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  )Olga chetverikova( - * اولگا چتوريکووا

  شيری. م. ا:  از و پی نوشتبرگردان
 ٢٠١۴ می ١٣

  صھيونيسمۀفرانسه زير سيطر

  

  اولگا چتوريکووا 

 به شکست سوسياليستھا و پيروزی نيروھای راست ميانه چبرگزاری انتخابات شھرداريھا در فرانسه در اواخر ماه مار

 دھندگان را به خود ی رأی درصد آرا۴٢رياست فرانسوا اوالند تنھا ه که حزب سوسياليست ب  حالیدر. رو منجر گرديد

.  درصد آرای رأی دھندگان، پيشتاز انتخابات بود۴٩اختصاص داد، حزب اتحاد برای جنبش مردمی با برخورداری از 

ن انتخابات، به بزرگترين پيروزی در تاريخ  ملی مارين له پن نيز با کسب بيش از ھزار نمايندگی شھرداريھا در ايۀجبھ

  .خود دست يافت

بسياری از تحليلگران بر اين تصور بودند که . انتخابات در فضای افت شديد محبوبيت فرانسوا اوالند برگزار گرديد

 امور ، وزيرلوران فابيوس، نخست وزير، ژان مارک ايرو - حدافل پيامد انتخابات، استعفای منفورترين اعضای کابينه

لوران فابيوس در مقام خود ابقاء شد . اما اين تصورات واقعيت نيافتند. ، وزير کشور خواھد بودمانوئل والسخارجه و 

نقش گوسفند « اظھار داشت، مارين له پنايرو، ھمانطور که . و مانوئل والس منفور به مقام نخست وزيری ارتقاء يافت

  .ند، ولی ھمان سياست ادامه داردر کردييچھره ھا تغ: »قربانی را بازی کرد

کار » دست ديپلوماتيک خلق يھود«نام ه  جھانی يھود بۀ، درست روزی که کنگرچ ماه مار٣١تعويض رئيس دولت در 

.  فرانسه بازتاب ندادندۀ توجه است که اجالس کنگره را رسانه ھای عمدۀشايست. خود را در پاريس آغاز کرد، اتفاق افتاد

 نمايندگان نھادھای يھودی فرانسه عضو آن ۀ، رئيس کميتروژه کوکيرمان فرانسوی و يويد ِد روچيلددرھبری کنگره که 

 والس، نخست وزير جديد عليه احساسات ضد يھودی ۀھستند، طی گزارش مطبوعاتی خود اعالم کرد، کنگره از مبارز

کنگره از . ل بياورد، قانونی می شماردعمه ھر اقدامی را که در جھت محدود کردن آزادی بيان بپشتيبانی می کند و 

، مربی اوالند و ژاک آتالیعمل آورد که موجب رضايت خاطر شديد ه فرانسوا اوالند نيز چنان تقدير شايسته ای ب

  . کنگره گرديدۀ حاضر در جلسۀگلوباليست شناخته شد
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چنين ھمدلی، نزديکی رئيس جمھور و نخست وزير جديد فرانسه به البی صھيونيسم جھانی را يک بار ديگر به اثبات 

 نمايندگان نھادھای يھودی فرانسه، اين ۀتنھا با کميتاو نه . مانوئل والس در اينجا نقش ويژه ای ايفاء می کند. رساند

 و سازمان صھيونيستی مرکز سيمون ويزنتال، امريکا يھوديان ۀ البی صھيونيسم در فرانسه، حتی با کميتۀساختار عمد

 در اروپا ٢٠٠٧منظور البيگری منافع محافل تجاری اسرائيل در سال ه که ب) ELNET(»  رھبریئی اروپاۀشبک«

  .گرديد، روابط بسيار گسترده ای داردتأسيس 

   

ان مثال، اين ساختار در اتخاذ مواضع آشتی ناپذير عنوه ب. فعاالنه به بازيھای سياسی مشغول است) ELNET(النت

، يکی از مھره الری ھچبرگاين موضوع را . ن کننده ای بازی می کندييی ايران نقش تعئ ھسته ۀفرانسه نسبت به برنام

دوستان نيروھای «و مدير نھاد ) AIPAC( و اسرائيل امريکا روابط اجتماعی ۀئی کميتامريکاھای برجسته در البی 

، ھفته »  TheJewishJournal«مبر  دسۀ در شمارالنت، رئيس و يکی از مؤسسان ئی شيکاگو ، تاجر»عی اسرائيلدفا

