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ஞாயிறன்ற Frankfurter  Allgemeine Sonntagszeitung
பத்திரிகைரிகைக்க அளித்த ஒரு நேு நேர்ரிகைாணலில் நேு நேட்நே்ா
பபாத பயயலாாளர் ஆண்்ர்ஸ் நேபாக் ராஸ்முஸ்பயன்,
ரஷ்யாவு்னானானான கிரிமியாவின் இகைணப்கைப 9/11  மற்றம
"பயங்ரிகைரவாதாதத்திற்க எதிரானான யுத்தத்நேதாட"  ஒப்பிட்்ார்.
இந்த ஒப்பீட ஒருநேவாதகைள ராஸ்முஸ்பயனும,  Frankfurter
Allgemeine  Sonntagszeitung  இதழும நேு நோக்ரிகைம
பரிகைாண்டிருந்தகைத வி் அதிரிகைமாரிகைநேவாத கூறகின்றத.
பயப்்மபர் 11,  2001  இன் பயங்ரிகைரவாதாத தாக்கதல்ரிகைள,
அபமரிக்ரிகை அரயாங்ரிகைத்திற்க அதன் இராணுவாத
பகை்ரிகைகைளப் பாரியளவில் ரிகைட்டிகைமக்ரிகைவும,  யட்்விநேராத
யுத்தங்ரிகைகைள ு நே்த்தவும ஒரு நேபாலிக்ரிகைாரணமாரிகை
பன்னிபரண்ட ஆண்டரிகைளுக்கம நேமலாாரிகை அதற்க நேயகைவாத
பயய்தளளத. “பயங்ரிகைரவாதாதத்திற்க எதிரானான நேபார்" என்ற
பபயரில்,  ஆப்ரிகைானிஸ்தான்,  ஈராக் மற்றம லிபியா மீத
அபமரிக்ரிகைா தாக்கதல் ு நே்த்தி உளளத;  பயங்ரிகைரவாதாதிரிகைள
என்ற யந்நேதரிகைப்பட்்வாதர்ரிகைகைளக் ரிகை்த்தி பயன்ற,
சித்திரவாதகைத பயய்த,  பரிகைாகைலா பயய்தளளத்ன்,
உலாபரிகைங்கிலுமானான பில்லியன் ரிகைணக்ரிகைானான மக்ரிகைகைள உளவு
பார்த்தளளத்ன் மற்றம அபமரிக்ரிகைாவில் ஒரு பபாலிஸ்
அரசு ரிகைட்்கைமப்கைபக் உருவாதாக்கியுளளத.

அவாதர்ரிகைநேள தூண்டிவிட்் அநேத உக்நேரனிய
பு நேருக்ரிகைடிகையக் பரிகைாண்ட,  ஐநேராப்பிய ஆளும
வாதட்்ாரங்ரிகைள,  கறிப்பாரிகை நே ஜேர்மனி,  அநேத வாதழியில்
பயணிக்ரிகைத் பதா்ங்கி உளளத.  அவாதர்ரிகைள,  ரஷ்யாகைவாதப்
பின்னுக்கத் தளளி, ரிகைருங்ரிகை்ல் பிராந்தியத்திலும, ரிகைாரிகையஸ்
மற்றம மத்திய ஆசியாவிலும பயல்வாதாக்கைரிகை விரிவாதாக்கி,
அவாதர்ரிகைளின் பதளிவாதானான பபாருளாதார மற்றம புவியார்
அரசியல் ு நேலான்ரிகைகைளப் பின்பதா்ர்ந்த வாதருகின்றனானர்.
இராணுவாதவாதாதத்திற்க எதிராரிகை ஆழமாரிகை நேவாதரூன்றி உளள
மக்ரிகைள எதிர்ப்கைபக் ரிகை்ந்த பயல்லாவும மற்றம எதிர்ரிகைாலா
வாதர்க்ரிகை நேபாராட்்ங்ரிகைகைள எதிர்பரிகைாளள அரசு
எந்திரங்ரிகைகைள ரிகைட்டியகைமக்கம முயற்சிக்க அவாதர்ரிகைள
இந்த பு நேருக்ரிகைடிகைய பயன்படத்தி வாதருகிறார்ரிகைள.
அந்த பத்திரிகைரிகைநேயாட நேபசுகைரிகையில் ராஸ்முஸ்பயன்,
ஐநேராப்பிய நேு நேட்நே்ா அங்ரிகைத்தவாதர்ரிகைளின் ஒரு பாரிய மீள-
ஆயுதமயமாக்ரிகைலுக்க அகைழப்பு விடத்தார்.  “உங்ரிகைள
இராணுவாத பயலாவுரிகைகைளக் ககைறப்பகைத நிறத்தங்ரிகைள,
இராணுவாதத்திற்க நேமலும அதிரிகை பணத்கைத படிப்படியாரிகை
முதலீட பயய்யும நேபாக்கிற்க திருமபுங்ரிகைள,”  எனான அவாதர்
முகைறயிட்்ார்.

