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ரோஹஹினி ஹஹென்ஸ்மன் எழுதிய
நியஹயப்படுத்தமுடியஹதது :
சர்வரதச ரசஹசலிஸ்ட் அ அமமப்ப
அதன் ஊக்குவிப்பஹளோஹன சிஐஏ
இ அமன கண்டுபிடித்துள்ளது
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இருந்த வந்திருக்கின்றன என்ற ஓர்ஹவல்லிய (ரஜயார்ஜ
ஓர்ஹவல்) வ்டுரகயிரலிலயான ஹஹென்ஸ்மனன் விவயாதங்கள்
ஒரடதி்டுரசயில் விரலிலகவியயாரலிலயாமல் பயணிக்கின்றன.

நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத

பின்வரும கட்டு்டுரட நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத: ஜனநயாயகம,
எதிர்ப்புடட்சி மற்றும ஏகயாதிபத்திய எதிர்ப்பு பற்றிய
வயார்த்்டுரதயயாடல் என்ற புத்தகம மீதயான திறனயாய்வயாகும.
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் எழுதி சர்வரதச ரசயாசலிஸ்ட்
அ்டுரமப்பின் (ISO) Haymarket Books ஹவளியீட்டகத்தினடயால்
பிடசுரிக்கப்பட்டிருக்கும
நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத
(Indefensible) என்ற புத்தகம ஏகயாதிபத்திய ரபயாருக்கயான
உடத்த குடலிரலிலயான ஒரு வழிஹமயாழிவயாக இருக்கிறத. சிரியப்
ரபயார் ஒரு “ஜனநயாயகப் புடட்சி” என்பதயான அஹமரிக்க
மற்றும ஐரடயாப்பிய ஊடகங்களத க்டுரளத்த ஓய்ந்தரபயான
ஹபயாய்களின் வழி பயணிக்கும அப்புத்தகம, 1991 இல்
ரசயாவியத்
ஒன்றியம
ஸ்டயாலினசத்தயால்
க்டுரரலிலக்கப்பட்டதற்குப் பிந்்டுரதய கயாரலிலத்தில் ஜனநயாயகக்
கட்சியயால் ஹதயாடுக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட ஒவ்ஹவயாரு ரபயார்
அல்ரலிலத
ஹவளிநயாட்டு
நடவடிக்்டுரகக்கும
ஆதடவயாய்
ரபசுகிறத. கடந்த கயால் நூற்றயாண்டு கயாரலிலத்தின்ரபயாத
அஹமரிக்கப் ரபயார்கள்தயான் பிடதயான விடுத்டுரரலில சக்தியயாக
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நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத புத்தகத்தின் ஹபருமபகுதி இடதசயாரி மற்றும ரசயாசலிச ரபயார்-எதிர்ப்பயாளர்கள் மீதயான
கடு்டுரமயயான
தயாக்குதல்க்டுரளக்
ஹகயாண்டிருக்கிறத.
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் இந்தியயாவில் வசிக்கும ஒரு தமிழ
எழுத்தயாளரும
ஹசயல்பயாட்டயாளரும
ஆவயார்,
இவர்
இரலிலங்்டுரக
மயாரவயாயிசக்
குடுமப
பின்புரலிலத்்டுரதக்
ஹகயாண்டவடயாக கூறிக் ஹகயாள்கிறயார். பிரிட்டனல் உள்ள
கயார்டியன்
ஹசய்தித்தயாளுடனும
ஸ்டயாலினச
இந்திய
கமயூனஸ்ட்
கட்சியுடனும
(CPI)
ஹதயாடர்புக்டுரள
ஹகயாண்டுள்ளயார்.
தனத
புத்தகத்தில்
இவர்,
பத்திரி்டுரகயயாளர்களயான ரஜயான் பில்ஜர், ரசய்மூர் ரஹெர்ஷ,
விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தயாபகர் ஜஸ்தாபகர் ஜூலியயான் அசயாஞ்ச, மற்றும
நயான்கயாம
அகிரலிலத்தின்
அ்டுரனத்தரலிலகக்
குழுவினயால்
ஹவளியிடப்படும உரலிலக ரசயாசலிச வ்டுரரலிலத் தளத்்டுரத
கண்டனம ஹசய்கிறயார்.
இந்த பிற்ரபயாக்குத்தனமயான முன்ஹனடுப்பு, ரபயார்-ஆதடவ
கல்வியயாளர்கள் மற்றும நடுத்தட வர்க்க, ஏகயாதிபத்திய
ஆதடவக் கட்சிகளின் ஒரு கணிசமயான அடுக்்டுரக ஒன்றயாகக்
ஹகயாண்டுவந்திருக்கிறத. இதில் ரலிலயான்னன் அறக்கட்ட்டுரள
(Lannan Foundation) ரபயான்ற ஹபருநிறுவன அ்டுரமப்புகளயால்
நிதியயாதயாடம
அளிக்கப்படும
சர்வரதச
ரசயாசலிஸ்ட்
அ்டுரமப்பின்
(ISO)
Haymarket
Books
ஹவளியீட்டகம;
பிடயான்சின் புதிய முதரலிலயாளித்தவ எதிர்ப்புக் கட்சி்டுரய (NPA)
ரசர்ந்த இரலிலண்டனல் நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத புத்தக
ஹவளியீட்டுக்கு த்டுரரலில்டுரம வகித்த ரபடயாசிரியர் ஜில்ரபர்
அஷக்கயார்;
அத்ரதயாடு
ஆஸ்திரடலியயாவில்
உள்ள
பப்ரரலிலயாவயாத ரசயாசலிஸ்ட் கூட்டணி்டுரய (SA) ரசர்ந்த
ரபடயாசிரியர்
்டுரமக்கல்
கடயாட்ஜிஸ்
(Michael
Karadjis)
ஆகிரயயாரும அடங்குவர்.

நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத புத்தக ஹவளியீடயானத இந்தக்
கட்சிகள் இடத-சயாரி கட்சிகள் அல்ரலில, மயாறயாக வசதியயான
நடுத்தட
வர்க்கத்தின்
பிற்ரபயாக்கயான
ரபயாலி-இடத
அ்டுரமப்புகளயாகும
என்ற
ICFI
இன்
பகுப்பயாய்வ
சரிஹயன்ப்டுரத நிரூபணம ஹசய்கிறத. அஷக்கயார், கடயாட்ஜிஸ்
மற்றும ஏ்டுரனயவர்களின் எழுத்தக்க்டுரள அடிப்ப்டுரடயயாகக்
ஹகயாண்டிருக்கும ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மனன் வயாதங்கள்
இந்த குழுக்களின் பரிணயாம வளர்சசியில் ஒரு புதிய
மற்றும தீர்மயானகடமயான கட்டத்்டுரதக் குறித்தநிற்கிறத. 2011
இல் லிபியயா மற்றும சிரியயாவில் ஏகயாதிபத்திய ரபயார்க்டுரள
ஏற்றுக் ஹகயாண்டதன் பின்னர், இப்ரபயாத இவர்கள்,
ஹபயாதவயாக,
இடதகளின்
விமர்சனத்திற்கு
எதிடயாக
ஏகயாதிபத்தியப் ரபயா்டுரட நனவடன் பயாதகயாப்பவர்களயாக
எழுந்த
ஹகயாண்டிருக்கின்றனர்.
ஆயினும,
ரசயாசலிசத்திற்கயான ரபயாடயாட்டத்தின் அடித்தளமயாக இருக்கும
முன்ரனயாக்கு, இந்தக் குழுக்களின் மீதயான ட்ஹடயாட்ஸ்கிச
விமர்சனத்தில் இருந்ரத எழுகின்றத.
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் சிரியயாவில் ரநட்ரடயாவின் ரபயா்டுரட
பயாதகயாக்கிறயார்
சிரியயாவில்
இடத்தம
சிந்தப்படுவ்டுரத
கண்டு
ஹகயாதிப்ப்டுரடந்த
ஒரு
பயார்்டுரவயயாளடயாக
தன்்டுரனக்
கயாட்டிக்ஹகயாண்டு, ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் எழுதகிறயார்:
“சிரிய ஹநருக்கடி்டுரய முடிவக்குக் ஹகயாண்டு வருவத,
முதரலிலயாகவம முதன்்டுரமயயாகவம, அதற்கயான கயாடணங்க்டுரள
அ்டுரடயயாளம கயாண்ப்டுரத இன்றிய்டுரமயயாததயாக்குகின்றத.
தங்க்டுரள
ஏகயாதிபத்திய-எதிர்ப்பயாளர்களயாக
அ்டுராக அழைத்தக்
ஹகயாள்ளும சிரலில்டுரடப் ஹபயாறுத்தவ்டுரட, அந்த ஹநருக்கடிக்கு
ஒரடஹயயாரு கயாடணம தயான்: ரமற்கத்திய (அதயாவத, வட
அஹமரிக்க மற்றும ரமற்கு ஐரடயாப்பிய) ஏகயாதிபத்தியம,
ஈடயாக் மற்றும அல்-ஷயாம இல் இஸ்ரலிலயாமிக் அடசு (ISIS) இன்
வளர்சசி
உள்ளிட
அத்த்டுரன
குருதிஹகயாட்டலுக்கும
அததயான் ஹபயாறுப்பு....”
உண்்டுரமயில், அஹமரிக்க ஏகயாதிபத்தியமும ஐரடயாப்பிய
ஏகயாதிபத்தியமும தயான் சிரியப் ரபயா்டுரட ஆடமபித்ததற்கும
அத்டுரனத் ஹதயாடர்ந்த ஹகயாண்டிருப்பதற்கும மிகப்ஹபரும
ஹபயாறுப்்டுரபக் ஹகயாண்டிருக்கின்றன. ஆனயால், ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன் ரநட்ரடயாவின் ரபயா்டுரட எதிர்ப்பவர்க்டுரள சிரிய
ஜனயாதிபதி பஷயார் அல்-அசயாத் மற்றும டஷய ஜனயாதிபதி
விளயாடிமிர்
புட்டினன்
கருவிகள்
என்று
அவதூறு
ஹசய்கிறயார்:
“அசயாத்
மற்றும
புட்டினன்
இந்த
ஆதடவயாளர்க்டுரள
‘ரபயாலி-ஏகயாதிபத்திய-எதிர்ப்புவயாதிகள்’
என்ரற நயான் கூறுரவன்” என அவர் எழுதகிறயார், “ஒரு
ஜனநயாயக
எழுசசி்டுரய,
ஈடயானய
மற்றும
டஷய
ஏகயாதிபத்தியத்தடன் கூட்டு ஹகயாண்ட ஒரு சர்வயாதிபத்திய
அடசயால் இனப்படுஹகயா்டுரரலில வழியயாக நசுக்கப்படுவ்டுரத
ஆதரிக்கின்ற, அல்ரலிலத எதிர்க்கத் தவறுகின்ற, ரபயாலிஏகயாதிபத்திய எதிர்ப்பயாளர்களின் தயார்மீக மற்றும அடசியல்
சீடழிவின் ஒர் சயான்றயாக சிரியயா இருக்கிறத.”
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன்
ரபயார்-ஆதடவ
சீற்றத்தின்
இரலிலக்குகளில் பிடதயான இரலிலக்கயாக ஆகியிருப்பத நயான்கயாம
அகிரலிலத்தின் அ்டுரனத்தரலிலகக் குழுவயாகும (ICFI). “சர்வரதச
ரசயாசலிஸ்ட்
அ்டுரமப்பும
சிரியயாவக்கு
எதிடயான
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ஏகயாதிபத்தியத் தயாக்குதலும” என்ற த்டுரரலிலப்பில் WSWS இல்
2013
இல்
ஹவளியிடப்பட்ட
ஒரு
அறிக்்டுரக்டுரய
ரமற்ரகயாளிட்டு, அவர், சிஐஏ ஆதடவடனயான இஸ்ரலிலயாமிய
ஆயுதக்குழுக்க்டுரள
ஜனநயாயகப்
புடட்சியயாளர்களயாக
பயாடயாட்டயாததற்கயாக நயான்கயாம அகிரலிலத்தின் அ்டுரனத்தரலிலகக்
குழு்டுரவயும உரலிலக ரசயாசலிச வ்டுரரலிலத் தளத்்டுரதயும
கண்டனம ஹசய்கிறயார்:
நயான்கயாம அகிரலிலத்தின் அ்டுரனத்தரலிலகக்
குழுவின் உரலிலக ரசயாசலிச வ்டுரரலிலத்
தளம,
அசயாத்திற்கயான
அதன்
ஆதடவில்
இன்னும
முன்ரன
ஹசல்கிறத. 2013 ரம 1 அன்று,
முப்பதக்கும அதிகமயான நயாடுகளில்
இருந்தயான இருநூறுக்கும அதிகமயான
புத்திஜீவிகள்,
கல்வியயாளர்கள்,
க்டுரரலிலஞர்கள்
மற்றும
ஹசயல்பயாட்டயாளர்கள், ‘ஆகரவ, கீராக அழை
்டுரகஹயயாப்பமிட்டிருக்கும நயாங்கள், 2011
மயார்ச முதரலிலயாக கண்ணியத்திற்கயாகவம
சுதந்திடத்திற்கயாகவம ரபயாடயாடி வரும
மில்லியன் கணக்கயான சிரியர்களுடன்
ஐக்கியப்பட்டு
நிற்கிரறயாம.
சிரிய
ஆட்சி அதன் ஒடுக்குமு்டுரற்டுரயயும
சிரிய மக்கள் மீதயான ரபயா்டுரடயும
முடிவக்குக்
ஹகயாண்டு
வருவதற்கு
உரலிலக
மக்கள்
அதற்கு
ஹநருக்குதரலிலளிக்க
நயாங்கள்
அ்டுராக அழைக்கிரறயாம’ என்று ஆடமபிக்கும
ஒரு அறிக்்டுரக்டுரய (Socialist Worker
2013) விடுத்தரபயாத, WSWS, ‘இந்த
ஆவணத்தின்
முழு
பிற்ரபயாக்குத்தனமயான
மற்றும
அடசியல்ரீதியயாக
ரகடுஹகட்ட
தன்்டுரமயயானத
கிட்டத்தட்ட
ஒரு
சுயவிளக்கமுள்ளதயாக
இருக்கிறத’
என்று குற்றமசயாட்டுவதன் மூரலிலமயாக
பதிலிறுப்பு
ஹசய்தத,
ஏஹனன்றயால்
அவர்கள் பயார்்டுரவயில், அசயாத்திற்கு
எதிடயாக
எந்த
சிரியரும
சுதந்திடத்திற்கயாகவம
கண்ணியத்திற்கயாகவம
ரபயாடயாடிக்
ஹகயாண்டிருக்கவில்்டுரரலில,
இஸ்ரலிலயாமிய
தீவிடவயாதிகளும
ஏகயாதிபத்தியவயாதிகளும
மட்டுரம
சண்்டுரடயிட்டுக்
ஹகயாண்டிருந்தயார்கள்
(ரநயார்த் மற்றும ரலிலயான்ரிரய 2013).
அமமக்கள்
ஒருரபயாதம
இருக்கவில்்டுரரலில...
என்பதயான
அசயாத்தின்
பிடசசயாடத்்டுரத
ஒப்புவிப்பதன் மூரலிலமயாக ஜனநயாயக
எதிர்ப்பயாளர்க்டுரள,
அவர்களத
குடுமபங்க்டுரள
மற்றும
சமுதயாயங்க்டுரள அசயாத் படுஹகயா்டுரரலில

ஹசய்வ்டுரத WSWS மூடிம்டுரறக்கிறத,
ஆகரவ
அத
இந்தப்
படுஹகயா்டுரரலிலகளில் ஒத்த்டுராக அழைக்கிறத.
ஒரு படுஹகயா்டுரரலிலயில் ஒத்த்டுராக அழைக்கின்ற சக்திகள் ரநட்ரடயா
ரபயார்களத எதிர்ப்பயாளர்கள் அல்ரலில, மயாறயாக ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன் மற்றும ISO ரபயான்ற ரபயார் பிடசசயாடகர்கரள.
பயாடசீக வ்டுரளகுடயாவின் எண்ஹணய் ரஷக் ஆட்சிகளயால்
நிதியயாதயாடம
அளிக்கப்படுகின்ற
வரலிலத-சயாரி
ஆயுதக்குழுக்க்டுரள
“சுதந்திடத்திற்கும
கண்ணியத்திற்குமயான” ஒரு புடட்சியின் நயாயகர்கள் என்று
ஊக்குவித்ததன் பின்னர், இவர்கள் மத்திய கிாக அழைக்கு
எங்கிலுமயான
வயாஷிங்டனன்
இடத்தக்களரியயான
அட்டூழியத்்டுரத
தழுவிக்
ஹகயாள்வதில்
வந்த
முடிந்திருக்கின்றனர்.
2011 வசந்தகயாரலிலத்தில், தனசியயா மற்றும எகிப்தில்
ஹவகுஜன
ஹதயாழிரலிலயாள-வர்க்க
எழுசசிகள்
அஹமரிக்க
ஆதடவ சர்வயாதிகயாரிக்டுரள கவிழத்ததன் பின்னர், ஹடடயா,
ஹெமயா மற்றும ரஹெயாமஸ் (Deraa, Hama, Homs) ரபயான்ற
சிரிய
நகடங்களிலும
—இவற்றின்
பரலில
பகுதிகள்
வடரலிலயாற்றுரீதியயாக சிரியயாவின் முஸ்லீம சரகயாதடத்தவம
அ்டுரமப்புக்கு ஆதடவளித்த்டுரவ— ஒரு எதிர்ப்புப் ரபயாடயாட்ட
இயக்கம ஹதயாடங்கியத. ஆடமபகட்ட ஆர்ப்பயாட்டங்களில்
எவ்வ்டுரகயயான சக்திகளத கரலில்டுரவ பங்ரகற்றிருந்தயாலும,
ஹவகுவி்டுரடவிரரலிலரய
அ்டுரவ
சிஐஏ
ஆதடவளிக்கும
இஸ்ரலிலயாமியவயாதிகளயால்
ரமரலிலயாதிக்கம
ஹசய்யப்பட்டன.
ரபயார் ஹதயாடங்கி ஒரு வருடத்தில், 2012 இல், எதிர்ப்பு
ஆயுதக்குழுக்களின்
த்டுரரலில்டுரமயில்
இருப்பத
அல்ஹகயாய்தயாவடன் ஹதயாடர்பு்டுரடய அல் நுஸ்டயா முன்னணி
என்று அஹமரிக்க அடசயாங்கரம ஹதரிவித்தத, அதமட்டுரம
கிட்டத்தட்ட
600
குண்டுஹவடிப்புக்டுரள
நடத்தி
ஆயிடக்கணக்கயான அப்பயாவி மக்க்டுரளக் ஹகயான்றிருந்தத.
இந்த அ்டுரமப்புகளுக்கி்டுரடயிரலிலயான ஹதயாடர்புக்டுரள
அமபரலிலப்படுத்தியரதயாடு, சிரியப் ரபயாடயானத எகிப்த மற்றும
தனசிய எழுசசிகளுக்கு பின்னர் ஹவடித்த கயாடணத்தினயால்
மட்டுரம, அத சர்வயாதிகயாடத்திற்கு எதிடயான ஒரு புடட்சியயாக
இருந்தத என்பதயான கூற்றுக்க்டுரள மறுத்தத. ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனயால் தயாக்கப்படுகின்ற 2013 கட்டு்டுரடயில், அத
விளக்கியத:
WSWS

