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சார்ல ஹ ஹெப்டோபா ஊழியர்களும அதன்பின் பணயக
ககதிகளும சுட்ட வீழ்த்தப்பட்ட படஹகாகக
ஹசய்யப்பட்பதில அதிர்ச்சியகபந்திருப்டோபார் முற்றுமுழுதான
ஊபகச் ஹசய்திகளாாலும “உணர்ச்சியற்ற ஹகாடூரம” குறித்த
பாசாங்கான கண்பனங்களாாலும தமத திறனாயும
தன்கமகள மழுங்கடிககப்படவகத அனுமதித்த விபக
கூபாத.

ஜனவர 7  அன்றான பயங்கரவாதத் தாககுதல முதகாக,
ஹகாகககளாால உருவாககப்பட்டிருககும குழப்பம மற்றும
டோ்ாககுநிககதவறிய நிககககளாப் பயன்படத்தி பிஹரஞ்சு
ஜனாதிபதி பிரான்சுவா  ஹொகண்டின் அரசாங்கம 10,000
தருப்புககளாயும ஆயிரககணககிகான டோபாலசாகரயும
குவித்திருககிறத.  “பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான,
ஜிகாதியிசத்திற்கு எதிரான,  தீவிரப்பட்ப இஸ்காமிற்கு
எதிரான” ஒரு டோபாரல பிரான்ஸ் ஈடபட்டிருப்பதாக பிரதமர்
மானுவல வாலஸ் அறிவித்திருககிறார்.  Le Monde தனத
ஜனவர 8  பதிப்பின் தககப்புச் ஹசய்திககு “பிரான்ஸின்
ஹசப்பமபர் 11” என்று தககப்பிட்பத.

ஹவளி்ாடகளில ்வகாகனித்தவ டோபார்ககளாயும ஹசாந்த
்ாட்டில ஒடககுமுகறகயயும விரவுபடத்தவதற்காய்
பாரஸ் பயங்கரவாதத் தாககுதலகள பயன்படத்தப்பட்டக
ஹகாண்டிருககின்றன என்ற விபயம ஈராககில ISIS
பகபகளுககு எதிராக பிஹரஞ்சு வான்வழித் தாககுதலககளா
விரவுபடத்தவதற்கு ஆதரவாக பிரான்சின் டோதசிய
சட்பமன்றத்தில ஹசவ்வாயன்று 488 ககு 1 என்ற விகிதத்தில
வாககுகள பதிவானதில அடிகடோகாடிபப்பட்டக
காட்பப்பட்பத.

காலவாய்ககு அப்பால பிரட்பனில,  பிரதமர் டோபவிட்
டோகமரூனின் அரசாங்கம அரசுக கண்காணிப்கப டோமலும
விரவுபடத்தவதற்கும இகணய மகறகுறியீட்ட
(encryption),  முகறகய பயன்படத்தவதற்கு
தகபவிதிப்பத உளளிப கருத்த சுதந்திரம மற்றும
அந்தரங்கத்திற்கான உரகமககளா ஹவட்டிக
குகறப்பதற்கான புதிய ்பவடிககககளுககும
சூளுகரத்திருககிறத.  ஐடோராப்பிய எலககக
கட்டப்பாடககளா மறுஅறிமுகம ஹசய்வத உளளாபங்ககான
இடோதடோபான்ற டோகாரககககள கண்பஹமங்கிலும
அரசாங்கங்களாால எழுப்பப்பட்டக ஹகாண்டிருககின்றன.  

ஒரு வாரத்தககு முன்பு 17  டோபர் படஹகாகக
ஹசய்யப்பட்பதற்கான பதிலறுப்பாகத்தான் இத்தகன
ஹபருமளாவிகான ்பவடிககககள அமுலபடத்தப்
ஹபறுகின்றன என்று கூறுவத ்மபககூடியதலக.  அவர்கள
ஜனவர 7  ககு நீண்ப காகம முன்டோப தயாரப்புகளில
இருந்தனர்.  “பயங்கரவாதத்தின் மீதான டோபார்”  என்ற
டோபரல முன்னதாக எடககப்பட்ட வந்த ஜன்ாயக-விடோராத
்பவடிககககளாத ஒரு பரந்த வரகசயின் மீத அவர்கள

டோமலும கட்டிஹயழுப்புகின்றனர். 