طور موفقيت آميز تحت ه  را بئیاروپا او دولتمردان او تصريح کرد که سازمان.  يھودی کاليفورنيا نوشتۀ جامعۀنام

 فرانسوی النت به کاخ ۀی نزديکی شاخامعنه ئيل نيز بطرف اسراه تاثير قرار داده و سمتگيری سياستمداران فرانسه ب

بنا به . ر به سياستمداران انتخابی فرانسه پرداخت می شودالاز طريق النت ساالنه يک و نيم ميليون د. اليزه تلقی می شود

، يک سوم اين پول برای کمک به پيروزی ٢٠١١، در زمان انتخاب رئيس حزب سوسياليست در سال ھچبرگاذعان 

 که موضع طرفدار فلسطينی وی با سياستھای اسرائيل سازگار نيست، به اوالند پرداخت مارتين اوربی،والند در مقابل ا

ھچبرگ برای اثبات . در نتيجه رسانه ھای صھيونيستی فرانسه در طول ساليان زيادی از اوالند حمايت کردند. شد

، آريه بن سمون، ٢٠١٣ھور فرانسه از اسرائيل در سال تأثيرگذاری خود خاطرنشان کرد، که ھنگام ديدار رئيس جم

 نمايندگان نھادھای يھودی فرانسه نيز جزو ۀ رئيس کميتکوکيرمان،. ر، ضمناً . مدير اجرائی النت او را ھمراھی می کرد

  . فرانسوی النت می باشدۀشاخ

ھمراه ه  تشکيالت بۀ فرانسۀشاخ. ی نمايد پارلمان اروپا معرفیالنت در نظر دارد نامزدھای خود را برای انتخابات ماه م

سفر نمايندگان »  فرانسه و اسرائيلستراتيژکمذاکرات « در چھارچوب ٢٠١٣مبر سال ت دفاع فرانسه در ماه نووزار

در پارلمان اروپا را به اسرائيل و اراضی فلسطين سازماندھی کرد، و » اکولوژی سبز اروپا«فرانسوی فراکسيون 

له موند، له فيگارو، ماريان، ليبراسيون، له (بسياری از خبرنگاران رسانه ھای پيشرو فرانسه  سفر ۀھمچنين ھزين

  .و استادان دانشگاھھای فرانسه را تأمين کرد ) پوينت، نووئل آبزرواتور، اکسپرس، ار اف آی، تلويزيون بی اف ام
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  .کيالت متکی استمانوئل والس، وزير کشور سابق و نخست وزير کنونی فرانسه نيز به اين تش

عضويت حزب سوسياليست ه  سالگی ب١٨در . دنيا آمده  کاتوليک بۀ در بارسلون در يک خانواد١٩۶٢والس در سال 

ملحق شد و » شرق کبير فرانسه« او به لژ ٢٠٠٢ - ١٩٨٩در سالھای . فرانسه در آمد، سپس به جناح ليبرال آن پيوست

 حاکم فرانسه می ۀ قدرتمندترين عناصر طبقۀ، متحد کنند)LeSiècle(» قرن« ماسونی ۀھم اکنون جزو تشکيالت بست

 اظھار اتئن داوينون رھبری گروه بيلدربرگ، ۀرئيس کميت.  به اجالس گروه بيلدربرگ دعوت شد٢٠٠٨در سال . باشد

ز مسائل را  حل بسياری ائیکسانی که در قدرت اند و توانا: داشت که به اجالس گروه دو دسته از افراد دعوت می شوند

عنوان ه  والس نيز ب. فرد با چشم انداز محسوب می شوندۀمثابه  شھرت يافتن ھستند و بۀدارند و کسانی که در آستان

چشم «دعوت شد؛ در حضور وی تصميم گرفته شد، که شرکت او در اجالس بيلدربرگ بايد به » با چشم انداز«فرد 

  .کمک نمايد» بستن او به برخی مسائل

لحاظ ديدگاھی ه او ب. س به روی مبارزه برای احراز مقام رياست جمھوری فرانسه تمرکز کرده استامروز وال

در مسائل اقتصادی او ليبرال است و در .  بسيار زيادی با سوسياليسم ارتدوکسی فرانسه داردۀجھانگراست و فاصل

 سياست ۀبه نقطه نظرات وی در بارآنچه . ل جامعه طرفداری می کندو سياست داخلی او از روشھای خشن کنترۀعرص