கிாக அழைக்கு மத்திய த்டுரடக்கடல் மற்றும
ஹரலிலவயான்டில் (Levant) என்ன நடந்த
ஹகயாண்டிருக்கிறத
என்பத
ஹபரிய
ஆாக அழைமகயாணமுடியயாத மர்மம ஒன்றும
கி்டுரடயயாத. மத்திய கிாக அழைக்கு மற்றும
மத்திய
ஆசிய
அடசியலில்
வன்மு்டுரறயயான
விதத்தில்
ஒரு
மறுகட்டுமயானத்்டுரத ஹசய்ய அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியம
அதன்
அதிபிற்ரபயாக்குவயாத வ்டுரளகுடயா ஏவரலிலயாளி
அடசுகளின்
உதவியுடன்
ஹசய்யும
முயற்சிகளில் சமீபத்திய அத்தியயாயரம
சிரியப்
ரபயாடயாகும.
2001
இல்
ஆப்கயானஸ்தயான் மற்றும 2003 இல்
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ஈடயாக் மீத ப்டுரடஹயடுத்த பின்னர்
அங்கு நவ-கயாரலிலனத்தவ ஆட்சிக்டுரள
வயாஷிங்டன்
பதவியில்
அமர்த்திய
நிகழவில்
மிகத்
ஹதளிவயான
அ்டுரடயயாளங்க்டுரளக் ஹகயாண்டிருக்கும
இந்தத்
தயாக்குதரலிலயானத
எண்ணமுடியயாத நூறயாயிடக்கணக்கயான
உயிர்க்டுரளக் கயாவ ஹகயாண்டிருக்கிறத.
இத் தயாக்குதலின் பயாகமயாக, புஷ
நிர்வயாக
அதிகயாரிகளயால்
ஹதயாகுக்கப்பட்டிருந்த
“தீய
அசசு”
பட்டியலில் இடமஹபற்றிருந்த சிரியயா,
ஒரு
தசயாப்தத்திற்கும
ரமரலிலயான
கயாரலிலமயாய்
வயாஷிங்டனன்
தப்பயாக்கிகளத
குறியில்
்டுரவக்கப்பட்டுள்ளத.
சிரியயாவின்
நிகழவக்டுரள
எகிப்திய
புடட்சியுடன்
ஒப்பிடுவத,
ஆபயாசப்படுத்தவதற்கு
கு்டுரறவயான
வ்டுரகப்பட்ட
ஒன்றல்ரலில.
எகிப்தில்
கட்டவிழந்த
பயாரிய
ஹவகுஜன
இயக்கம
ஒரு
உண்்டுரமயயான
புடட்சியின்
அத்த்டுரன
குணயாமசங்க்டுரளயும தயாங்கியிருந்தத.
ஆடமபகட்ட
ஹவகுஜன
ஆர்ப்பயாட்டங்கள்
ஒரு
ஹபயாத
ரவ்டுரரலிலநிறுத்தமயாக
வளர்ந்த,
முபயாடக்கின்
வீழசசி்டுரயயும
ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்திற்கு ரமமபட்ட
வயாழக்்டுரகத் தடங்க்டுரளயும ரகயாரின.
அந்த
புடட்சிகட
இயக்கம
ஆர்ப்பயாட்டங்களிலும
ரவ்டுரரலிலநிறுத்தங்களிலும
பங்குஹபற்ற
முஸ்லீமக்டுரளயும கிறிஸ்தவர்க்டுரளயும
ஐக்கியப்படுத்தியத.
அந்த
இயக்கத்தின்
ஹவகுஜன
மற்றும
முற்ரபயாக்கயான
தன்்டுரமக்கயான
மிக
நிசசயமயான
அ்டுரடயயாளமயாய்,
அத
அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்தயால்
எதிர்க்கப்பட்டத.
ஆர்ப்பயாட்டங்க்டுரள
நசுக்குவதற்கயான
முபயாடக்கின்
முயற்சிக்டுரள
ஒபயாமயா
நிர்வயாகம
ஆதரித்தத.
முபயாடக்்டுரக
இன
கயாப்பயாற்ற
முடியயாத
என்பத
உறுதியயாகத்
ஹதரிந்த
பின்னர்தயான்
அஹமரிக்கயா
அதன்
எதிர்ப்புடட்சிகட
தந்திரடயாபயாயத்்டுரத
மயாற்றிய்டுரமத்தக்
ஹகயாண்டு
ப்டுராக அழைய
சர்வயாதிகயாடத்திற்கயான ஒரு மயாற்றயாக
முஸ்லீம
சரகயாதடத்தவத்்டுரத
ஊக்குவித்தத.
இந்த
பகுப்பயாய்வ
நிரூபணமயாகியிருக்கிறத.

முற்றிலுமயாய்
சரிஹயன
சிரியயாவில் கட்டவிழந்தத ஒரு

புடட்சியல்ரலில மயாறயாக, ஷியயாய்ட் அரலில்டுரவத்-த்டுரரலில்டுரமயிரலிலயான
அசயாத்
ஆட்சிக்கு
எதிடயாக,
சுன்ன
இஸ்ரலிலயாமிய
ஆயுதக்குழுக்க்டுரள
ரநட்ரடயா
அணிதிடட்டிய
ஒரு
இடத்தமரதயாய்ந்த குறுங்குழுவயாதப் ரபயாடயாகரவ அத
இருந்தத.
சிரிய
ஆட்சிக்கு
எதிடயாக
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கத்்டுரத
அணிதிடட்டும
ஒரடஹயயாரு
ஹபயாத
ரவ்டுரரலிலநிறுத்தமும —எகிப்த அல்ரலிலத தனசியயாவில் ரபயாரலில,
மிக இடத்தக்க்டுரற படிந்த ஒடுக்குமு்டுரற ஆட்சி்டுரயயும கூட
ஸ்தமபிக்க
்டுரவக்கிறதயான
ஒரு
நிகழவ—
கூட
இருக்கவில்்டுரரலில,
மயாறயாக
பிற்ரபயாக்கயான
ஆத்திடமூட்டல்களின் ஒரு ஹதயாடர் நிகழரவ இருந்தத.

ரஜர்மனயின் Frankfurter Allgemeine Zeitung பத்திரி்டுரகயயால்,
ஐக்கிய நயாடுகள் ச்டுரபயயால் மற்றும பத்திரி்டுரகயயாளர்
ரசய்மூர் ரஹெர்ஷ ஆலும நடத்தப்பட்ட விசயாட்டுரணகளின்
மூரலிலமும ஐ.நயா. ச்டுரபயினயாலும மறுக்கப்பட்டன. பல்ரவறு
ரநட்ரடயா சக்திகளுடன் ரசர்ந்த ஹசயற்பட்ட எதிர்ப்பு
ஆயுதக்
குழுக்கள்தயான்
குற்றவயாளிகளயாக
இருந்தன
என்ப்டுரதயும, அ்டுரவரய சிரியயா மீத ஒரு ரநடடி
அஹமரிக்கத் தயாக்குதலுக்கு நியயாயம கற்பிக்கும ஹபயாருட்டு
இடசயாயன வயாயுத் தயாக்குதல்க்டுரள நடத்திவிட்டு பழி்டுரய
அசயாத் மீத ரபயாட்டன என்ப்டுரதயும அந்த விசயாட்டுரணகள்
அ்டுரடயயாளம கண்டன.