சர்வடோதச ஹவளிப்பாடகளிலும சர உள்ாட்ட
ஹவளிப்பாடகளிலும சர இந்தப் ”டோபாரன்”  டோ்ாககம முககிய
ஏகாதிபத்திய சகதிகளுககு இகபயில உககம மறுபங்கீட
ஹசய்யப்படவதற்கான அரசியலரீதியான ஒரு காரணநியாயத்கத
உருவாககியளிப்படோத ஆகும.  “பயங்கரவாதத்தின் மீதான
டோபார்”  என்பத காகனித்தவ-மாதிர டோமகாதிககத்கத
மறுஸ்தாபகம ஹசய்வதற்கும உகக மகககளா நிதி மூகதனத்தின்
உத்தரவுகளுககாய் கீழ்ப்படியச் ஹசய்வதற்குமான ஒரு டோபாலக
காரணமும அதற்கான அரசியல கட்பகமப்புடோம ஆகும என்பத
13  ஆண்டகளுககும அதிகமான காகத்திற்குப் பின்னர்
ஹதளளாத்ஹதளிவாகியிருககிறத.

மிலலயன் கணககான உயிர்ககளாயும ஹசாலகப்பபாத மனித
தயரத்கதயும காவு ஹகாடத்த எண்ஹணய்,  எரவாயு மற்றும
பிற புவிமூடோகாபாய வளாங்களின் கட்டப்பாட்கபப் ஹபறுவதற்கு
வசதியான வககயிகான ககப்பாகவ ஆட்சிககளா
அமரகவப்பதற்காகடோவ ஆப்கானிஸ்தான்,  ஈராக,  லபியா,
சிரயா மற்றும பிறஹவங்கிலுமான இராணுவத் தககயீடகள
்பத்தப்பட்டிருந்திருககின்றன.  இந்த குருதிஹகாட்டம மற்றும
ஒருதரப்பான டோமாதலகளின் பாகதயில,  அஹமரககா,  பிரான்ஸ்
மற்றும பிற ஏகாதிபத்திய சகதிகள நிராயுதபாணியான
அப்பாவிப் ஹபாதமககள மீத குண்டமகழ
ஹபாழிந்திருககின்றன,  சித்திரவகத மற்றும படஹகாககககளா
்பத்தியிருககின்றன,  அத்தபன் டோபார்க குற்றங்ககளாயும
இகழத்திருககின்றன.  ஒட்டஹமாத்த ்ாடகளுடோம
்ாசமாககப்பட்டிருககின்றன.

இத்தககய ்பவடிககககளாால,  உள்ாட்டின் அரசியல
வாழ்வில எத்தககயஹதாரு ஆழமான பாதிப்கபயும
ஹகாண்டிருககாத என்பகத உண்கமயாக எவஹராருவரும
்மபமாட்பார்கள.  ஒரு பூடோகாளாமயமாககப்பட்ப
ஹபாருளாாதாரத்தில,  மககள இனரீதியாகவும டோதசியரீதியாகவும
பன்முகப்பட்பவர்களாாகியிருககின்ற நிககயில,
ஏகாதிபத்தியத்தின் குற்றங்களாால உருவாககப்பட்டிருககும
அவமதிப்பு எலகககள இலகாதளளாத. குறிப்பாக சிறுபான்கம
மற்றும புகமஹபயர் சமுதாயங்களுககு உளளிருககும
நிகககமயாக இதடோவ இருககிறத.   டோவககவாய்ப்பின்றி
நிர்ககதியான வறுகம நிகககமககளா எதிர்டோ்ாககும நிககயில
மிலலயன் கணககாடோனாகர கவத்திருககும நிககயில
ஹதாழிகாளார்களாத வாழ்ககக நிகககமகள மீதான
தாககுதலகளில இவர்கடோளா முககிய
பாதிப்புககுளளாாகியவர்களாாக ஆகியுளளானர்.      