متعھد « تل آويو و - خارجی مربوط می شود، اين است که او حامی بی قيد و شرط بلوک ناتو، متمايل به محور واشنگتن

  .می باشد» مطلق به اسرائيل

   

، پايبندی )موازات آن وزير فرھنگه وزير کشور و ب(صرفنظر از خود مقامی که تا ھمين اواخر والس برعھده داشت 

سلمانان رعايت نموده و به روشن به اصول الئيسيته ايجاب می کند، که او اين اصول را فقط در رابطه با کاتوليکھا و م

به ھمين سبب، مناسبات او، ھم با کاتوليکھا و ھم با مسلمانان تيره و تار .  يھودی فرانسه ادامه دھدۀحمايت اکيد از جامع

عنوان محکوميت آشکارا دير ھنگام او از ه را ھم ب» ازدواج برای ھمه«بنيادگرايان ارزيابی منفی والس عليه . است

  .در کليسای کاتوليک منصرف کردند» فمين«اقدام کفرآميز 
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 يھودی و اسرائيل ۀ ھمسرم برای ھميشه به جامعۀاسطوه من ب«:  گفتاوری، او به شھردار ٢٠١١ سال جوندر ماه 

مرکز معنوی يھوديان « اسرائيل را ، يھوديان فرانسهۀ جامعۀ، در کنگر٢٠١٢ سال چوالس در ماه مار. »پيوسته ام

، سند فوق افراطی »دوستان اسرائيل «ۀ ھمان سال ضمن شرکت در اولين کنگراپريلناميد و در ماه » سراسر جھان

  .را امضاء کرد» منشور دوستان اسرائيل« تحت عنوان صھيونيستی

ھمزيستی بين «ھمان وقت نيز که والس با تقبيح ضدصھيونيسم، آن را مساوی با ضديھوديت و غيرقابل قبول خواند، 

 اظھار داشت ٢٠١٢و در مراسم سال نو يھودی در سال . را مورد تأکيد قرار داد»  يھوديت فرانسهۀجمھوری و جامع

تعلق خاطر يھوديان فرانسه به کشور خود «و البته که » توانند با افتخار لباس خود را بپوشند وديان فرانسه میيھ«که 

اين اظھارات با سخنان او در مقابل مسلمانان که پوشيدن حجاب . » ھمبستگی آنھا با خاک اسرائيل بشود نمی تواند مانع

نوع کرد و از آنھا خواست فقط به يک کشور دلبستگی داشته باشند، بر آنان مم» اصول الئيسيته«عنوان تخلف از ه را ب

  .در تضاد مطلق قرار می گيرد

   

  

 يھوديان ۀنگر کۀت رئيسأ جھانی يھوديان، ھمچنين، عضو ھيۀوالس يکی از افراد نزديک به رونالد الئودر، رئيس کنگر

 رياست جمھوری ۀ در امور اروپا و ناتو در دورامريکا ۀئی، معاون وزير امور خارجامريکااين ميلياردر . روسيه است

ريگان، حامی مالی سازمانھای امنيتی اسرائيل، مخالف سرسخت شناسائی فلسطين در سازمان ملل متحد و يکی از 

 ھنگام استقبال از اعضای ٢٠١٣ سال بروریدر ماه ف. شمرده می شود تل آويو - برجسته ترين عناصر محور واشنگتن

 را با نشان   در کاخ اليزه که والس نيز حضور داشت، فرانسوا اوالند رونالد الئودرامريکاکنفرانس سازمان يھوديان 

رسميت شناختن ويژه و ه بی باالترين افتخار و امعنه ناگفته نماند که داشتن اين نشان ب. افتخار لژيون فرانسه تلطيف کرد

والس . » نخبگان زندهۀلژيون افتخار، يعنی جامع«: ھمانطور که دوگل گفت. خدمات چشمگير به فرانسه تلقی می شود

 سال بروری اسرائيل، آويگدور ليبرمان با ھمتای فرانسوی خود، فابيوس در ماه فۀھنگام مالقات وزير امور خارج

رسانه .  ايران نيز حضور داشتألۀ يھودی فرانسه راجع به مسۀيندگان مجلس و رھبران جامع در پاريس، و با نما٢٠١۴

  .ھای پيشرو فرانسه اين ديدارھا را ھم بازتاب ندادند
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 زندگی ام را وقتی انجام شده تلقی می کنم که آن روز يک سنگ محکم ۀوليتھای روزانؤمن تمام مس«: والس می گويد