சிரிய முதரலிலயாளித்தவத்தின் ஒரு பிற்ரபயாக்கயான ஆட்சிக்கு
த்டுரரலில்டுரம ஹகயாடுக்கும அசயாத்திற்கு ICFI ஒருரபயாதம எந்த
அடசியல்
ஆதடவம
வாக அழைங்கியதில்்டுரரலில.
ஆயினும,
அசயாத்்டுரதத் தூக்கிவீசுவத சிரியத் ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்தின்
கட்டுரமரயயன்றி,
ஹபன்டகன்,
அதன்
ஐரடயாப்பியக்
கூட்டயாளிகள் மற்றும பயாடசீக வ்டுரளகுடயா எண்ஹணய்
ரஷக்குகளயாட்சியின்
பணியல்ரலில
என்ப்டுரத
அத
வலியுறுத்தியத. 2003 இல் ஈடயாக் மீதயான சட்டவிரடயாத
அஹமரிக்க ப்டுரடஹயடுப்்டுரபப் ரபயாரலிலரவ, இத, மூரரலிலயாபயாய
எண்ஹணய்வளம ஹசறிந்த மத்திய கிாக அழைக்கின்மீத அஹமரிக்க
ரமரலிலயாதிக்கத்்டுரத ஸ்தயாபிப்பத; ஈடயானன் ஒரு கூட்டயாளியயாக
இருக்கும சிரியயா்டுரவ அழிப்பத; அத்தடன் டஷயயாவின்
எஞ்சியிருக்கும ஒரட அடபுக் கூட்டயாளி மற்றும ஒரட
மத்தியத்டுரடக்கடல் கடற்ப்டுரடத் தளமயாக இருக்கும நயாட்்டுரட
அகற்றுவதன் மூரலிலம டஷயயா்டுரவ பரலிலவீனப்படுத்தவத என்ற
ஒரு
ஏகயாதிபத்திய
திட்டநிட்டுரரலிலப்
பின்பற்றி
ரமற்ஹகயாள்ளப்பட்ட ஒரு ரபயாடயாக இருந்தத.

ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் ரநர்்டுரமயற்ற மு்டுரறயில் கூத்தயா
தயாக்குதலுக்கு அசயாத் மீத பழிரபயாட முயல்கிறயார். கூத்தயா
தயாக்குத்டுரரலில
அசயாத்
ஒழுங்க்டுரமத்தயார்
என்பதற்கயான
ஆதயாடத்்டுரத அவர் கூறவில்்டுரரலில அல்ரலிலத வாக அழைங்கவில்்டுரரலில,
அல்ரலிலத சிரிய நசசு வயாயுத் தயாக்குதல்கள் குறித்த ஏ்டுரனய
குற்றசசயாட்டுக்கள் எல்ரலிலயாம ஹபயாய்ஹயன நிரூபணமயாகின
என்ப்டுரதயும ஒப்புக்ஹகயாள்ளவில்்டுரரலில. அதற்கு மயாறயாய்
அவர், கூத்தயாவில் சிரிய ஆட்சிக்கு எதிடயான ஹபயாய்யயான
குற்றசசயாட்டுக்க்டுரள அதிக நமபகமயானதயாகத் ஹதரியச
ஹசய்வதற்கயாக,
ரசய்மூர்
ரஹெர்ஷ
ஐ
அசயாத்தின்
்டுரகப்பயா்டுரவ என்று கூறி அவதூறு ஹசய்த அவடத
ஹபயருக்கு கரிபூச முயற்சிக்கிறயார்.

இந்தப் புள்ளிக்டுரள மறுப்பதற்கு ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
இமமியளவ ஆதயாடத்்டுரதயும வாக அழைங்கவில்்டுரரலில. அதற்குப்
பதிரலிலயாக,
அவர்,
சிரியயாவில்
ஹவகுஜன
எழுசசிகள்
ந்டுரடஹபற்றுக்
ஹகயாண்டிருந்ததயாகவம,
அஹமரிக்க
ரபயார்க்டுரள
ஆதரிப்பத
உள்ளிட்ட
என்ன
வி்டுரரலில
ஹகயாடுத்ரதனும அசயாத் ஆட்சி கவிழக்கப்பட ரவண்டும
என்ற
பிடசசயாட
கூற்றுக்டுரளக்
ஹகயாண்டு
வயாசக்டுரட
மூழகடிக்கிறயார்.
அவர் ரமற்ரகயாளிடும
ஆதயாடங்க்டுரள
வாக அழைங்கியிருப்ப்டுரவ ரபயார்-ஆதடவ ஹபருநிறுவன ஊடக
நிறுவனங்களயாகரவயா,
சரிபயார்க்கமுடியயாத
சயாட்சிக்டுரள
ரமற்ரகயாளிடும ஹபயர்ஹதரியயாத வ்டுரரலிலப் பதிவகளயாகரவயா,
அல்ரலிலத ஏற்கனரவ அமபரலிலப்பட்டு விட்டிருக்கின்ற அல்ரலிலத
மதிப்பிாக அழைந்த விட்டிருக்கின்ற அஹமரிக்க உளவ முக்டுரமயின்
ஊதகுாக அழைல்களயாகரவயா தயான் ஹதரிய வருகின்றன.
அப்பயாவிமக்களுக்கு
எதிடயாக
அசயாத்
இடசயாயன
ஆயுதங்க்டுரளப் பயன்படுத்தினயார் என்ற பயங்கடமயான
மற்றும ஹபயாய்யயான கூற்றுக்க்டுரளக் ஹகயாண்டு சிரியயாவில்
ரநட்ரடயாவின்
ரநடடி
இடயாணுவ
நடவடிக்்டுரக்டுரய
நியயாயப்படுத்தவதற்கு நடத்தப்பட்ட ஊடகப் பிடசசயாடங்கள்
மிக இழிபுகழஹபற்ற ஆத்திடமூட்டல்களயாக இருந்தன. 2012
ரமயில் கூரலிலயா (Houla) இல், 2013 மயார்சசில் கயான் அல்அஸ்ஸயால் (Khan al-Asal) இல், 2013 ஆகஸ்டில் கூத்தயா
(Ghouta)
இல்
நசசுவயாயுத்
தயாக்குதல்க்டுரள
அசயாத்
ஒழுங்க்டுரமத்ததயாகக் கூறப்பட்ட கருத்தக்கள் மு்டுரறரய
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அஹமரிக்க உளவ ரச்டுரவயின் முன்னயாள் அதிகயாரி டயான்
கயாஹஸட்டயா்டுரவ (Dan Kaszeta) ரமற்ரகயாளிடும ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன், அவர் பிரிட்டன் ஆதடவளிக்கும Bellingcat
வ்டுரரலிலப் பதிவக்கயாக ரவ்டுரரலிலஹசய்கிறயார் என்றரபயாதிலும
கண்ணியமயான விதத்தில் அவ்டுரட, “இடசயாயன ஆயுத
வல்லுநர்”
என்று
மட்டுரம
குறிப்பிடுகிறயார்:
“சரின்
தயயாரிப்பதற்கு
பரலில
வழிகள்
இருக்கின்றன,
ஆட்சி
அத்டுரனக் ்டுரகயயாண்டவிதமயானத கூத்தயாவில் ஆடமப
UN/OPCW ரசயாத்டுரனக் குழுவயால் அளிக்கப்பட்ட தடய
ஆதயாடத்தடன் ஹநருக்கமயாகத் ஹதயாடர்புஹகயாண்டிருப்பதயாக
எனக்குப் படுகிறத”. அதன்பின் அவர் Linux Beach என்ற
அ்டுரடயயாளமஹதரியயாத சிரியப் ரபயார் ஆதடவ வ்டுரரலிலத் தளம
ஒன்றிலிருந்த பின்வருமயாறு ரமற்ரகயாளிடுகிறயார்: “ரசய்மூர்
ரஹெர்ஷ, பஷயார் அல்-அசயாத்தடன் நீண்டகயாரலில ஹதயாடர்பு
ஹகயாண்டவர்.... ரசய்மூர் ரஹெர்ஷ, அசயாத் ஹவற்றி ஹபற
ரவண்டும என்று விருமபுகிறயார்.”
நடந்த ஹகயாண்டிருப்பதயாக ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் கூறும
புடட்சி்டுரயக்
கண்டுபிடிக்க
ரபயார்-ஆதடவ
வ்டுரரலிலப்
பதிவக்டுரள சல்ரலில்டுரட ரபயாட்டுத் ரதடயாததற்கயாக, அத்டுரன
சிரியயா மீதயான அஹமரிக்கயாவின் ஒரு ரநடடித் தயாக்குதல் என
மிக முமமுடமயாக வயாதயாட மு்டுரனகின்ற, சிரியப் ரபயார்
மீதயான
விமர்சனப்
பயார்்டுரவ
ஹகயாண்ட
ஏ்டுரனய
பத்திரி்டுரகயயாளர்க்டுரள அவர் கடு்டுரமயயாகத் திட்டுகிறயார்.
அப்பத்திரி்டுரகயயாளர்கள்
இவ்வயாறயான
ரபயார்
ஆதடவ
வ்டுரரலிலப் பதிவக்டுரளக் கண்டிருந்தயார்கரளயயானயால், “சிரிய
எதிர்ப்பயாளர்க்டுரள ஆதரிக்கும ஒபயாமயா, ஆயுதபயாணியயாக்க
அறியயா்டுரமயுடன் மறுத்ததற்கயான பதிலிறுப்பயாக, ‘ஆம,
ஜனயாதிபதி திரு.ஒபயாமயா அவர்கரள! பல்மருத்தவர்கள்,
விவசயாயிகள் மற்றும மயாணவர்கள்தயான் கண்ணியமயான

