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மக்ரரோன் பிரோன்சில் சிரலோனிச எதிர்ப்எதிர்ப்ப
குற்றமோக்க அச்சுறுத்துகிறோர்
By Will Morrow,

வலதுசசாரி

சக்திகளுடன்

அணி் அணிசசர்ந்து

யூத-எதிர்ப்புவசாதத்திற்க

எதிிரசாக நடத்தப்படும் பிும் பிரிரஞ்சு ஆளும் ஸ்தசாபகத்தின் பிிரச்சசாிரம்,
ும் பிரதசாழிலசாளர்களிடட் அணிசையே நிலவும் இடதுசசாரி எதிர்ப்டப ஒடுக்கவும்
மற்றும் ் அணிசபசாலிஸ் அதிகசாிரங்கடள விரிவசாக்கவதற்கம் ஒர
பிற்் அணிசபசாக்கத்தனமசான திட்டநிிரலுக்கசான ும் பிரவறும் மூடுதிடிர என்பது,
கடந்து ும் பிரசல்லும் ஒவ்ும் பிரவசார நசாளும், மிகவும் ும் பிரவளிப்படடையேசாக ஆக
வரகறது.
புதன்கழடம மசாடல, பிும் பிரிரஞ்சு ஜனசாதிபதி இமசானுவல்
மக்் அணிசிரசான் பசாரீசில் யூத அடமப்புகளின் பிிரதிநிதிகள
கவுன்சிலின் 34 வது வரடசாந்திர இிரவு உணவு விரந்தில்
உடிரையேசாற்றினசார்.
அதிவலதின்
நிடலப்பசாடுகடள
எதிும் பிரிரசாலித்த
அவிரது
உடிர,
யூத-எதிர்ப்புவசாதம்
பிிரதசானமசாக முஸ்லீம்கள மற்றும் இடதுசசாரிகள உடனும்,
ும் பிரதசாழிலசாள வர்க்கத்தின் முதலசாளித்துவ-எதிர்ப்புணர்வுடனும்
இடணந்திரப்பதசாக சித்தரித்தது.
சி் அணிசையேசானிசத்திற்க (Zionism) எதிிரசான, அதசாவது ஒர தனி
இஸ்் அணிசிரல்
அிரடச
உரவசாக்கவதற்கசான
வலதுசசாரி
் அணிசதசிையேவசாத
அிரசிையேல்
முன்் அணிசனசாக்டக
எதிர்ப்படதயும்
உளளடக்க, யூத-எதிர்ப்புவசாதம் கறித்த சி் அணிசையேசானிசத்தின்
வடிரையேடறடையே அவர் அிரசசாங்கம் மசாற்றிையேடமக்கம் என்று
மக்் அணிசிரசான் அறிவித்தசார்.
யூத-எதிர்ப்புவசாத ும் பிரவறுப்புடிர பிிரசான்சில் ஓர் கற்றமசாகம்,
மக்் அணிசிரசானின்
மறுவடிரையேடறப்படுத்தலசானது
நிிரசாதிரவசான
பசாலஸ்தீன அப்பசாவி மக்களுக்க எதிிரசான இஸ்் அணிசிரலின்
மிரணத் தசாக்கதல்கள மற்றும் ஈிரசானுக்க எதிிரசான ் அணிசபசார்
அச்சுறுத்தல்கள உட்பட இஸ்் அணிசிரலின் ும் பிரகசாளடககள மீதசான
அடனத்து விமர்சனங்கடளயும் கற்றமசாக்க அச்சுறுத்துகறது.
கற்றவிையேல் நீதி ும் பிரநறிமுடறகளில் மசாற்றமிரக்கசாது என்று
மக்் அணிசிரசான் கூறுகன்ற அ் அணிசத் அணிசவடளயில், வடிரையேடறயில்
ும் பிரசய்ையேப்படும் மசாற்றமசானது "நமது சட்ட அமலசாக்கம்,
நீதிபதிகள
மற்றும்
ஆசிரிையேர்களின்
நடடமுடறகடள
மீளபலப்படுத்தும்" என்று கூறினசார்.