பகழய சமூக ஜன்ாயக மற்றும ஸ்ராலனிசக கட்சிகள ஹபரு
வணிகத்தின் ஹவளிப்பகபயான கருவிகளாாக ஆகியிருககின்றன,
ஹதாழிற்சங்கங்கள நிர்வாகத்தின் கரங்களாாகச்
ஹசயலபடகின்றன,  பலடோவறு டோபால-இபத குழுககளும
டோசாசலசத்கத மறுத்த ஏகாதிபத்தியப் டோபார்களுககு ஆதரவாய்
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ஏகாதிபத்திய போபார,
“பயங்கரவாதத்தின் மீதான போபாரும”

ஜனநாயகத்தின் முடிவும



அணிவகுத்திருககின்றன என்ற உண்கமயும இந்த ்ச்சுக
கககவயுபன் டோசர்ந்த ஹகாளகிறத.  

இந்த சகதிகள,  ஹதாழிகாளா வர்ககத்கத ஆளும
உயரடககினருககு எதிராக அணிதிரளுவதில இருந்த
தடப்பதற்கும,  அதற்கு ஒரு முற்டோபாககான டோசாசலச
மாற்றிகன வழங்க மறுப்பதற்கும தமமால ஆன அகனத்த
முயற்சிககளாயும ஹசய்ய தமகம அர்ப்பணித்திருககின்றன.
மிகவும டோ்ாககுநிககதவறிய மற்றும விரகதியகபந்த
பிரவுகள தாங்கள முகமஹகாடககும சமூக,  அரசியல
மற்றும ககாச்சார ஒடககுமுகறககு எதிர்ப்பு
ஹதரவிப்பதற்கான ஒரு வழியாக பயங்கரவாதத்திகன
டோ்ாககி திருப்பப்படவதற்கான நிகககமககளா இத
உருவாககியிருககிறத.

பிரான்ஸ்,  அஹமரககா,  பிரட்பன் மற்றும பிற ்ாடகளில
இருககக கூடிய அரசு எந்திரங்கள தமத ஒடககுமுகற
ஆயுதககிபங்கக வலுப்படத்தவதற்கு நியாயம கற்பிககவும
உககின் ஆதாரவளாங்கள மீத அவர்களாத கட்டப்பாட்டிகன
முன்ஹனடககவும,  தாடோம பயங்கரவாதத் தாககுதலகளுககு
ஒத்திகசந்த ஹசயலபட்டிருககின்றன.  

இந்தத் தாககுதகக ஏற்புகபயதாககடோவ இஸ்காமிய-அச்சம
தூண்பப்பட்டக ஹகாண்டிருககிறத.  சார்ல ஹ ஹெப்டோபா
இந்தப் பிரச்சாரத்திற்கு ஆதரவான ஒரு ஆழ்ந்த
பிற்டோபாககுத்தனமான பாத்திரத்கத ஹ்டங்காகமாய் ஆற்றி
வந்திருப்படோதாட,  முஸ்லீமககளாயும முகமத ்பிகயயும
சிறுகமப்படத்தகின்ற ஹவறுககத்தகககவயும
முட்பாளதனமானகவயுமான கார்ட்டூன்களில நிபுணத்தவம
பகபத்த ஒரு முஸ்லீம-விடோராத ஹவறுப்புப் பத்திரககயாக
தன்கன ஸ்தாபித்திருககிறத.  இனவாத
டோகலச்சித்திரங்களின் ஒரு வரகசகயடோய இத
ஹவளியிட்டிருககிறத.   

மிகப் பயங்கரமான பதிப்பு என்றால ்வமபர் 3,  2011
அன்றான “Charia Hebdo”  ஐ ஹசாலககாம.  முகமதடோவ
“விருந்தினர்-ஆசிரயராக”  டோவககஹசய்த தந்ததாக
ஹசாலகப்பட்ப இந்தப் பதிப்பு லபியாவில ஆட்சிகய-
மாற்றுகின்ற அஹமரககா தகககமயிகான ்பவடிகககயில
பிரான்ஸ் பங்டோகற்றதற்குப் பின்னர் ஹவளியிபப்பட்பத. 