புடட்சிகளுக்கு த்டுரரலில்டுரம ஹகயாடுத்தக் ஹகயாண்டிருக்கின்றனர்;
முட்டயாள்கள்
ரபசிக்
ஹகயாண்டிருக்கும
ரநடத்தில்
குற்றவயாளிகள் ஹகயா்டுரரலில ஹசய்த ஹகயாண்டிருக்கிறயார்கள்’
என்று சிரியர்கள் பதயா்டுரகக்டுரளப் பிடித்தக்ஹகயாண்டிருக்கும
நிாக அழைற்படங்க்டுரளக் கயாண ரநரிடுவயார்கள். (Karadjis 2014)
இந்த
பிடசசயாடம
அவரலிலட்சணமயானதயாய்
இருக்கிறத.
அஹமரிக்க இடயாணுவத் த்டுரரலிலயீட்டுக்கு ரகயாரிக்்டுரகவிடுகின்ற
அத்தடன் தனத த்டுரரலில்டுரம சக்தியயாக பல்மருத்தவர்களின்
ஒரு குழு்டுரவ அணிதிடட்டுகின்ற ஒரு “கண்ணியமயான
புடட்சி”
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கத்தின்
ஒரு
ரசயாசலிசப்
புடட்சியல்ரலில. அத்தடன் சிரியயாவில் ஒரு ஹவகுஜன எழுசசி
நடந்த ஹகயாண்டிருப்பதற்கயான ஆதயாடங்க்டுரள வாக அழைங்குவதயாக
எண்ணி
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
எ்டுரதயயாவத
முன்்டுரவக்கும ஒவ்ஹவயாரு மு்டுரறயும, அத ஒரு ஹவற்று
ரமயாசடியயாகரவ நிரூபணமயாகிறத.
அதில் ஒன்றயாய், சிரியயாவில் ரபயாரிடுகின்ற அஹமரிக்கஆதடவ குர்திஷ குடிப்ப்டுரடகளுடன் ரசர்ந்த ஹசயற்படும
ஜஸ்மின் ஹமயாபயீட் (Yasmeen Mobayed) என்ற நியூ ரயயார்க்
பல்க்டுரரலிலக்காக அழைகத்தின்
ஒரு
மயாணவி,
சிரியயாவிரலிலயான
ஆடமபகட்ட ஆர்ப்பயாட்டங்க்டுரள அசயாத்
ஒடுக்கிய்டுரம
ஹதயாடர்பயாக
கூறும
குற்றசசயாட்டுக்க்டுரள
ரடயாஹின
ரமற்ரகயாளிடுகிறயார்:
“ஆயிடக்கணக்கயான
ஆவணப்படுத்தப்பட்ட
அடசியல்
்டுரகதிகள்
அசயாத்
ப்டுரடகளின்
கடங்களில்
சித்திடவ்டுரதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர்.
’சீசர்’
என்ற
பு்டுரனப்ஹபயடயால் அறியப்படும அண்்டுரமயில் ஆட்சியின்
தடப்பிலிருந்த
விட்ரடயாடிய
ஒரு
பு்டுரகப்படக்கயாடர்,
சமீபத்தில்,
11,000 க்கும
அதிகமயான
சித்திடவ்டுரத
ஹசய்யப்பட்ட சயாதயாடண மக்களிரலிலயான ்டுரகதிகளின் 55,000
பு்டுரகப்படங்க்டுரளக் கசிய விட்டயார்.”
ஒரு புடட்சி நடந்த ஹகயாண்டிருந்ததயாக கூறும தனத
வயாதத்திற்கு
வலுசரசர்க்க
“சீசர்”
ஐ
ஹமயாபயீட்
நமபியிருப்பதயானத
ரடயாஹினயின்
ஒட்டுஹமயாத்த
விவரிப்்டுரபயும
பரலிலவீனப்படுத்தகிறத.
“சீசர்”
ஒரு
நீரூபிக்கத்தக்க ஆதயாடமும அல்ரலில நமபத்தகுந்த ஆதயாடமும
அல்ரலில.
2011 முதரலிலயாக சிரிய எதிர்ப்பு ஆயுதக் குழுக்களுடன்
ரசர்ந்த ஹசயற்பட்டு வந்திருந்த ஒரு உளவயாளியயான “சீசர்”
2014 இல் கட்டயாரின் எண்ஹணய் ரஷக்குகளயாட்சியயால்
நிதியயாதயாடமளிக்கப்பட்ட மனத உரி்டுரம ஆய்வயாளர்கள்
குழு ஒன்்டுரற ஹபயர்கூறப்படயாத ஒரு மத்திய கிாக அழைக்கு
நயாட்டில் சந்தித்தயார். 11,000 சிரியக் ்டுரகதிகளின் 55,000
பு்டுரகப்படங்கள் தன்னடம ஒரு தகவல் ரசமிப்பு பதிவ
தட்டில்
உள்ளதயாகக்
கூறிய
அவர்,
ஆனயால்
விசயாட்டுரணயயாளர்களுக்கு இந்த பு்டுரகப்படங்க்டுரள பயார்க்க
அனுமதிக்க மறுத்த விட்டயார். இறுதியயாக அவர்கள்
ஹதரிவித்தனர்,
“சுமயார்
5,500
படங்கள்
தடயவியல்
குழுவயால் பரிரசயாதிக்கப்பட்டன... இந்த 5,500 படங்களில்
இறந்தரபயான ஹமயாத்தம 835 ரபரின் பு்டுரகப்படங்கள்
விரிவயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பட்டன. இவற்றில் 20 சதவீத
படங்கள் அதிர்சசியயால் பயாதிக்கப்பட்ட ஆதயாடங்க்டுரளக்
ஹகயாண்டிருந்தன, 30 சதவீதம ரகள்விக்கிடமயான்டுரவயயாக
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இருந்தன.
கயாட்டின.”

நயாற்பத்திடண்டு

சதவீதம

உடல்நலி்டுரவக்

“சீசர்”

அவர் ஹவளியிட்ட படங்களில் இருந்த ரநடம மற்றும
ரததி பதிவக்டுரள உருத்ஹதரியயாதபடி ஆக்கிவிட்டதயால்,
பயாதிக்கப்பட்ட இந்த 835 ரபரும கூட யயார், எப்ரபயாத
எங்ரக
அவர்கள்
்டுரகத
ஹசய்யப்பட்டனர்,
ஹகயால்ரலிலப்பட்டனர்
என்ப்டுரதஹயல்ரலிலயாம
சரிபயார்ப்பதற்கு
சயாத்தியமளிக்கவில்்டுரரலில. இன்னும ஹசயால்ரலிலப் ரபயானயால், 835
தனமனதர்கள்
அ்டுரடயயாளமஹதரியயாத
மனதர்களயால்
படுபயங்கடமயாக
நடத்தப்பட்டிருக்கின்றனர்
என்று
விசயாட்டுரண அ்டுரமப்பினர் திட்டவட்டமயாகக் கூறுவதற்கும
அப்பயால் ரவஹறதற்கயான ஆதயாடத்்டுரதயும “சீசர்” கசிய
விட்ட பு்டுரகப்படங்கள் வாக அழைங்கவில்்டுரரலில.
ஆனயால்
ஹஹென்ஸ்மரனயா,
சிரியயாவிரலிலயான
அத்த்டுரன
படுஹகயா்டுரரலிலகளுக்குமயான
பழி்டுரய
அசயாத்
மீத
ரபயாடுவதற்கும ரபயா்டுரடத் தீவிடப்படுத்தவதற்கயான தனத
அ்டுராக அழைப்புகளுக்கு நியயாயம கற்பிப்பதற்கும இவற்்டுரறப்
பயன்படுத்தகிறயார். அதற்கு ரமலும அவர், 2013-2014 இல்
உருவயாகி, அசயாத்தின் ப்டுரடகள் மீத மட்டுமல்ரலிலயாத,
அருகிலுள்ள ஈடயாக்கில் இருக்கும அஹமரிக்க ்டுரகப்பயா்டுரவ
ஆட்சியின் மீதம கூட தயாக்குதல் நடத்திய ஒரு சுன்ன
இஸ்ரலிலயாமிய பயங்கடவயாத ஆயுதக்குழுவயான ISIS (ஈடயாக்
மற்றும சிரியயாவின் இஸ்ரலிலயாமிக் அடசு) இன் வளர்சசிக்கும
அசயாத்தின் ஆட்சி மீரத பழிரபயாடுகிறயார். பிரிட்டனன் வரலிலதசயாரி ஹடய்லி ஹடலிகிடயாப் தினசரி்டுரயயும மற்றும ISIS இல்
இருந்த விரலிலகி அஹமரிக்க ரபயார் முயற்சிக்கு த்டுரணநிற்கும
பரலிலரும இ்டுரணந்த ஒரு குழு்டுரவயும ரமற்ரகயாளிட்டு, அவர்
எழுதகிறயார்:
இஸ்ரலிலயாமியக்
குழுக்களில்
மிகத்
தீவிடமயானதயான
ISIS
உடன்
ஒரு
கூட்டணி
ஹகயாள்ள
அசயாத்
முடிஹவடுத்தயார்.
மதசயார்பற்ற
கரலிலகக்கயாடர்கள்
இடக்கமற்ற
தயாக்குதல்களுக்கு
இரலிலக்கயான
அரதரவ்டுரளயில், “ஆட்சி எங்கள் மீத
குண்டுவீசயாத
என்று
எங்களுக்கு
நமபிக்்டுரகயிருந்தத” என்று ISIS இல்
இருந்த
விரலிலகிவந்தவர்
கூறினயார்...
மற்றும
முஸ்லீம
சரகயாதடத்தவம
அ்டுரமப்புடன்
ஹதயாடர்பு்டுரடய
ஒரு
கிளர்சசிப்
ரபயாடயாளி
கூறிய்டுரதப்
ரபயாரலில,
ஆட்சியயானத
“பயானயயாஸ்
(Banias) மற்றும ரலிலயாத்தயாக்கியயா (Latakia)
இல்
உள்ள
இடண்டு
ஹபரும
எண்ஹணய் குாக அழையாய்களில் எண்ஹணய்
இ்டுரடயூறின்றி பயாய்வதற்கயாக ஜபயாத்
அல்- நுஸ்டயா (Jabhat al-Nusra) க்கு
மயாதந்ரதயாறும 150 மில்லியன் சிரியன்
லீடயா
[£1.4m]
க்கும
அதிகமயான
ஹதயா்டுரக்டுரய
ஹகயாடுத்த
வந்தத.
இடண்டு தடப்பினடதம நமபிக்்டுரக்டுரய
ஹபற்றிருந்த இ்டுரடத்தடகர்கள் இந்த