22 February 2019
ஆற்றடல—
மக்் அணிசிரசான்
ஆக்் அணிசிரசாஷமசாக
கண்டித்தசார்.
“அநசாம் அணிசதையே நிடல சம்பந்தமசான ் அணிசகளவி நிச்சையேமசாக
் அணிசமும் பிரலழுப்பப்படும்,” என்றசார். “மிகப் ும் பிரபரம்பசாலும், அது
் அணிசகசாடழகளின் முகமூடிையேசாக உளளது. ஒவ்ும் பிரவசார ் அணிசபசாலிப்
ும் பிரபையேரக்கப் பின்னசாலும், ஒர ும் பிரபையேர், ஒர முகம், ஓர்
அடடையேசாளம் இரக்கறது,” என்றசார்.
இந்த
நடவடிக்டககளுக்கம்
யூத-எதிர்ப்புவசாதத்டத
எதிர்த்துப் ் அணிசபசாிரசாடுவதற்கம் எந்த சம்பந்தமும் இல்டல.
சமூக
சமத்துவமின்டம
மற்றும்
சிக்கன
நடவடிக்டககளுக்கத் ும் பிரதசாழிலசாள வர்க்கத்தில் அதிகரித்து
வரம் எதிர்ப்பு, ் அணிசபஸ்புக் மற்றும் ஏடனையே சமூக ஊடகங்கள
மூலமசாக ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட பசாரிையே "மஞ்சள சீரடட"
் அணிசபசாிரசாட்டங்களில் ஆிரம்ப ும் பிரவளிப்பசாட்டடக் கண்டுளள
நிடல, இந்த அிரசசாங்கம் அதற்க விடடயிறுப்பதில் அதன்
கண்கசாணிப்பு
மற்றும்
தணிக்டக
அதிகசாிரங்கடளக்
கட்டடமத்து வரகறது.
தனது அிரசசாங்கம் சமீபத்தில் அறிவித்த ் அணிசபஸ்புக்கடனசான
தணிக்டக
கூட்டுறவின்
முக்கையேத்துவத்டத
மக்் அணிசிரசான்
வலியுறுத்தினசார். இந்தசாண்டு ும் பிரதசாடக்கத்தில் இரந்து, அிரசு
அதிகசாரிகள
் அணிசபஸ்புக்கன்
தகவல்
தணிக்டக
அலுவலகங்களின்
இதையேதசானத்தில்
அமர்த்தப்பட்டு
வரகறசார்கள, அத்துடன் அவர்கள சமூக ஊடகத்திலிரந்து
என்ன
கரத்துக்கடள
நீக்ககறசார்கள
என்படதப்
ும் பிரவளிப்படடையேசாக பசார்க்கவும் முடிையேசாது.
இும் பிரதல்லசாம் "யூத-எதிர்ப்புவசாதத்டத" எதிர்த்து ் அணிசபசாிரசாடும்
ும் பிரகசாடிடையேக் ும் பிரகசாண்டு மக்் அணிசிரசான் இத்திட்டத்டத மூடிமடறக்க
முையேல்வது
மிகவும்
அபத்தமசாகவும்
அிரசிையேல்ரீதியில்
நையேவஞ்சகமசாகவும் உளளது. அவர், பிிரசான்சில் யூதர்களின்
பசாரிையே
படுும் பிரகசாடலடையே
ஒழுங்கடமத்த
விச்சி
ஒத்துடழப்புவசாத ஆட்சியின் தடலவர் பிலிப் ும் பிரபத்தடன
ஒர "மசாவீிரர்" என்று கடந்த நவம்பரில் அறிவித்து, பிும் பிரிரஞ்சு
பசாசிசவசாதத்திற்கப் புத்துயிரூட்டச் ும் பிரசையேல்பட்டசார்.

் அணிசமலும் “ும் பிரவறுப்பு ் அணிசபச்சுக்கடள" எதிர்க்கம் பதசாடகயின்
கீழ, இடணையே சுதந்திிரத்டத இலக்க டவக்கம் ஒர புதிையே
சட்டம் அணிசசசாதசாடவ
அவர்
் அணிசம
மசாதம்
அறிமுகப்படுத்தவிரப்பதசாகவும்
ும் பிரதரிவித்தசார்.
அது,
“வழடமையேசாக
சர்வர்கடள
மசாற்றிக்
ும் பிரகசாண்டிரக்கம்"
ும் பிரவளிநசாட்டு வடலத் தளங்கடளத் தணிக்டக ும் பிரசய்ையே
அிரசின் ஆற்றடல அதிகரிக்கம், “இன்று [அவற்டற]
முடக்கவது மிகவும் சிிரமமசாக உளளது,” என்றுடிரத்தசார்.