முகமதவின் இன்னுஹமாரு சிறுகமப்படத்தம
டோகலச்சித்திரம இபமஹபற்றிருககும வககயில இன்கறய
நிகனவுச்சின்னப் பதிப்பின் ஹவளியீட,  பிஹரஞ்சு அரசின்
ஒரு அரசியல ஆத்திரமூட்பல ஆகும.  3  மிலலயன்
பிரதிககளா அச்சிபவும,  அதகன 16  ஹமாழிகளில
உககளாாவ விநிடோயாகம ஹசய்யவும சுமார் 1  மிலலயன்
யூடோராவின் அளாவுககு இத நிதியாதாரம அளித்திருககிறத.
கூடதகாய் மிலலயன் கணககான நிதிககளா கூகுள,
கார்டியன் மீடியா குழுமம, Le Monde, Canal Plus, Mail
International மற்றும பிற ஊபக நிறுவனங்கள பங்களிப்பு
ஹசய்திருககின்றன.  இனவாத மற்றும டோதசியவாத
மடோனாநிகககயக கிளாறி விடவதற்ஹகன
வடிவகமககப்பட்டிருககக கூடிய ஒரு மிகமிகப் ஹபரய
சித்தாந்த அகமப்பில சார்ல ஹ ஹெப்டோபா ஒடோரஹயாரு
சககரம மட்டடோம ஆகும.  ஹதாழிகாளா வர்ககத்திற்கு
எதிரான அதிர்ச்சித் தருப்புகளாாக நிறுத்தப்பபத்தகக
வககயிகான அதிவகத இயககங்களாான பிரான்ஸில
டோதசிய முன்னணி (FN), டோஜர்மனியில ஹபஹிபா (Pegida),
பிரட்பனில ஐககிய இராச்சிய சுதந்திரக கட்சி (UKIP)
ஆகியவற்றிற்கு  அத்தியாவசியமான விகளாநிகத்திகன
வழங்குவடோத இதன் டோ்ாககமாக இருககிறத.   

ஹவளி்ாட்டிகான ஏகாதிபத்திய ஆககிரமிப்புப் டோபார்களும
அவற்றுபன் கரமடோகார்த்த தாயகத்தில ஹதாழிகாளா
வர்ககத்திற்கு எதிராக ்பத்தப்ஹபறுகின்ற தாககுதலும,
ஜன்ாயகத்தபன் இணககமுற முடியாதகவ என்படோத
முன்ஹனப்டோபாகதயும விப ஹவளிப்பகபயாகவும அடிககடியும
ஆகியிருககக கூடிய இராணுவ/டோபாலஸ் ்பவடிககககளில
இருந்தம மற்றும ஜன்ாயக உரகமகள மீதான இகபவிபாத
தாககுதலல இருந்தம எடத்தகஹகாளளா டோவண்டியுளளா
அடிப்பகபயான முடிவாகும.  டோபாலஸ்-அரசு ஆட்சி
வடிவங்களுககு திருமபுவதன் மிக வளார்ந்த ஹவளிப்பாடகளில
பிரான்ஸ் ஒன்டோற ஒன்று மட்டடோம ஆகும. 

ஒன்றுதிரட்பப்படகின்ற மிகப் பரந்த ஒடககுமுகற எந்திரமானத,
மககளில ஒடோரஹயாரு பிரவினருககு எதிராகத்தான்
பயன்படத்தப்பபவிருப்பதாக ்மபினால அத மிக
அடிப்பகபயானஹதாரு அரசியல பிகழயாக இருககும.
எங்ஹகங்கிலும ஹதாழிகாளா வர்ககம முற்றான ஏழ்கம நிககககு
கீழிறககப்பட்டக ஹகாண்டிருககிறத,  ஏஹனன்றால டோவகககள
அழிககப்படகின்றன, ஊதியங்கள ஹவட்பப்படகின்றன, சுரண்பல
அதிகரககிறத,  உயிர்்ாடியான சமூக வசதிகள
அழிககப்படகின்றன.  இத வர்ககப் டோபாராட்பம ஒன்றின்
ஹவடிப்புககு இட்டச் ஹசன்று ஹகாண்டிருககிறத என்பகத
ஆளும வர்ககம மிக ்ன்றாக புரந்த கவத்திருப்பதால,
அதற்டோகற்றவாறு தயாரப்பு ஹசய்த ஹகாண்டிருககிறத. 

