق سنت قدیمی خود، بحث فساد 

اخالقی رجال سیاسی این کشور را مسئله ای مرتبط با »زندگی شخصی« آنها  تلقی  می کند!
از قرن پیش تاکنون بارها رسانه های فرانسوی و بین المللی گزارش هایی درباره فساد اخالقی حاکم بر 
نخبگان سیاسی فرانسه منتشر کرده اند. پنج سال پس از اینکه دومینیک استراس کان به جرم تعدی 
جنسی در نیویورک دستگیر شد، 17 وزیر برجسته سابق فرانسه در نامه ای خواهان پایان آزار جنسی 
در عرصه سیاسی این کشور شدند.نامه این 17 زن سیاستمدار معترض به انحطاط اخالقی فضای 
فعالیت سیاسی فرانسه چنین آغاز می شود: »ما به دالیل مختلف وارد سیاست شده ایم، ما از ایده های 
مختلف دفاع کرده ایم، اما اکنون بر این نظر هستیم که نگاه جنسی دیگر جایگاهی در جامعه ما ندارد. 

12201 میلیون نفر زیر خط فقر



»فلیکس فاور«، رئیس جمهور فرانسه از سال 1895 تا زمان مرگ ناگهانی اش در سال 1899 بود. 
او از سال 1865 عضو لژ فراماسونری »گراند اورینت فرانس« بود. اما ماجرای مرگ او عجیب و 
مورد تعجب همگان بود. او در 16 فوریه سال 1899 در کاخ الیزه )کاخ ریاست جمهوری فرانسه( 
و در حالی که در دفترش مشغول آمیزش جنسی »مارگاریت استاینهیل«، زنی 30ساله بود، 
جان داده بود.گزارش ها و گمانه زنی های مختلفی درباره نحوه دقیق مرگ فلیکس وجود دارد، اما 
گزارش رسمی از این ماجرا توسط محافل رسمی منتشر نشده است. برخی حتی این گمانه را 
مطرح کردند که او شاید توسط مخالفانش مسموم شده باشد. روزنامه »ژیل بال« در فوریه 1899 
به طنز نوشت نوشت: »فلیکس فاور در حالی که سرحال بود درگذشت، در واقع او از شدت و 

زیادی سرحال بودن درگذشت«.

02مورد عجیب فلیکس فاور



رسوایی اخالقی اخیر »دنیس بوپن«، نائب رئیس مجلس ملی فرانسه، دومینوی اعتراضات نسبت 
به فساد اخالقی مقامات سیاسی این کشور را به حرکت در آورده است. بوپن متهم است به مدت 
چندین ماه یکی از مشاوران زن حزب متبوع  اش را آزار جنسی می داده است. بوپن حتی »ساندرین 
روسو« ، سخنگوی حزب سبز را نیز آزار داده است. ماجرای بوپن، اعتراض شدید 17 وزیر برجسته 
سابق فرانسه را در پی داشت. یک روز پس از استعفای باوپین، میشل ساپین، وزیر دارایی فرانسه و 
یکی از متحدین نزدیک فرانسوا اوالند، باالخره به رفتار »نامناسب« در مقابل یک خبرنگار زن اعتراف 
کرد. وی دو بار قبالً آزار فیزیکی و کالمی این خانم خبرنگار را رد کرده بود.البته ساپین اصرار داشت 
که »نیت جنسی« نداشته است اما با توجه به اینکه چند ساعت قبل تمام اتهامات را رد کرده و تهدید 

به تعقیب قضایی کسانی که آنها را تکرار می کردند، کرده بود، مورد تمسخر عموم قرار گرفت.

03یک نائب رئیس پارملان و کلی رسوایی



دومینیک استراس کان اقتصاددان، حقوقدان و سیاستمدار فرانسوی و عضو حزب سوسیالیست 
فرانسه است. وی از 1 نوامبر 2007 تا 18 مه 2011 ریاست صندوق بین المللی پول را به عهده داشت.
دومینیک در یک محله ثروتمندنشین در پاریس متولد شد. پدر وی ژیلبر استراس کان یک حقوقدان 

یهودی و مادرش مسیحی کاتولیک و از یک خانواده سفاردی یهودی اهل تونس بود.
دومینیک ساعت 16 و 40 دقیقه بعدازظهر شنبه 14 مه سال 2011 به وقت نیویورک، توسط دو 
مأمور پلیس فرودگاه جان اف. کندی که وارد هواپیمای آماده پرواز »ایر فرانس« شدند بازداشت شد.
بازداشت او به اتهام سوءاستفاده جنسی از یک خدمتکار زن در هتل »سوفیتل« در نیویورک که محل 
ـ کان بوده، انجام گرفت. او همچنین به همراه 12 نفر دیگر به کمک برای  اقامت دومینیک استراسـ 

برگزاری مهمانی ها با حضور روسپی ها در بروکسل، پاریس و واشنگتن متهم شد.

