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   تی يری ميسان:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ نومبر ٢٥

  فرانسوا ھوالند، صھيونيست ھميشگی
  

با اين وجود بازخوانی بيانيه ھای پيشين او به تنھائی . دفرانسوآ ھوالند با کاشتن بذر ابھام به مقام رياست جمھوری رسي 

تحوالتی را که او به رأی دھندگانش نويد داده بود . کافی بود تا به پشتيبانی خدشه ناپذيرش از دولت اسرائيل پی ببريم

 در اين مورد می . گذاشته شده بودءبلکه ادامه دھندۀ روندی بود که در دوران رئيس جمھور پيشين به اجرا. تحقق نيافت

توانيم نتيجه بگيريم که فرانسه به تدريج سياست مستقل خود را ترک کرده و در سطح نازلترين دولت استعماری به 

  .اياالت متحده ضميمه شده است

  

   ر و فرانسوآ ھوالند به ميزبانی شيمون پرز و بنيامين نتانياھوئيوالری تريرو

  )٢٠١٣مبر  نو١٨(

 با ايران را منطبق بر دستورالعمل عربستان سعودی و با ١+٥برخی مفسران موضع گيری فرانسه در مذاکرات  

با اين وجود بايد دانست که سياست فرانسه . مور خارجۀ فرانسه تعبير کرده اندبيوس وزير اامراجعه به يھوديت لوران ف

  .ر کرده استيي تغ سال گذشته عميقاً ٩در خاور ميانه طی 
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رئيس جمھور سوريه به ھمکار .  با متارکۀ بين ژک شيراک و بشار االسد آغاز شد٢٠٠٤تمام اين روند از سال 

ولی وقتی پيشنھادات فرانسه به کاخ . قراردادھا برای توتال مزيت قائل شودفرانسوی خود قول داده بود که در فصل 

با غضب تمام، ژک . ر عقيده دادييرياست جمھوری رسيد، به اندازه ای برای کشور بی حاصل بود که رئيس جمھور تغ

  . را به شورای امنيت برد١٥٥٩شيراک با سوريه متارکه کرد و قطعنامۀ 

که بدانند که او تربيت شدۀ يکی از رؤسای مھم سازمان  سرکوزی را انتخاب کردند، بی آنسپس، فرانسوی ھا نيکال 

نيکال سرکوزی نه تنھا ساخته و پرداختۀ اياالت متحده بود بلکه به عنوان فردی يھودی . سيا، فرانک ويسنر بوده است

ن می شد، با آگاھی به اين امر که در يي تعسياست بين المللی او از سوی واشينگتن. تبار با اسرائيل نيز مناسباتی داشت

آن دوران تفاوتی بين سياست بين المللی اسرائيل و اياالت متحده وجود نداشت، و تنھا آشکار شد که او با آنھا در تبانی به 

  .سر می برد

 جريان خاصی ھيچ:  بر مسند دبير اول حزب سوسياليست تکيه داشت  فرانسوآ ھوالند طی ده سال به دليل کوتولگی اش

. را ھدايت نمی کرد و به ھيچ رھبری نيز وابسته نبود، و بر اين اساس می توانست بين مدعيان اليزه تعادل برقرار کند

گاه نظر شخصی اش را مطرح نکند و تا جائی که ممکن است شفاف باقی  فراسوآ ھوالند به اين امر پايند بود که ھيچ

ات رياست جمھوری ھمه تصور می کردند که با فردی ميانه رو سروکار دارند که به شکلی که طی اردوی انتخاب. بماند

ولی رأی دھندگان او نخستين افرادی بودند که قربانی . می داند چگونه شخصيت ھای معتبر را پيرامون خود بسيج کند

  .چنين توھمی شدند

ن متخصص امور داخلی، چيزی از مناسبات بين او به عنوا. واقعيت فراسوآ ھوالند تنھا وقتی به اليزه رسيد آشکار شد