வர்ககப் டோபாராட்பத்தின் அடத்த கட்பமானத மிருகத்தனமான
அரசு ஒடககுகற நிகககமகளின் கீடோழடோய உருவாக முடியும.
ஹதாழிகாளார்கள ஒரு புரட்சிகர டோமாதலல,  அதாவத
அதிகாரத்திற்கான ஒரு டோபாராட்பத்தில,  தாங்கள பங்குபற்ற
டோவண்டியிருககும என்பகத உணர்ந்த அதன் அடிப்பகபயில
தமத டோபாராட்பங்ககளா ஒழுங்ககமத்தக ஹகாளவத
கட்பாயமாகும. 

சுமார் கால நூற்றாண்ட காகமாக உகக ஏகாதிபத்தியமானத,
டோசாவியத் ஒன்றியத்தின் கககப்கபயும ரஷ்யாவிலும
சீனாவிலும முதகாளித்தவம மறுஅறிமுகம ஹசய்யப்பட்பகதயும
சாதகமாககி 1991  இல ஜனாதிபதி டோஜார்ஜ புஷ் முன்னவர்
பிரகபனம ஹசய்தாடோர அந்த “புதிய உகக ஒழுங்கக” ஹகாண்ட
வருவதற்காய் முகனந்த வந்திருககிறத.  புஷ் உகரத்த
ஒழுங்கு,  உககளாாவிய முன்டோனற்றம என்ற ஹமாழியால
மூபப்பட்பதாய் இருந்தத.  1991  வகளாகுபாப் டோபாரானத,
“அகமதி மற்றும பாதகாப்பு,  சுதந்திரம மற்றும சட்பத்தின்
ஆட்சி ஆகிய மனிதகுகத்தின் உககளாாவிய அபிகாகசககளா
சாதிககின்ற ஹபாதவான உயர்டோ்ாககத்தின் ஹபாருட்ட
பலதரப்பட்ப ்ாடகளும ஒன்றாக ஈர்ககப்படவதான”  ஒரு
உககத்திற்குக கட்டியம கூறுவதாக அவர் கூறினார்.    

எதார்த்தடோமா ்ாம இன்று காணுவதாக இருககிறத.
ஏகாதிபத்தியமானத மனிதகுகத்கத பின்டோனாககி இழுத்தச்
ஹசன்று ஒட்டஹமாத்த உககத்கதயும ஒரு உயிர்வாழும
ஹகாடங்கனவிற்குள அமிழ்த்தியிருககிறத.   

இதற்கான விகப ்ான்காம அகிகத்தின் அகனத்தககக
குழுவின் தகககமயின் கீழான டோசாசலசத்தககான அரசியல
டோபாராட்பத்திடோகடோய காணமுடியும.  ஏகாதிபத்திய
இராணுவவாதத்திற்கும மற்றும டோபாருககுமான எதிர்ப்டோப
முதகாளித்தவத்திற்கு எதிரான டோபாராட்பத்தின் உச்சகட்பமாகும.
அத்தாககுதலுககு தகககம ஹகாடப்பதற்கும,  ஏகாதிபத்திய
வன்முகற மற்றும இராணுவவாதம மறுஎழுச்சி காண்பதற்கு
எதிரான புரட்சிகர எதிர்ப்பின் சர்வடோதச கமயமாக ஆவதற்கும
்ான்காம அகிகத்தின் அகனத்தககக குழு உறுதிபூண்டளளாத.