ط خويشاوندی وی توضيح داده بوابستگی او به ساختارھای صھيونيستی تنھا با روا. »ته باشمبرای تحکيم اسرائيل گذاش

 او ھمراه با چند تن از سياستمداران فرانسوی برای جلب کنشگران اجتماعی و سياسی ٢٠١١ سال یدر ماه م. نمی شود

ه تدوين شده ب»  مبادلهۀپروژ « مؤسسهۀ يک تصوير مثبت از اسرائيل، در برنامۀکشورھای مختلف جھان برای ارائ

منظور تحقق اين امر، سمينارھای آموزشی ويژه، ه ب.  مشارکت نمود١٩٨٢ در سال امريکا يھوديان ۀ کميتۀواسط

 سال ٣٠ که در کار سازماندھی سفرھا به اسرائيل بيش از امريکا يھوديان ۀکميت. ديدارھا و مسافرتھا تشکيل می گردد

رھای متنفذ از دنيای سياسی، مالی، فرھنگی، روزنامه نگاری و کمک به برقراری روابط تجربه دارد، با گزينش چھ

ر برای ھر ال ھزار د۵٠٠ امريکا يھوديان ۀکميت. تنگاتنگ بين آنھا و سپس پيشبرد سياست توافق شده مشغول است

ھمان روز که دومينيک ، درست چ مار١۴از قضای روزگار، والس روز . شرکت کننده در اين برنامه ھزينه می کند

استروس کان، نامزد اصلی سابق سوسياليستھا و برتر از نيکوال سارکوزی در انتخابات رياست جمھوری فرانسه در 

  .نيويورک دستگير شد، ھمکاری خود را با اين برنامه آغاز کرد

. حساب می آيده صھيونيسم ب نيز يکی از مبانی روابط مستحکم والس با آلن باوئر و استفان فوکس ساله با ٣٠دوستی 

 نمايندگان نھادھای يھودی فرانسه و دومی، جنائی نويس، وزير امنيت ملی در ۀاولی، متخصص ارتباطات و عضو کميت

 نمايندگان نھادھای يھودی فرانسه و ۀ، ھمچنين نزديک به کميت»شرق کبير فرانسه« استاد بزرگ  سارکوزی، سابقاً ۀدور

  . و اسرائيل استامريکامنيتی ھمکار نزديک سازمانھای ا

 فرانسه که در انتخابات ۀ فرانسه بود به افکار عمومی جامعۀانتصاب والس به مقام نخست وزيری، پاسخ دواير حاکم

از حزب سوسياليست اوالند فقط نام آن باقی . زير سؤال برد او را ۀ مشی اوالند و سوسياليسم جھش يافتشھرداريھا عمالً 

طور کلی حذف آن را ه را مربوط به قرن نوزده دانست و ب» سوسياليسم ««ۀفی نبود که والس کلممانده است و تصاد

  .پيشنھاد کرد

   

والس .  آشکار ساختبرگماری والس به مقام نخست وزيری فرانسه، ماھيت طبقاتی حزب سوسياليست فرانسه را کامالً 

 کارگر را به رگبار ۀفردی که طبق«عنوان ه  است که فرانسويھا از او بکلمانسوو تجسم » چپ«ھمان سارکوزی 

، مدير بانک متی الزار پيگاسرانسه انجام داد، اين بود که از اولين کاری که نخست وزير جديد ف. ، ياد می کنند»بست

ه پيگاس، اين مشاور سابق استروس کان، ب. آمده بود، ميزبانی کرد»  فرانسهۀن آيندييتع« فرانسوی که برای -ئیامريکا

 بزرگ  ھمان نخست وزير و، باالخره، بانکدارۀعنوان ارباب مطبوعات فرانسه، آدمی نزديک به فابيوس در دور
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 پيشتاز بازار جمع آوری و ادغام شناخته شد، در تجديد ساختار بدھی يونان ٢٠١٢بانک او که در سال . شناخته می شود

  .نقش اصلی را بازی کرد

 ابعاد خشونت، ٢٠١٣ -٢٠١٢در سالھای : خودی خود بسيار گويا ھستنده نتايح فعاليت والس در پست وزارت کشور ب

 دھم ٣ و ٩ و نيم درصد، دزدی و سرقت، ٣ دھم درصد، حمله به اموال، ۴ و ١٠ جنسی، ت دھم درصد، تجاوزا٩ و ٢