“உக்நேரனில் என்னான ு நே்ந்தளளநேதா அத ஐநேராப்பாகைவாத
எழுப்பிவிடம ஒரு அகைழப்பு,”  என்றார்.  ரஷ்யா அதன்
இராணுவாத பயலாவுரிகைகைள 30  யதவீத அளவிற்க
அதிரிகைரித்திருந்தத,  அநேதநேவாதகைளயில் சிலா ஐநேராப்பிய
நேு நேட்நே்ா அங்ரிகைத்தவாதர்ரிகைள அவாதர்ரிகைளின் பயலாவினானங்ரிகைகைள
40 யதவீத அளவிற்க ககைறத்திருந்தனானர்.
உக்நேரகைனான இன்னும ஸ்திரமின்கைமக்க உட்படத்தினானாநேலாா
அல்லாத ஒரு நேு நேட்நே்ா அங்ரிகைத்தவாத ு நோட்ட்ன் ஒரு
நேமாதகைலாத் தூண்டினானாநேலாா ரஷ்யா "ரிகைடகைமயானான

விகைளவுரிகைகைள"  யந்திக்ரிகை நேவாதண்டியதிருக்கம எனான உலாகின்
மிரிகைப் பபரிய இராணுவாத கூட்்கைமப்பின் பபாத பயயலாாளர்
எச்யரித்தார்.  அவாதர் கூறினானார், “எங்ரிகைளின் ஒரு அங்ரிகைத்தவாத
ு நோட்டின் மீதானான தாக்கதகைலா ு நோங்ரிகைள எங்ரிகைள அகைனானவாதரின்
மீதானான தாக்கதலாாரிகை ரிகைருதநேவாதாம என்பதில் ரஷ்யர்ரிகைளுக்க
சிறிதம யந்நேதரிகைம இருக்ரிகை நேவாதண்டியதில்கைலா,”  என்றார்.
கிழக்க ஐநேராப்பாவில் நேு நேட்நே்ாவின் தருப்புக்ரிகைள,  நேபார்
விமானானங்ரிகைள மற்றம ரிகை்ற்பகை் பிரிவுரிகைகைள
நிகைலாநிறத்தவாதத "கற்றத்கைதத் தடக்கம"  பரிகைாளகைரிகையின்
பாரிகைமாகம என்ற அவாதர் வாதாதிட்்ார்.
முன்னானனி நே ஜேர்மன் அரசியல்வாதாதிரிகைள உ்னானடியாரிகை
ராஸ்முஸ்பயகைனான ஆதரித்தனானர்.  யமூரிகை  ஜேனானு நோயரிகை ரிகைட்சியின்
(SPD)  ு நோ்ாளுமன்ற கழுவிற்ரிகைானான பாதரிகைாப்பு பரிகைாளகைரிகை
பயய்தி பதா்ர்பாளர் ராய்பனானர் ஆர்நேனானால்ட் கூறகைரிகையில்,
யமீபத்திய ஆண்டரிகைளில் நேு நேட்நே்ா அங்ரிகைத்தவாத ு நோடரிகைள
"அவாதற்றின் நிதியியல் ரிகைட்டப்பாடரிகைளால் உந்தப்பட்ட,
ஒழுங்ரிகைற்ற விதத்தில் அவாதற்றின் இராணுவாத திறன்ரிகைகைளக்
ககைறத்தக் பரிகைாண்டிருப்பதாரிகை"  விமர்சித்தார்.  இத
முடிவுக்க பரிகைாண்ட வாதரப்ப் நேவாதண்டம எனான நேரிகைாரிக்கைரிகை
விடத்தநேதாட,  நேு நேட்நே்ா "அதன் வாதழக்ரிகைமானான சிறந்த
அச்சுறத்தம தன்கைமகைய உறதிப்படத்த நேவாதண்டம" என்ற
அவாதர் வாதலியுறத்தினானார்.