யூதரம்
ஒர
வலதுசசாரி
சி் அணிசையேசானிச
அிரசிையேல்
் அணிசபச்சசாளரமசான
அலன்
ஃபிங்கல்க் அணிசிரசாட்டட
ஒர
் அணிசபசாிரசாட்டக்கசாிரர்
அரவரப்பசான
வசார்த்டதகளில்
சி் அணிசையேசானிசவசாதிையேசாக கண்டித்த பின்னர், கடந்த சனிக்கழடம
முதல்
“யூத-எதிர்ப்புவசாதம்”
மீதசான
உத்தி் அணிசையேசாகபூர்வ
பிிரச்சசாிரம்
தீவிிரப்படுத்தப்பட்டுளளது,
அதன்
பின்னர்
் அணிசபசாலிஸ்
அந்த
் அணிசபசாிரசாட்டக்கசாிரடிர
ஒர
தீவிிரவசாத
இஸ்லசாமிையே இையேக்கத்துடன் ும் பிரதசாடர்பில் இரப்பதற்கசாக
கண்கசாணிப்பின் கீழ டவக்கப்பட்டிரப்பவிரசாக அறிவித்தது.

இடணையேத்தில் அநசாம் அணிசதையே நிடலடையே —அதசாவது தங்களின்
சிந்தடனகடள மற்றும் கரத்துக்கடள அிரசு கண்கசாணிக்க
இையேலசாதவசாறு இடணையேத்டதப் பையேன்படுத்தும் தனிநபர்களின்

“மஞ்சள சீரடட" ் அணிசபசாிரசாட்டங்கள ஆிரம்பத்தில் இரந்் அணிசத
சமூக
சமத்துவமின்டமக்க
இடதுசசாரி
எதிர்ப்பசால்

உயிரூட்டப்பட்டுளளன
என்பதசால்,
யூத-எதிர்ப்புவசாத
கற்றச்சசாட்டடக் ும் பிரகசாண்டு ஒட்டுும் பிரமசாத்த "மஞ்சள சீரடட"
் அணிசபசாிரசாட்டத்டதயும்
மதிப்பிழக்கச்
ும் பிரசய்வதற்க
அந்த
தனிநபரின் கரத்து இப்் அணிசபசாது பையேன்படுத்தப்பட்டு வரகறது.
ும் பிரதசாழிலசாளர்கள மற்றும் இடளஞர்கள மத்தியில் அந்த
ஆர்ப்பசாட்டங்களுக்கசான பிரந்த ஆதிரடவ எதிர்ப்ப் அணிசத இந்த
பிிரச்சசாிரத்தின் மத்திையே கறிக்் அணிசகசாளசாகம்.
யூத-எதிர்ப்புவசாதத்டத எதிர்க்க் அணிசறசாம் என்ற பதசாடகயின்
கீழ,
யூத-இனப்படுும் பிரகசாடலயில்
யூதர்களின்
பசாரிையே
படுும் பிரகசாடலக்க
ும் பிரபசாறுப்பசான
சக்திகளின்
அிரசிையேல்
வழி் அணிசதசான்றல்களசாக விளங்கம் நவ-பசாசிசவசாத கட்சிகளுடன்
எந்த விதத்தில் ஒர கூட்டணி உரவசாக்கப்பட்டு வரகறது
என்பது தசான் இந்த உத்தி் அணிசையேசாகபூர்வ பிிரச்சசாிரத்தின் மிகவும்
மடலப்பூட்டும் அம்சமசாக உளளது.
“மஞ்சள சீரடடையேசாளர்களின்" யூத-எதிர்ப்புவசாதம் என்று
கற்றஞ்சசாட்டப்பட்ட ஒன்றுக்க எதிிரசாக ் அணிசசசாசலிஸ்ட் கட்சி
(PS) ் அணிசபசாிரசாட்டங்களுக்க அடழப்பு விடுத்து, ஏறக்கடறையே
ஒட்டுும் பிரமசாத்த அிரசிையேல் ஸ்தசாபகமும் அதில் இடணந்த
நிடலயில், அதற்க ும் பிரவறும் ஒர நசாளுக்கப் பின்னர்
மக்் அணிசிரசான் ் அணிசபசியிரந்தசார். அப்் அணிசபசாிரசாட்டத்தில் ் அணிசசசாசலிஸ்ட்