உடன்பயாட்டுக்கும
பணம
அந்த
அ்டுரமப்பிற்கு பயாய்வதற்கும ஏற்பயாடு
ஹசய்த ஹகயாடுத்தனர்.’ உண்்டுரமயில்,
ஹடலிகிடயாப்
இன்
ஒரு
கட்டு்டுரட
ஹதரிவித்த்டுரதப் ரபயாரலில, அசயாத்தின்
ஆட்சியயானத ஹவறுமரன ISIS இடம
இருந்த எண்ஹணய் வயாங்கியதடன்
நிற்கவில்்டுரரலில, அத அவர்களுடனயான
ஒத்த்டுராக அழைப்புடன் எண்ஹணய் மற்றும
எரிவயாயு
ஆ்டுரரலிலக்டுரளரய
நடத்தி
வந்தத. …
ISIS க்கயான

நிதியின் மிகப்ஹபருமளவ
சிரியயாவக்குள்ளிருந்த தயான் வந்தத,
அத்தடன் அதன் ஹபருமபகுதி அசயாத்
ஆட்சியுடனயான எண்ஹணய், எரிவயாயு
உடன்பயாடுகள்
மூரலிலமயாக
வந்தத
என்பதற்கயான
ஏடயாளமயான
ஆதயாடங்களுடன்
ஒப்பிடு்டுரகயில்,
ISIS க்கு ஹவளி நயாடுகளில் இருந்த
அல்ரலிலத அவற்றுடனயான எண்ஹணய்
உடன்பயாடுகள்
மூரலிலமயாக
நிதி
கிட்டியதற்கு மிகக் கு்டுரறந்த ஆதயாடரம
இருக்கிறத.
வ்டுரளகுடயா
முடியயாட்சிகளிடம
இருந்தயான,
குறிப்பயாக
சவதி
அரடபியயாவிடம
இருந்தயான,
நிதியளிப்்டுரபப்
ஹபயாறுத்தவ்டுரட,
இந்த
நயாடுகளில்
இருக்கின்ற
தனநபர்கள்
ISIS க்கு
நிதியளிக்கக் கூடும, ஆனயால் அடசின்
உதவி
ISIS
உடன்
ரபயாரிட்டுக்
ஹகயாண்டிருக்கும
ஆயுதக்
குழுக்களுக்ரக ரபயாயிருக்கிறத; ரவறு
வயார்த்்டுரதகளில் ஹசயால்வதயானயால், 'ISIS
இன்
எழுசசிக்கு
அசயாத்்டுரத
முதன்்டுரமயயாக
கு்டுரறகூறுவரத’
பயாதகயாப்பயானதயாகத்
ஹதன்படுகிறத
(Rowell 2014).
இத விடயத்தில் WSWS மீதம ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
தயாக்கி
இவ்வயாறு
எழுதகிறயார்:
“ISIS
ஐ
அசயாத்
ஊக்குவிப்பதன் மீதம, சிரியயாவின் இ்டுரறயயாண்்டுரம்டுரய
ஈடயான் இஸ்ரலிலயாமிய அடசுக்கு விட்டுக்ஹகயாடுப்பதன் மீதம
ரநயார்த்தம ரலிலயான்ரிரயயும ஹமியேயும் மௌனம கயாக்கின்றனர்.”
இன் மூரலிலங்கள் 1981-1989 ரசயாவியத்-ஆப்கயான் ரபயாரின்
ரபயாத ரநட்ரடயா சக்திகள் மற்றும அவற்றின் பயாடசீக
வ்டுரளகுடயா கூட்டயாளிகளயால் உருவயாக்கப்பட்ட சர்வரதசிய
இஸ்ரலிலயாமிய
ஆட்ரசர்ப்பு
வ்டுரரலிலப்
பின்னல்களில்
அ்டுரமந்திருக்கின்றன.
இன்று
மீண்டும
உயிரூட்டப்பட்டிருக்கும இவற்றுடன், ஈடயாக்கில் 2003-2011
அஹமரிக்க ஆக்கிடமிப்புக்கு எழுந்த எதிர்ப்்டுரப ஒடுக்க
பயன்படுத்தப்பட்ட
குறுங்குழுவயாத
குடிப்ப்டுரடகளில்
இருந்தமதயான் இன்று சிரியப் ரபயாரில் பங்ஹகடுக்க
பத்தயாயிடக்கணக்கயான
ஹவளிநயாட்டு
ரபயாரிடுபவர்கள்
ISIS
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எடுக்கப்படுகின்றனர். சிரியயாவில் ரபயாரிடுவதற்கு ஐரடயாப்பயா,
மத்திய
ஆசியயா,
பயாகிஸ்தயான்,
டஷயயா,
சீனயா,
ஆஸ்திரடலியயா மற்றும வட அஹமரிக்கயா எங்கிலும இருந்த
ரபயாரிடுபவர்கள் பயணம ஹசய்தனர்.
சிரியப் ரபயார்
வளர்சசிய்டுரடந்த
நி்டுரரலிலயில்,
இந்த
சக்திகள்
அருகிலிருக்கும ஈடயாக்கில் இருந்த சுன்ன இஸ்ரலிலயாமிய
குடிப்ப்டுரடகளுடன் உறவக்டுரள வளர்த்தக் ஹகயாண்டன.
கட்டுமயான நிறுவனமயான ரலிலயாஃபயார்ஜ (Lafarge) மூரலிலமயாக
ISIS க்கு மில்லியன் கணக்கயான யூரடயாக்க்டுரள பயாய்சசிய
சிரியயாவின் முன்னயாள் கயாரலிலனத்தவ சக்தியயான பிடயான்ஸ்
உள்ளிட்ட ரநட்ரடயா சக்திகளிடம இருந்த ISIS அடசு
நிதியயாதயாடம ஹபற்றத என்பத ஒரு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட
உண்்டுரமயயாகும.
ஹஹென்ஸ்மனும
மறுக்கயாத,
உத்திரயயாகபூர்வமற்ற சவதி ஆதயாடங்களிடம இருந்தயான
நிதியயாதயாடத்்டுரதயும
ரசர்த்தயால்,
அசயாத்்டுரத
கவிழக்க
வி்டுராக அழைகின்ற அடசயாங்கங்களயால் ISIS ஆதடவளிக்கப்பட்டத
என்ப்டுரத இத ஹதளிவயாக்குகிறத.
சிரிய
நகடங்களுக்கயான
எரிசக்தி
விநிரயயாகத்்டுரத
தண்டித்தவிடும என்ற கயாடணத்தயால், ISIS வசமிருந்த
எண்ஹணய் வயல்களில் இருந்த எண்ஹணய் ஹகயாள்முதல்
ஹசய்வ்டுரத அசயாத் நிறுத்தவில்்டுரரலில என்பத உண்்டுரமரய.
ஆயினும, அசயாத் ஆட்சியயானத, பின்னர் டஷய மற்றும
ஈடயானயக் கூட்டயாளிகளத உதவியுடன், ISIS மீத தயாக்குதல்
நடத்தி அந்த எண்ஹணய் வயல்க்டுரள மீண்டும ்டுரகப்பற்ற
முயன்றத, அசசமயத்தில் ISIS ஐ பயாதகயாக்க த்டுரரலிலயிட்ட
அஹமரிக்க
ப்டுரடகரள
அவற்றின்மீத
குண்டுவீசித்
தயாக்குதல் நடத்தியத.
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
அடசியல்
ரமயாசடி
இ்டுராக அழைப்பதற்கயான
கயாடணத்்டுரதப்
புரிந்தஹகயாள்வத
கடினமல்ரலில.
மடணதண்ட்டுரனப்
ப்டுரடக்டுரளக்
ஹகயாண்டுள்ளதம
மற்றும
அப்பயாவி
மக்க்டுரளக்
கூட்டங்கூட்டமயாய் ஹகயா்டுரரலில ஹசய்யும கயாஹணயாளிக்டுரள
ஹவளியிட்டதமயான ISIS க்கு ரநட்ரடயா மற்றும பயாடசீக
வ்டுரளகுடயாவின்
ஆதடவயானத,
இந்த
ரபயாடயானத
ஏகயாதிபத்தியத்தின் த்டுரரலில்டுரமயிரலிலயான விடுத்டுரரலிலக்கயான ஒரு
ரபயார் என்பதயான ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மனன் ஒட்டுஹமயாத்த
தத்தவத்்டுரதயும ஒரு ஹபயாய் என எடுத்தக்கயாட்டுகிறத.
ஏகயாதிபத்திய சூ்டுரறயயாடல் ரபயார்க்டுரளயும அவற்றின்
இஸ்ரலிலயாமியவயாத பினயாமிக்டுரளயும ஆதரிப்பதற்கு தயார்மீக
கட்டுரம்டுரய அவர் இழுப்பஹதன்பத உதயாசீனத்்டுரத தவிர்த்த
ரவஹறதற்கும தகுதியயானதயாயில்்டுரரலில.
பயாரூக் பிரிரகட் (Farouq Brigades) ரபயான்ற “மிதவயாத”
இஸ்ரலிலயாமிய
எதிர்ப்பு
ஆயுதக்குழுக்க்டுரள
்டுரமக்கல்
கடயாட்ஜிஸ் ஆதரித்ததில் அவர்களத அடசியல் மற்றும
தயார்மீக சீடழிவ உசசம்டுரடந்தத. பயாரூக் பிரிரகட் இன்
த்டுரரலிலவடயான கயாலித் அல்-ஹெமயாட் (Khalid al-Hamad), சிஐஏ
ஐயும பயாடசீக வ்டுரளகுடயா ரஷக் ஆட்சிக்டுரளயும கவர்கின்ற
ரநயாக்குடன் வடிவ்டுரமக்கப்பட்டிருந்த ஒரு YouTube நிதி
திடட்டல் கயாஹணயாளியில், சிரிய ப்டுரடவீடர் ஒருவடத
சடரலிலத்்டுரத சி்டுரதத்த அவடத உள்ளுறுப்்டுரபக் கடிக்கின்ற
கயாட்சிக்கயாய் இழிபுகழ ஹபற்றவடயாவயார். சிரியயா விடயத்தில்
கருத்தக்கூறும
ஆளு்டுரம
உள்ளதயாக
ரடயாஹின