பன்னானாட்ட பிரிவுரிகைகைள உருவாதாக்கவாதநேதாட,  அவாதற்கைற
கிழக்க ஐநேராப்பாவில் நிகைலாநிறத்தவாததற்கம அவாதர்
ஆநேலாாயகைனான வாதழங்கினானார்.  நே ஜேர்மன் இராணுவாதம அதன்
கை்ரிகைர் ப் ஹெலிரிகைாப்்ர்,  புதிய பூமா (New  Puma)
தகைரப்பகை் நேபார் வாதாரிகைனானம,  Boxer  எனும
பகை்ப்நேபாக்கவாதரத்த ரிகைவாதய வாதாரிகைனானம ஆகியவாதற்கைறப்
பங்பரிகைடக்ரிகை பயய்த,  "அதன் விகைலாமதிக்ரிகைத்தக்ரிகை சிறப்பு
தரிகைகைமரிகைகைள பங்ரிகைளிக்ரிகைலாாம"  என்றார்.  கிறிஸ்தவாத
 ஜேனானு நோயரிகை யங்ரிகைத்தின் பவாதளியுறவு பரிகைாளகைரிகை வாதல்லுனானர்
ஆந்திநேரயாஸ் நேயாக்ரிகைன்பரிகைாவ அதற்க உ்ன்பாட
பதரிவித்தநேதாட,  ரிகைவாதய பிரிவுரிகைகைள வாதழங்கவாததற்கம
கூடதலாாரிகை,  இகைணயவாதழி தாக்கதல்ரிகைகைளத் தடப்பதிலும,
ரிகை்ற்பகை்ரிகைகைள நிறவாத ஒழுங்ரிகைகைமத்திலும கூ் அத உதவாத
முடியும என்பகைதயும நேயர்த்தக் பரிகைாண்்ார்.
வாதாஷிங்்னும நேபர்லினும வாதலாதயாரி பாசிய பகை்ரிகைகைள
ஒன்றதிரட்டி,  உக்நேரனிய பு நேருக்ரிகைடிகையத் திட்்மிட்ட
தூண்டிவிட்்னான.   ஜேனானாதிபதி தர்ச்சிபனானாவ மற்றம பிரதம
மந்திரி யாட்பயன்யுக்கின் அரயாங்ரிகைத்கைதப் பதவிக்க
பரிகைாண்ட வாதந்த பபப்ரவாதரி 22  ஆட்சி யதி,  அதில் முக்கிய
பாத்திரம வாதகித்த Right  Sector  மற்றம ஸ்நேவாதாநேபா்ா
பாசியவாதாதிரிகைநேளாட நேயர்ந்த,  வாதாஷிங்்ன் மற்றம
நேபர்லினானால் ு நே்த்தப்பட்்தாகம.

கிநேயவின் நேதர்ந்பதடக்ரிகைப்ப்ாத ஆட்சிகையக் பரிகைாண்ட
மக்ரிகைள எதிர்ப்கைப எதிர்பரிகைாளள மற்றம ஒரு ரஷ்ய
எதிர்விகைளகைவாதத் தூண்டிவி் முடியுபமனான நேமற்ரிகைத்திய
ஏரிகைாதிபத்திய யக்திரிகைள எதிர்பார்த்தனான.  1.5  மில்லியன்
யூதர்ரிகைள உட்ப் ு நோஜி ஆக்கிரமிப்பின் நேபாத 6 மில்லியன்
மக்ரிகைள பரிகைால்லாப்பட்் ஒரு ு நோட்டின் அரயாங்ரிகைம,  ஸ்டீபன்