கட்சி
மட்டுமல்ல,
மக்் அணிசிரசான்
அடமச்சர்களில்
ும் பிரபரம்பசான்டமயினரம், கடிையேிரசு கட்சியினர், பிும் பிரிரஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, முதலசாளித்துவ "இடது" அடிபணிையேசா
பிிரசான்சின்
தடலவர்
் அணிசஜசான்-லூக்
ும் பிரம் அணிசலசான்் அணிசசசான்
ஆக் அணிசையேசாரம் கலந்து ும் பிரகசாண்டனர். 1942 இல் பசாரீசில்
இரந்து நசாடு கடத்துவதற்கசாக யூதர்கள மீதசான Vel d’Hiv
சுற்றிவடளப்புக்க
"பிிரசான்ஸ்
ும் பிரபசாறுப்பசாகசாது"
என்று
இிரண்டசாண்டுகளுக்க
முன்னர்
அறிவித்திரந்த
நவபசாசிசவசாத ் அணிசதசிையே ் அணிசபிரணியின் (RN) தடலவர் மரீன் லு
ும் பிரபன்டனயும் ் அணிசசசாசலிஸ்ட் கட்சி அடழத்திரந்தது.
அிரசிையேல் ஸ்தசாபகத்திற்கள தற்் அணிசபசாது லு ும் பிரபன்னின்
நட்சத்திிர அந்தஸ்து ் அணிசவகமசாக வளர்கறது என்றசால், அதற்க
கசாிரணம் உளநசாட்டு அிரசிையேல் எதிர்ப்புக்க ஆளும் வர்க்கம்
எடதக் ும் பிரகசாண்டு விடடயிறுக்க உத்் அணிசதசித்துளள் அணிசதசா அந்த
இிரசாணுவவசாதம், ் அணிசதசிையேவசாதம் மற்றும் ஒடுக்கமுடறடையே
மிகவும் ும் பிரதசாடர்ந்து அவிரது கட்சி ும் பிரவளிப்படுத்தி வரகறது
என்பதனசால் ஆகம். அவர் தற்் அணிசபசாது தனது பிிரச்சசாிரத்டத
ஆக்் அணிசிரசாஷமசாக
முஸ்லீம்கடளத்
தசாக்கவதன்
மீது
ஒரங்கவித்து வரகறசார். ும் பிரசவ்வசாையேன்று ் அணிசசசாசலிஸ்ட் கட்சி
் அணிசபசாிரசாட்டத்தில் கலந்து ும் பிரகசாளள மறுத்த அப்ும் பிரபண்மணி,
பிிரதசான
கட்சிகள
“வறிையே
மக்கள
வசிக்கம்
அண்டடபகதிகளில்
இஸ்லசாமிையே
வடலையேடமப்புகள
பிரவுவதற்க எதிிரசாக ஒன்றும் ும் பிரசய்ையேவில்டல, அல்லது
அவற்டற ஊக்கவித்துளளன...” என்று கற்றஞ்சசாட்டினசார்.
இது் அணிசபசான்ற
கசடுகள
இப்் அணிசபசாது
உத்தி் அணிசையேசாகப்பூர்வ
அிரசிையேலுக்கசான ும் பிரதசானிடையே அடமக்கன்றன. புதனன்று
மக்் அணிசிரசானின் உடிர "தீவிிர இஸ்லசாம்" வளர்ச்சிடையேக் கறித்து
மீண்டும் மீண்டும் எச்சரித்ததுடன், ும் பிரதசாழிலசாள வர்க்க
அண்டடப்பகதிகளில் ் அணிசபசாலிஸ் கண்கசாணிப்டப அதிகரிக்க
அடழப்பு விடுத்தது.
“இந்த சித்தசாந்தம் கறிப்பிட்ட புறநகர் பகதிகளில் அழுகல்
பிரவுவடதப் ் அணிசபசால பிரவி வரகறது,” என்று கூறிையே அவர்,