04دومینوی ضّد اخالقی  دمومینیک!



روزنامه »پاری ماچ« در سال 1994 در گزارشی افشا کرد که فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت 
فرانسه یک دختر 20ساله مخفی به نام »مازارین« دارد که فرزند او و معشوقه اش »آن پینگو« 
است.  نگرانی میتران برای پنهان نگه داشتن این ماجرا از دید رسانه ها، یکی از انگیزه ها و دالیل 
وی برای شنود غیرقانونی مکالمات به بهانه مبارزه با تروریسم بود. این موضوع باعث رسوایی میتران 
شد، چون که او در آن زمان متأهل بود و عالوه بر آن پنهانکاری او در این زمینه نیز جنجال 
برانگیز شد.زمانی که میتران در سال 1996 درگذشت، در مراسم تشییع جنازه او، مازارین و 
پینگو به همراه دانیل، همسر میتران و همچنین دو فرزند پسرش شرکت کردند. در سال 2014، 
»هراون فورسن«، یک سیاستمدار 25ساله سوئدی فاش کرد که او فرزند  میتران و کریستینا 

فورسن، یک روزنامه نگار سوئدی است که با رئیس جمهور سابق فرانسه رابطه داشت.

05ماجراهای آقای میرتان...



نیکال سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه است که در روز 16 مه 2007 به عنوان رئیس جمهور 
فرانسه برگزیده شد. سارکوزی به اتهام فساد بازداشت شد، وی روز سه شنبه اول ژوئیه 2014 )دهم 
تیر( خود را به اداره ضدفساد پلیس فرانسه در نزدیکی پاریس معرفی کرد، در مجموع شش پرونده 
علیه آقای سارکوزی که در سالهای 2007 تا 2012 رئیس جمهور فرانسه بود در جریان است. 
همچنین در سال 2010، گمانه زنی هایی درباره اینکه سارکوزی و همسرش، کارال برونی سارکوزی، 
هرکدام دارای روابط جنسی با زن و مرد دیگری هستند، منتشر شد.دیلی تلگراف نوشت که شایعاتی 
درباره روابط جنسی خارج از ازدواج این دو، نخست در سایت اجتماعی توییتر به گوش رسیده بود 
که در پی آن، گزارشی در مجله »دو دیمانش« آن را قویتر کرد. بر اساس گزارش ها برونی، روابط 
عاشقانه ای با بنیامین بیولی موسیقیدان و برنده اخیر یک جایزه موسیقی در فرانسه برقرار کرده است.

06اوالند و خانم هرنپیشه!



اوالند رئیس جمهور فعلی فرانسه است. در پایان دهه 70 فرانسوا اوالند با سگولن رویال آشنا 
می شود که به مدت بیش از سی سال شریک زندگی اش می شود و از او چهار فرزند دارد. آنها 
ازدواج را بورژوایی دانسته و ازدواج نکرده بودند و حتی محدود به قانون اتحاد مدنی فرانسه هم 
نبودند. در سال 2007 رسماً از یکدیگر جدا شدند. از سال 2006 والری تریروایلر شریک زندگی 
فرانسوا اوالند شد. این اولین بار است که شریک زندگی رئیس جمهور فرانسه به هنگام پذیرش 
مسئولیت، همسر رسمی وی نیست. مجله فرانسوی »کلوزر« نوشت که فرانسوا اوالند با یک 
هنرپیشه زن این کشور به نام »ژولی گیه« رابطه دارد و این نشریه در این زمینه تصاویری نیز در 
اختیار دارد. پایگاه اینترنتی کلوزر در 7 صفحه به موضوع ارتباط رئیس جمهور 59ساله و تصاویر 

وی با گیه پرداخت. گیه که هم در سینما و هم در تلویزیون فعال است و 2 فرزند دارد.

07اوالند و خانم هرنپیشه!