ஹஹென்ஸ்மன் ரமற்ரகயாளிடும ்டுரமக்கல் கடயாட்ஜிஸ், இந்த
படுபயங்கடமயான கயாஹணயாளி்டுரய, “சிறு நடமயாமிசத்தனம”
(“minor cannibalism”) மட்டுரம என்று கு்டுரறத்தக்கயாட்டினயார்.

பயாதகயாப்பதற்கயாக
அவர்க்டுரள
இடயாணுவரீதியயாக எதிர்ப்பதம கூட
அவசியமயானதயாகரலிலயாம.

மீத ஹவறிஹகயாண்டு தயாக்குதவதில், ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன் தனத ஹசயாந்த வயாதத்தின் முடண்பயாடுகளில்
சிக்கிக்
ஹகயாண்டு
க்டுரடசியில்
ரபயாரில்
அசயாத்தின்
ஹகயாள்்டுரக்டுரய
ம்டுரறமுகமயாக
ஆதரிப்பதில்
ஹசன்று
முடிகிறயார். அவர் எழுதகிறயார்:

உரலிலக
ரசயாசலிச
வ்டுரரலிலத்
தளத்்டுரத
முஸ்லீமவிரடயாதமயானதயாகவம நவ-பயாசிஸ்டயாகவம அவதூறுஹசய்வத
ஹவற்றுப்ரபச்டுரச
அடிப்ப்டுரடயயாகக்
ஹகயாண்டதயாகவம,
எதிர்ப்பு குடிப்ப்டுரடயின்டுரட நயான்கு வ்டுரகயினடயாக பிரிப்பத
ஹவற்று
ரபயாலிரமதயாவித்தனத்்டுரத
அடிப்ப்டுரடயயாகக்
ஹகயாண்டதயாகவம
இருக்கிறத.
அசயாத்திற்கயான
முற்ரபயாக்கயான எதிர்ப்பு சிரியத் ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்திடம
இருந்ரத
வருகிறத.
இஸ்ரலிலயாமிய
எதிர்ப்பு
குடிப்ப்டுரடயின்டுரடப் ஹபயாறுத்தவ்டுரட, அத அல்நுஸ்டயா
மற்றும ISIS ஆனயாலும சரி அல்ரலிலத “மிதவயாதிகள்” என்று
ஹசயால்ரலிலப்படுகின்ற சிரிய விடுத்டுரரலில இடயாணுவம (Free
Syrian
Army)
அல்ரலிலத
பயாரூக்
பிரிரகட்
ரபயான்றவர்களயாயினும
சரி,
அவர்கள்
அ்டுரனவருரம
“வன்மு்டுரற மூரலிலமயாக ஒரு இஸ்ரலிலயாமிய அட்டுரச உருவயாக்க
விருமபும அடசியல் இஸ்ரலிலயாமியவயாதிகள்” தயான். அப்பயாவி
மக்க்டுரளப்
பயாதகயாப்பதற்கயாக
அவர்க்டுரள
“இடயாணுவரீதியயாக
எதிர்ப்பதற்கு”
ஆரரலிலயாச்டுரன
ஹசயால்வதன்
மூரலிலமயாக,
ஹஹென்ஸ்மன்,
அவ்டுரடயும
அறியயாமல் அவர்களுக்கு எதிடயான அசயாத்தின் ரபயா்டுரட
வழிஹமயாழிபவடயாகிறயார்.
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உரலிலக ரசயாசலிச வ்டுரரலிலத் தளத்தின்
(2013)
ரடவிட்
ரநயார்த்
மற்றும
அஹரலிலக்ஸ் ரலிலயான்ரிரயயின் த்டுரரலிலயீடு
நவ-பயாசிச
வரலிலதகளின்
அ்டுரடயயாளமுத்தி்டுரடயயாக
ஆகியிருக்கும
முஸ்லீம-விரடயாத
சகிப்பின்்டுரம்டுரயயும எதிஹடயாலிக்கிறத.
அசயாத்திற்கயான
ஒட்டுஹமயாத்த
சிரிய
எதிர்ப்்டுரபயும ‘இஸ்ரலிலயாமியவயாத’ என்று
குணயாமசப்படுத்தவதன் மூரலிலமயாக, அத
முஸ்லீம-அல்ரலிலயாத கிளர்சசியயாளர்க்டுரள
உதயாசீனப்படுத்தவதடன்
அசயாத்்டுரத
எதிர்க்கும முஸ்லீமகளிலுள்ள நயான்கு
தனத்தன வ்டுரககளுக்கு இ்டுரடயிரலிலயான
பிரிப்புக்ரகயாட்்டுரடயும மழுங்கடிக்கிறத.
முதல்
வ்டுரகயினர்
முஸ்லீமகளயாக
தம்டுரம
அ்டுரடயயாளப்படுத்தவதடன்
மதசயார்பற்ற
மற்றும
முற்ரபயாக்கயானவர்களயாவர்.
தமக்கு
மதநமபிக்்டுரககள் இருந்தயாலும, ஒரு
மதசயார்பற்ற அடசில் வயாாக அழை விருமபும
முஸ்லீம
அடிப்ப்டுரடவயாதிகள்
(‘சரலிலயாஃபிக்கள்’)
இடண்டயாவத
வ்டுரகயினரில்
வருகிறயார்கள்....
ரதர்தல்கள் மூரலிலமயாக ஒரு இஸ்ரலிலயாமிய
அட்டுரச உருவயாக்க விருமபும அடசியல்
இஸ்ரலிலயாமியவயாதிகள்
மூன்றயாம
வ்டுரகயினரில்
இருக்கிறயார்கள்.
இவர்கள்
ஆபத்தயானவர்களயாக
கருதத்தக்கவர்கள்,
ஏஹனன்றயால்
அதிகயாடத்தக்கு
வருவயார்களயாயின்
தவிர்க்கவியரலிலயாமல்
ஜனநயாயக
உரி்டுரமக்டுரளயும
சுதந்திடங்க்டுரளயும
இவர்கள்
இல்ரலிலயாஹதயாழிப்பயார்கள்,
ஆகரவ இவர்க்டுரள சித்தயாந்தரீதியிலும
அடசியல்ரீதியிலும எதிர்க்க ரவண்டும.
வன்மு்டுரற மூரலிலமயாக ஒரு இஸ்ரலிலயாமிய
அட்டுரச உருவயாக்க விருமபும அடசியல்
இஸ்ரலிலயாமியவயாதிகள்
நயான்கயாவத
வ்டுரகயினரில்
வருகிறயார்கள்.
சயாத்தியமயானயால்
அவர்கள்
சி்டுரறக்கமபிகளுக்குப்
பின்னயால்
நிறுத்தப்பட
ரவண்டும,
அவர்கள்
வாக அழைக்கமயாய்
குண்டு்டுரவத்த
தகர்க்கின்ற
அப்பயாவிமக்க்டுரள
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ஏகயாதிபத்தியப்
ரபயா்டுரட
ட்ஹடயாட்ஸ்கிச-விரடயாத கயாடணம