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

ஐரோபப்பபவின் ச செப்டம்பர 11

http://www.wsws.org/
http://www.wsws.org/


பண்்ாரா நேபான்ற ு நோஜி ஒத்தகைழப்பாளர்ரிகைகைள
பபருகைமப்படத்தவாதத தவிர்க்ரிகைவியலாாமல் ஆழ்ந்த
பவாதறப்கைபத் தூண்டிவிடம.
ஒப்யாவில் ு நே்ந்த யமீபத்திய படபரிகைாகைலாயானானத,
ஏரிகைாதிபத்தியத்தால் ஒன்ற திரட்்ப்படம யக்திரிகைளின்
ரிகைாட்டமிராண்டித்தனானமானான கணாமயத்கைத பதளிவாதாரிகை
எடத்தக்ரிகைாட்டியத. Right Sector கண்்ர்ரிகைளும, கிநேயவ
ஆட்சியின் ஏகைனானய ஆதரவாதாளர்ரிகைளும,  நேம 2இல்,
ஆட்சிக்க எதிரானான நூற்றக்ரிகைணக்ரிகைானான எதிர்பாளர்ரிகைள
தஞ்யமகை்ந்திருந்த ஒப்யா பதாழிற்யங்ரிகை ரிகைட்டி்ங்ரிகைகைளத்
தீயிட்ட பரிகைாழுத்தினானார்ரிகைள.  அந்த தீயில் ் ஜேன்
ரிகைணக்ரிகைானானவாதர்ரிகைள இறந்தநேதாட,  பலார் தீ சுவாதாகைலாரிகைளில்
இருந்த தப்பிக்ரிகை முயன்ற  ஜேன்னானல்ரிகைளுக்க பவாதளிநேய
கதித்த நேபாத ரிகைடகைமயாரிகை ரிகைாயமுற்றார்ரிகைள.
அவவி்த்தில் பாசியவாதாதிரிகைள உற்யாரிகைமாரிகை
கூச்யலிட்்நேதாட,  மகிழ்ச்சியில் ஆர்ப்பரித்தனானர்.  சிலா
பயய்திரிகைளின்படி,  பாசிய கமபல்ரிகைளால் அந்த ரிகைட்டி்ம தீ
கைவாதக்ரிகைப்படவாததற்க முன்பு ரிகைாயமகை்ந்தவாதர்ரிகைளில் பலார்
அந்த வாதலாதயாரி கமபலாால் பரிகைால்லாப்பட்்னானர்.

முதபரிகைலுமபற்ற,  எவவித உணர்கைமயுமற்ற நே ஜேர்மனிய
ஊ்ரிகைங்ரிகைள இந்த உண்கைமரிகைகைள மூடி மகைறக்கம
நேவாதகைலாகையக் கைரிகையிபலாடத்தளளநேதாட,  அநேதநேவாதகைளயில்
அந்த பு நேருக்ரிகைடிகைய தூண்டிவிட்்தற்ரிகைானான பபாறப்கைப
ரஷ்ய  ஜேனானாதிபதி புட்டின் மீத சித்தரித்த வாதருகின்றனான.
கிநேயவ ஆட்சி உக்நேரனிய மக்ரிகைளின் பரந்த அடக்கரிகைளால்
நிராரிகைரிக்ரிகைப்படவாதகைத எடத்தக்ரிகைாட்டம நிகைறய
ஆதாரங்ரிகைள பவாதளி வாதருகின்றனான,  அநேத அளவுக்க
யதார்த்தத்கைத தகைலாகீழாரிகை திருப்ப இயல்புக்க மீறி
அதிரிகைளவில் ஊ்ரிகைங்ரிகைள முயல்கின்றனான.

“உக்நேரனிய யமூரிகை பிரச்சிகைனானரிகைளிலும,  அத்நேதாட பமாழி,
ரிகைலாாச்யார மற்றம வாதரலாாற்ற பிரச்சிகைனானரிகைளிலும
உக்நேரனிய யமூரிகைத்திற்கள இருக்கம நி ஜேமானான
முரண்பாடரிகைகைள மாஸ்நேரிகைா திரித்தம,  தூண்டிவிட்டம
உக்நேரனினுக்க எதிராரிகை அதன் அறிவிக்ரிகைப்ப்ாத
யுத்தத்கைத ு நே்த்தி வாதருகிறத என்ற உண்கைமயிலிருந்த