“இந்தப்
பகதிகளில்
கடிையேிரசின்
கட்டுப்பசாட்டுக்க"
அடழப்புவிடுத்தசார்.
யூத-எதிர்ப்புவசாதம்
மீதசான
உத்தி் அணிசையேசாகபூர்வ பிிரச்சசாிரம் முன்பினும் அதிக பகிரங்கமசாக
உடழக்கம் மக்கள மீதசான ஒடுக்கமுடறடையே நிையேசாையேப்படுத்தி
முஸ்லீம்களுக்க எதிிரசான ஓர் இனவசாத தசாக்கதலசாக
் அணிசமும் பிரலழுந்து வரகறது.
இந்த பிிரச்சசாிரத்டத அிரசிையேல் தீவிிரங்களுக்க எதிிரசான
பசாிரபட்சமற்ற ் அணிசபசாிரசாட்டம் என்று சித்தரித்து, மக்் அணிசிரசான்
இடதுசசாரி எதிர்ப்புக்க எதிிரசான ஒர தசாக்கதல் இது
என்படத
மடறக்க
முையேன்றசார்.
“[யூத-எதிர்ப்புவசாதம்]
எடுக்கம் ும் பிரவவ்் அணிசவறு வடிவங்கடள நன்க கவனியுங்கள,”
என்றசார்.
“யூதர்
மீதசான
ும் பிரவறுப்பு,
அ் அணிசத் அணிசநிரத்தில்
கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முதலசாளித்துவம் மீதசான ும் பிரவறுப்பசாக
உளளது
...
யூத-எதிர்ப்புவசாதம்
அதன்
அடனத்து
வடிவங்களிலும் தீவிிரங்களசால் வளர்க்கப்படுகறது.”
இந்த கரத்துக்கள ும் பிரபசாய்டமப்படுத்தல்களசாகம். யூதஎதிர்ப்புவசாதம் விரலசாற்றுரீதியில் பசாசிசவசாதத்தின் சித்தசாந்தம்
என்ப் அணிசதசாடு,
அது
கம்யூனிஸ்ட்கள
மீது
மிரண
தசாக்கதல்கடளத் ும் பிரதசாடுத்தது. ் அணிசமலும் அதன் வன்முடற
் அணிசதசிையேவசாதமசானது,
ும் பிரதசாழிலசாள
வர்க்கத்தில்
முதலசாளித்துவத்திற்க
உளள
் அணிசசசாசலிச
எதிர்ப்புடன்
ும் பிரபசாரந்தசாது என்பது ஒரபுறம் இரக்கட்டும், எந்தும் பிரவசார
உண்டமையேசான இடதுசசாரி அிரசிையேலுடனும் கூட ும் பிரபசாரந்தசாது.
அது அடனத்திற்கம் ் அணிசமலசாக அதிவலதின் இிரசாஜ்ஜிமசாக
இரந்தது; இரக்கறது என்பதுடன், இப்் அணிசபசாது அது வளர்ந்து
வரகறது,
அதற்கசாக
"மஞ்சள
சீரடடையேசாளர்கடள"
கண்டித்து வரம் இ் அணிசத அிரசிையேல் ஸ்தசாபகத்தினுள அதற்க
கடடத்துளள
ஆதிரவுக்கத்
தசான்
நன்றி
கூற
் அணிசவண்டியிரக்கம்.
் அணிசஜர்மன் அிரசசாங்கம் சமீபத்தில் பிிரசுரித்த ஓர் அறிக்டக
இடத ஊர்ஜிதப்படுத்திையேது, ் அணிசஜர்மனியில் யூத-எதிர்ப்புவசாத
தசாக்கதல்கள எச்சரிக்டகயூட்டும் அளவுக்க அதிகரித்து
வரவடத
அது
ஆவணப்படுத்தி
இரந்தது.
யூதஎதிர்ப்புவசாதம்
புலம்ும் பிரபையேர்ந்தவர்களசால்
தசான்
ும் பிரபரம்பசான்டமையேசாக "இறக்கமதி ும் பிரசய்ையேப்படுகறது" என்ற
ஒட்டுும் பிரமசாத்த
அிரசிையேல்
ஸ்தசாபகத்தின்
வசாதங்களுக்க
இடட் அணிசையே,
யூத-எதிர்ப்புவசாத
தசாக்கதல்களின்
ும் பிரபரம்
ும் பிரபரம்பசான்டம அதிதீவிிர வலதசால் நடத்தப்பட்டதசாக அந்த
அறிக்டக கண்டறிந்தது. (பசார்க்கவும்: “் அணிசஜர்மனியில் யூதவி் அணிசிரசாத, தீவிிர-வலதுசசாரி வன்முடறகளின் எழுச்சி”).
எல்லசா "தீவிிரங்களும்" ும் பிரகசாண்ட யூத-எதிர்ப்புவசாதம் மீது
மக்் அணிசிரசானின் சமன்பசாடு, இடடதயும், ும் பிரதசாழிலசாள வர்க்கத்தில்
நிலவும் அடனத்து சமூக எதிர்ப்டபயும், உளளசார்ந்த யூதஎதிர்ப்புவசாதம் என்றும், ஆக் அணிசவ இன்றிையேடமையேசா விதத்தில்
அடவ கற்றம் என்றும் அறிவிக்க ் அணிசநசாக்கம் ும் பிரகசாண்டுளளது.
யூத-எதிர்ப்புவசாதத்டதக் கறிப்பிட்டு அவர் கூறுடகயில்,
“் அணிசதர்ந்ும் பிரதடுக்கப்பட்ட
அதிகசாரிகளுக்க
எதிிரசான,
ஆடணையேங்களுக்க
எதிிரசான,
நசாடசாளுமன்றவசாதத்திற்க
எதிிரசான"
ும் பிரவறுப்பு
உளளடங்கலசாக,
“நசாம்
வசாழும்
இக்கசாலத்தில், [ும் பிரவறுப்பின்] மற்ற வடிவங்களும் அதனுடன்
் அணிசசர்ந்து வளர்கன்றன,” என்றசார்.