 دھم درصد، تجارت ۴ و ٨ و نيم درصد، سرقت مسلحانه، ١۴ دھم درصد، جعل و تقلب، ٣ و ١٠درصد، قتل و انتقام، 

  . دھم درصد افزايش يافت٧ و ٣٣ دھم درصد، سازماندھی انفجارات، ٢ و ١٠مواد مخدر، 

   

 آنھا در ۀستھم حزب فرانسوا اوالند و ھم حزب نيکوال سازکوزی امروز از منافع ھمان محافل حاکمه که رھبران برج

 فرامليتی فعال در سراسر جھان ھستند، دفاع ۀنشسته و به سھم خود يکی از حلقه ھای شبک» قرن «باشگاه فراماسونری

پشتيبانی ديوانه وار دولت . اين منافع نبايد ما را متعجب سازد» راست«و » چپ«اقدامات سخنگويان . می کنند

  …يف نيز نبايد تعجب ما را برانگيزدرائيل در کيت مالی اليگارشی اسفراماسونری فرانسه از رژيم نازی و تحت حماي

مراتب بيشتر از آن شدت می ه  مردم بۀبا اين حال، نخبگان جھانی ھر قدر که متحدتر عمل می کنند، مقاومت آگاھان

سياری از در عين حال، ب. زبان مردمی را از ميان خود برمی گزيننده گيرد و افراد معتمد و قادر به گفتار ب

ی در غرب با علم به ماھيت فاجعه بار آزمايشات اجتماعی فراگير کنونی، اينک با چرخشی از ئسياستمداران حرفه 

بنا بر اين، بايد . سوی بيان منافع واقعی مردم روی می آورنده مدتھا پيش قابل انتظار از فرمول ايدئولوژيک انتزاعی، ب

  .کردروی ھمين نيروھای سياسی اروپا تمرکز 

   

  فرانسوا آسلينو
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فرانسوا رھبری ه  باتحاد خلق جمھوريخواهحظه، مثل در ميان چنين نيروھا، نيروھای دارای ظرفيتھای فکری قابل مال

 با اتحاد خلق جمھوريخواه.  احيای ملی فرانسه وجود دارندۀ برنامۀ، محقق بزرگ، گليست پيگير و تدوين کنندآسلينو

  فرانسه شد و فعاليتھای اوۀ سال جاری، خواستار استعفای فابيوس، وزير امور خارجچ ماه مار١٩صدور بيانيه ای در 

سرعت ه فابيوس از ھمان ابتدای فعاليت خود ب«: در اطالعيه آمده است. را در مغايرت مطلق با منافع فرانسه خواند

 ۀ به کارشکنی در ھمامريکا او از ۀسياست جانبداران… مرتکب اشتباه ديپلوماتيک بی سابقه در تاريخ کشور ما شد

سياست او حقوق بين المللی را ناديده .  فرانسه منجر گرديدپلوماتيک، اخالقی، اقتصادی و صنعتیعرصه ھای منافع د

. کاربست دائمی استانداردھای دوگانه از طرف وی، بی اعتباری و مزورانه بودن صدای فرانسه را نشان داد. می گيرد

  :از ميان بزرگترين شکستھای فابيوس به موارد زير می توان اشاره کرد

فابيوس با کاربرد واژه . تروريستی مخالف سوريه او را به بن بست سوق دادرسميت شناختن گروھھای ه ــ سياست ب

بشار اسد حق «: او گفت.  رئيس جمھور سوريه است- ھای کانگستری اعالم کرد که خواھان مرگ يک رھبر خارجی

  ؛»حيات در روی زمين را ندارد

فرانسه عليه ايران با اطاعت مطلق از ــ برقراری تحريمھای خالف موازين سازمان تجارت جھانی و منافع صنايع 

  دستور اوباما؛

  موجب ويرانی اقتصاد فرانسه گرديد؛» بازار بزرگ اقيانوس اطلس«ــ موافقت با شرکت در 

  ــ بی عملی و بی واکنشی کامل در قبال جنجال شنود شھروندان و مقامات فرانسه؛

 ٢ راست عليه دولت قانونی اوکراين که با تخلف از اصل  و گروھھای ماورایامريکاــ حمايت دولت فرانسه از کودتای 

  وقوع پيوست؛ه  قانون اساسی اوکراين ب١١منشور سازمان ملل متحد و اصل 

، )آزادی(» سوابودا«، رئيس حزب نئوفاشيست اولگ تياگنيبوکــ در رابطه با اينھا، فابيوس جرأت کرد ضمن ديدار با 