  .در اين زمينه، باورھايش متوجه شخصيت ھای برجستۀ سوسياليستی است. المللی نمی دانست

در روزنامۀ . نظر می رسده  ستارۀ راھنمای فرانسوآ ھوالند ب،نظريه پرداز استعمار) ١(بر اين اساس ژول فری 

مقايسه کرده ) ٣(و گی موله) ٢(شيمون پرز به تجليل تمام او را با لئون بلوم فيگارو، دوست او، رئيس جمھور اسرائيل 

 لئون بلوم پيشنھاد کرده بود که يک دولت اسرائيلی در ١٩٣٦سال . اگر چه ديگر وجھۀ مردمی در فرانسه ندارند. است

 ارتش اسرائيل کانال سوئز ، گی موله سعی کرد به کمک١٩٥٦سال . لبنان که ھنوز تحت قيوميت فرانسه بود ايجاد شود

  .را تصرف کند

طی ده سالی که فراسوآ ھوالند در رأس حزب سوسياليست بود، مداخالتش را در خاورميانه محدود ساخت، اين است 

  :بخش مختصری از فعاليت ھای او 

زير لئونل سفر نخست و) ٤(، در حالی که جنوب لبنان تحت اشغال به سر می برد، با برنارد دالنوئه٢٠٠٠سال _ 

 و اين گروه را به عنوان يک گروه تروريستی  بيانيۀ او حاکی از متھم دانستن حزب هللا است. را آماده کرد) ٥(ژوسپن

  .معرفی می کند

جغرافيای سياسی شناس به دليل يک ياداداشت داخلی، به اتھام ) ٦(، او می خواھد که پاسکال بونيفاس ٢٠٠١سال _ 

  . دھدءانتقاد از سياست کورکورانه در پشتيبانی از اسرائيل، استعفا

 و پافشاری .، او طی نامه ای به شورای عالی صدا و سيما در مورد اجازه نامه به المنار اعتراض کرد٢٠٠٤سال _ 

  .که سرانجام اين شبکۀ مقاومت سانسور شد ھای او ادامه داشت تا اين

بر اساس گزارش ). ٧(، پشت درھای بسته، با شورای نمايندگان نھادھای يھودی در فرانسه مالقات داشت٢٠٠٥سال _ 

 مورد انتقاد قرار  نيز قوياً وليست ھا را شارون اعالم کرده و سياست عرب گاين گردھمآئی، او پشتيبانی اش را از آريل

تمايلی وجود دارد که به گذشتۀ دور باز می گردد، در مورد آنچه که سياست عرب در فرانسه «: او اعالم کرد که . داد
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مشکلی در مورد استخدام در وزارت . می نامند، قابل قبول نيست که ادارات رسمی از يک ايدئولوژی تبعيت کنند

  .»وجود دارد، که بايد دوباره سازماندھی شود) ٨(لی اداری خارجۀ فرانسه و مدرسۀ عا

، فرانسوآ ھوالند عليه رئيس جمھور احمدی نژاد در رابطه با دعوتی که از پيشوايان مذھب يھودی و ٢٠٠٦سال _ 

ه بود تاريخشناسان و آنھائی که نظريۀ قتل عام يھوديان توسط رژيم نازی را نفی می کنند در تھران دعوت به عمل آورد

 را نديده می گرفت که عبارت بود از  فراسوآ ھوالند به گونه ای جلوه داد که مفھوم گردھمآئی. موضع گيری کرد

او با تحريف مفھوم اين . را جايگزين فرھنگ مسيحی خودشان کرده اند» ھولوکاست«يادآوری به اروپائی ھا که مذھب 

» ھولوکاست«رائيلی ھا حق حيات قائل نيست و بر آن است که اس گردھمآئی، مدعی شد که رئيس جمھور ايران برای 