ரிகைண்நேணாட்்த்கைத மாற்ற நேவாதண்்ாபமனான"  திங்ரிகைளன்ற
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung  அதன் வாதாயரிகைர்ரிகைகைள
எச்யரித்தத.  உண்கைமயில் இந்த முரண்பாடரிகைள
நி ஜேமானானகைவாதநேய, ஆனானால் அகைனானத்திற்கம நேமலாாரிகை அகைவாத
ரஷ்யாவின் சூழ்ச்சியால் அல்லா நேமற்ரிகைத்திய யக்திரிகைளின்
ஆக்நேராயமானான தகைலாயீட்்ால் தூண்டிவி்ப்பட்ட
வாதருகின்றனான.
உக்நேரனிய பு நேருக்ரிகைடிகைய 9/11  யமபவாதத்த்ன்
ராஸ்முஸ்பயன் ஒப்பிட்்கைம ஐநேராப்பா முழுவாததிலும உளள
பதாழிலாாளர்ரிகைளுக்க ஒரு எச்யரிக்கைரிகையாகம.  அத,
நேமற்ரிகைத்திய யக்திரிகைளின் ஆத்திரமூட்டம ு நே்வாதடிக்கைரிகைரிகைள
உக்நேரனிய பதாழிலாாள வாதர்க்ரிகைம மற்றம ரஷ்யாவிற்க
எதிராரிகை மட்டமல்லா,  மாறாரிகை ஒட்டபமாத்த ஐநேராப்பிய
பதாழிலாாள வாதர்க்ரிகைத்திற்க எதிராரிகைவும திருப்பி
வி்ப்பட்டளளனான என்பகைத ரிகைாட்டகிறத. அகைவாத ஒரு பாரிய
இராணுவாத ரிகைட்்கைமப்பிற்க,  யுத்தத்திற்க,  ஒரு பபாலிஸ்
அரகைய ஸ்தாபிப்பதற்க நேபாலிக்ரிகைாரணத்கைத
வாதழங்கவாததற்ரிகைாரிகை உளளனான.

இதில் ராஸ்முஸ்பயன் ஒரு நிபுணர் ஆவாதார்.  அவாதர் From
Social State to Minimal State என்ற தகைலாப்பிலாானான ஒரு
நூலின் ஆசிரியராவாதார்.  ஒரு ரிகைாலாத்தில் பபாறகைமக்க
பபயர் நேபானான ஒரு ு நோ்ானான ப்ன்மார்க்கில் அவாதர் பிரதம
மந்திரியாரிகை இருந்தநேபாத,  அவாதர் அந்ு நோட்கை்
பவாதளிு நோட்டினானருக்க எதிரானான ஒரு பகை்யரணாரிகை மாற்றி
இருந்தார்.  2003 இல் ஈராக்கிற்க தருப்புரிகைகைள அனுப்பிய
ஒருசிலா ஐநேராப்பிய ு நோடரிகைளில், அவாதரத தகைலாகைமயின் கீழ்
இருந்த ப்ன்மார்க்கம ஒன்றாரிகை இருந்தத.
நே ஜேர்மன் மற்றம பிரிட்்ன் நேயாயலிய யமத்தவாதக் ரிகைட்சிரிகைளின்
ஐநேராப்பிய நேதர்தல் பிரச்யாரத்திற்க ஆதரவாதளிக்ரிகைவும,
ஐநேராப்பாவில் ு நோன்ரிகைாம அகிலாத்தின் அகைனானத்தலாரிகை
கழுவின் பகதிரிகைகைளக் ரிகைட்டிபயழுப்பவும ு நோங்ரிகைள யுத்தம
மற்றம இராணுவாதவாதாதத்கைத எதிர்க்கம அகைனானவாதருக்கம
அகைழப்பு விடக்கிநேறாம.  இத மட்டநேம யுத்தம மற்றம
இராணுவாதவாதாதத்கைத பதா்ர்ந்த எதிர்த்த வாதரும ஒநேரபயாரு
அரசியல் நேபாக்ரிகைாரிகை விளங்ககிறத.

பொததுக் கூட்டம
ஐரோபப்பிய ர செப செலி செ அோசுகளின் ஒன்றியத்திற்கபக!

ஞதயிற, 11 மே 2014

15h-18h, AGECA 177, rue de Charonne, 75011 Paris

Métro : Alexandre Dumas (Ligne 2), Charonne (Ligne 9), Bus 76
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