 از سازمانھای خطرناک ضد يھودی، ديدار مرکز سيمون ويزنتالمی توسط دھمين تشکيالت خطرناک در فھرست تنظي

   از او پشتيبانی نمايد؛نام خلق فرانسه علناً ه کرده و ب

 به تخريب طوالنی مدت روابط  واشنگتن، که قطعاً ۀ ھمه پرسی کريمه با ديکتۀرسميت شناختن نتيجه ــ امتناع از ب

  .فرانسه با روسيه منجر خواھد گرديد

   

  :ی نوشت مترجمپ

، پس از اعالم نتايج انتخابات شھرداريھا در فرانسه انتشار يافته و در ھمان تاريخ ٢٠١۴ اپريل ٩ حاضر در ۀــ مقال١

دليل پيش آمدن ه  انشانی آن باما تصحيح خطاھای چاپی، امالئی و احتماالً . زبان فارسی ترجمه کرده بودمه نيز ب

با اين وجود، چون مقاله موضوعيت خود را از دست نداده است، . عويق افتادوضعيت فوق العاده، تا امروز به ت

  .مندان مسائل و موضوعات سياسی تقديم می دارمه بدينوسيله آن را به عالق

پشتيبانی ديوانه وار دولت فراماسونری «: ــ ھمانطور که مالحظه می فرمائيد، در بخشی از مقاله چنين آمده است٢

اشاره به . …»يف نيز نبايد تعجب ما را برانگيزدل در کيزی و تحت حمايت مالی اليگارشی اسرائيفرانسه از رژيم نا

ه يادآور اين واقعيت تاريخی است که کشتار يھوديان ب)اوکراين(يف ارشی اسرائيل از رژيم نازی در کيحمايت مالی اليگ

لدھا سازماندھی نموده و مخارج آن را تأمين نگليس تحت رھبری روچي را نيز انجمن صھيونيستی الماندست نازی ھای 

  .می کرد

ب کرده، ــ رسانه ھا، مقامات، سياست پردازان و تئوريسين مرتجع غرب ادبيات سياسی را چنان تحريف و تخري٣

گوش می رسد، بی ه  انقالب بۀ، ھر جا که کلمم و محتوای خود تھی ساخته اند که مثالً وھکلمات و عبارات را از مف
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و » دمکراسی«در ھر ذھن بيداری متبادر می شود و يا ھر وقت که کلمات و عبارات » انقالبات رنگی«، اختيار

بر زبان يا قلم کسی جاری می شود، بالفاصله، حمالت نظامی کشورھای غربی عليه کشورھای مختلف » حقوق بشر«

و ساير مراکز مسکونی و يا در اثر انفجارات  آنھا از راه بمبارانھای جنون آميز شھرھا ۀجھان، قتل عام خلقھای ستمديد

اينگونه تحريفات و تھی ساختن کلمات و عبارات از محتوای واقعی . تروريستی در جلو ھر چشم بينا مجسم می گردد

عبارت روشنتر، ه ب. خود در رابطه با کلمات صھيونيسم و يھوديت، صھيونيستھا و يھوديان نيز مصداق پيدا می کند

ست بازان امپرياليسم جھانی مفاھيم صھيونيسم و يھوديت را با ھدف متھم ساختن ھر آنتی صھيونيست به مبلغان و سيا

يھودی ستيزی چنان در ھم ادغام و عجين کرده اند و يا يھوديان را چنان با صھيونيسم پيوند داده اند که تشخيص و تميز 

طور کلی، در ادبيات سياسی زبان اصلی اين مقاله و يا ه در يک کالم و ب.  دشوار می سازدآنھا از ھمديگر را عمالً 

مفھوم ھمان صھيونيسم، ارتجاعی ه کار برده می شود، به  کلمات يھوديت يا يھوديان بتوسط مترجم ھر جا که اجباراً 

  . و صھيونيستھاست نه يھودی ستيزی ادعائی ارتجاعيون امپرياليستیئیواژترين ايدئولوژی بور

 

 

  لوم سياسی، دانشيار دانشکده دولتی روابط بين المللی مسکو،نامزد دکترای ع* 

  ،»سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه عضو آکادمی مسائل ژئوپليتيک و مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه ب

  ی التينامريکاکارشناس تاريخ و سياست کشورھای اروپا و 

21829/archives/su.russiapost.www://tpht  

  ١٣٩٣ ثور - ارديبھشت٢٣

 

 