  .را ادامه دھد

فرانسوآ ھوالند برای آزاد سازی سرباز اسرائيلی ژيالد شاليت با اين انگيزه که او مليت مضاعف فرانسوی داشته _ 

 در حال جنگ با برای او اھميتی نداشت که مرد جوانی که به اسارت درآمده در يک ارتش اشغالگر. بسيج می شود

  .خدمت می کرده است، حاکميت فلسطين که در عين حال متحد فرانسه می باشد

برای مخالفت با » لوموند«، به اتفاق برتراند دوالنوئه و برنارد ھانری لوی، تريبون آزادی در روزنامۀ ٢٠١٠سال _ 

 تنبيه عمومی خواھد بود، و عليه اسرائيلی به گفتۀ او، تحريم به مثابه. تحريم محصوالت اسرائيلی راه اندازی می کند

يعنی دليل و برھانی که او طی اردوی . ھائی نيز به کار بسته شده که در پی برقراری صلح با فلسطينی ھا ھستند

  .مشابھی عليه آپارتايد در آفريقای جنوبی مطرح نکرد

 رياست جمھوری فرانسه برگزيده  برایسرانجام، پيش از نزديکی فرانسه و عربستان سعودی، و حتی پيش از آن که 

و پيش از اينھا محور مقاومت . شود، فراسوآ ھوالند پيش از اينھا پشتيبانی اش را از دولت اسرائيل اعالم کرده بود

بود ) ٩(با تکيه به توافقات کنسی:  عکس است هدر نتيجه حقيقت ب. را نيز محکوم کرده بود) ايران، سوريه، حزب هللا(

  .ن سعودی به فرانسه نزديک شد زيرا فرانسه سياست طرفداری از اسرائيل را در پيش گرفتکه عربستا

 و به ويژه فرانسوآ ھوالند، در سياست ھای استعماری قرن نوزدھم ريشه دارد که سياست حزب سوسياليست عموماً 

نيست ھای حزب به امروز، صھيو. محرک اين سياست را به عھده داشت) ١٠(ژول فری نقش سخنگوی تئودور ھرز

که رياست افتخاری آن به عھدۀ ژان ...ابتکار دومينيک استروس کان در بطن محفل پر قدرت لئون بلوم متشکل شده اند

  .مارک آيرو يعنی نخست وزير فرانسوآ ھوالند می باشد

   

  :پی نوشت 

1 -   Jules Ferry 

 در پاريس چشم از جھان ١٨٩٣ چ مار١٧اريخ به دنيا آمد و به ت) در ووژ(ديه - در سن١٨٣٢ اپريل ٥ژول فری 

.  بود١٨٧٩از مخالفان امپراتوری، و عضو دولت موقت طی سال . فروبست، او يک مرد سياسی فرانسوی بود

ق قوانين سومين جمھوری، و بنيانگذار آموزش اجباری و لِ عَ قام شھردار پاريس نائل آمد، او مُ  به م١٨٧١سال 

او به عنوان بنيانگذار مدرسۀ اجباری .  مطرح شده بود١٧٩٣ی ژوزف شارليه سال رايگان است که به تشويق لوئ

عالوه بر اين، ژول . و رايگان چند دھه پش از مرگش به عنوان پدر بنيانگذار ھويت جمھوری خواه باز شناسی شد

شان داد که طی فری طی کار سياسی تمايالت شديدی برای گسترش استعمار فرانسه به ويژه در ھندوچين از خود ن

  .جريان تونکين به سقوط او انجاميد و موجب بحران شد

  

2 -    Léon Blum 
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3 -      Guy Mollet 

4 -      Bertrand Delanoe 

5 -      Lionel Jospin 

6 -      Pascal Boniface 

7 -      CRIF .Conseil représentatif des institutions juives de France 

8 -      ENA. Ecole Nationale d’Administration 

9 -      l’Accord du Quincy 

10 -  Theodor Herzl 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٣ نومبر ٢٤

  شبکۀ ولتر

 