ஆதரிப்பதற்கயான

ஒரு

அஹமரிக்க மற்றும ஐரடயாப்பிய மக்களத முதகிற்குப்
பின்னயால் அல்ஹகய்தயாவடன் கூட்டணி ரசர்ந்த ஹகயாண்டு
ரநட்ரடயா
சக்திகளயால்
சிரியயாவில்
நடத்தப்பட்ட
ஆட்சிமயாற்றத்திற்கயான ரபயாடயானத, கிாக அழைக்கு ஐரடயாப்பயா,
மத்திய கிாக அழைக்கு மற்றும மத்திய ஆசியயா எங்கிலும மூன்று
தசயாப்த கயாரலிலமயாய் அஹமரிக்கயா த்டுரரலில்டுரமயில் நடத்தப்பட்ட
ரபயார்களின்
வி்டுரளஹபயாருளயாய்
இருந்தத.
அஹமரிக்க
மற்றும ஐரடயாப்பிய ஏகயாதிபத்தியத்தின் இந்த குற்றங்கள்
மில்லியன் கணக்கயான உயிர்க்டுரளக் கயாவஹகயாண்டு 60
மில்லியனுக்கும
அதிகமயான
மக்க்டுரள
அகதிகளயாக்கியரதயாடு
மட்டும
நின்றுவிடவில்்டுரரலில.
இருபதயாம நூற்றயாண்டில் உரலிலகப் ரபயாருக்கும அக்ரடயாபர்
புடட்சிக்கும
இட்டுச
ஹசன்ற
முதரலிலயாளித்தவத்தின்
அடிப்ப்டுரட முடண்பயாடுகள் தீர்க்கப்படயாமரரலிலரய இன்னும
இருக்கின்றன
என்ற
உண்்டுரம்டுரயயும
அ்டுரவ
அமபரலிலப்படுத்தியிருக்கின்றன.
முதரலிலயாளித்தவத்தின்
1930 களுக்குப்
பிந்்டுரதய
மிக
ஆாக அழைமயான ஹநருக்கடிக்கு மத்தியில் பரலில டிரில்லியன்
கணக்கயான டயாரலிலர்கள் ஹசரலிலவஹசய்யப்பட்டிருக்கும இந்த
இடத்தம ரதயாய்ந்த ரபயார்களுக்கு ஆாக அழைமயான மக்கள்ஹவறுப்பு
இருந்தரபயாதிலும கூட, அஹமரிக்கயாவிலும ஐரடயாப்பயாவிலும
வயாக்களித்த அந்தந்த அடசயாங்கங்க்டுரள பதவியில் இருந்த
அகற்றுவதன்
மூரலிலமயாக
இவற்்டுரற
முடிவக்குக்
ஹகயாண்டுவருவதற்கு
அல்ரலிலத
கட்டுப்படுத்தவதற்கு
வயாக்கயாளர்கள்
ஹசய்திருக்கும
முயற்சிகள்
ரதயால்விய்டுரடந்திருக்கின்றன.
அத்த்டுரன
அடசியல்
வண்ணங்க்டுரளயும ரசர்ந்த அடுத்தடுத்த பதவிக்குவந்த

அடசயாங்கங்கள்,
மயாறயாக,
இவற்்டுரற
ரமலும
தீவிடப்படுத்தரவ
ஹசய்திருக்கின்றன.
அத்தடன்
இக்ஹகயாள்்டுரகயயானத ஸ்தயாபனமயப்படுத்தப்பட்ட ஆளும
வர்க்கத்தயால்
வழிஹமயாழியப்படுகின்ற
ஒரு
ஹகயாள்்டுரகயயாகவம
ஆகியிருக்கிறத என்பத
ஹதளிவ.
உதயாடணமயாக, ரநட்ரடயா-ஆதடவ கிளர்சசிப் ரபயாடயாளிகளுடன்
ரபயாரிடுவதில் உதவவதற்கு சிரிய ஆட்சி மயாஸ்ரகயா்டுரவ
அ்டுராக அழைத்தரபயாத, ரநட்ரடயா இந்தப் ரபயா்டுரட ஒரு அணு
ஆயுத
சக்தியயான
டஷயயாவடனயான
ஒரு
இடயாணுவ
ரமயாதரலிலயாக தீவிடப்படுத்தியத. முதரலிலயாம உரலிலகப் ரபயாரும
டஷயப் புடட்சியும ஹவடித்த ஒரு நூற்றயாண்டு கயாரலிலத்திற்குப்
பின்னர்,
முதரலிலயாளித்தவ
அ்டுரமப்புமு்டுரறயயானத
ஒரு
அணுஆயுத ஹபருமசுவயா்டுரரலிலயின் விளிமபில் தடுமயாறிக்
ஹகயாண்டிருக்கிறத.
அக்ரடயாபர் புடட்சியில் விளயாடிமிர் ஹரலிலனனுடன் இ்டுரணத்
த்டுரரலிலவரும,
ஸ்டயாலினன்
எதிர்ப்பயாளரும,
நயான்கயாம
அகிரலிலத்தின் ஸ்தயாபகருமயான லிரயயான் ட்ஹடயாட்ஸ்கியயால்
முன்்டுரவக்கப்பட்ட முதரலிலயாளித்தவம மற்றும ஸ்டயாலினசம
இடண்டுக்குமயான
அடசியல்
மயாற்றீட்டின்
நீடித்தநி்டுரரலிலத்திருக்கும
முக்கியத்தவத்்டுரத
இத
அடிக்ரகயாடிட்டுக் கயாட்டுகிறத. உரலிலக ரசயாசலிசப் புடட்சி
குறித்த
ஸ்டயாலினசத்தின்
ரதசியவயாத
நிடயாகரிப்பிற்கு
ட்ஹடயாட்ஸ்கி
்டுரவத்த
விமர்சனமும,
முதரலிலயாளித்தவ
வர்க்கத்திடம
இருந்தம
அதன்
நடுத்தட-வர்க்கக்
கூட்டயாளிகளிடம
இருந்தம
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கத்தின்
அடசியல் சுயயாதீனத்்டுரத ஸ்தயாபிப்பதற்கயாக அவர் நடத்திய
அயடயாத ரபயாடயாட்டமுமதயான் இன்று புடட்சிகட ரசயாசலிச
அடசியலுக்கயான அடித்தளமயாய் ஹதயாடர்கின்றன. 1991 இல்
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தில்
முதரலிலயாளித்தவ
மீட்சி
ஹசய்யப்படுவதற்கு
இட்டுசஹசன்ற
ஸ்டயாலினசம,
மயார்க்சிசத்்டுரதயும
ரபயால்ஷிவிசத்்டுரதயும
பிடதிபலிக்கவில்்டுரரலில என்ப்டுரதயும, மயாறயாக ரசயாவியத்
ஒன்றியத்திற்குள்ளயாக
இருந்த
எவ்விதமயான
ஒழுங்க்டுரமக்கப்பட்ட மயார்க்சிச ஹசல்வயாக்்டுரகயும அழித்த
ஸ்டயாலினன் குற்றங்க்டுரளயும அவர் எடுத்தக்கயாட்டினயார்.
ஆயினும, இக் குற்றச ஹசயல்களயால், உரலிலக ரசயாசலிசப்
புடட்சியின் சகயாப்தத்்டுரதயும, 1917 அக்ரடயாபர் டஷயப்
புடட்சியயால்
ஹதயாடங்கி
்டுரவக்கப்பட்டவயாறயாக
அடசு
அதிகயாடத்்டுரதக்
்டுரகப்பற்றுவதற்கும
ரசயாசலிசத்்டுரத
கட்டிஹயழுப்புவதற்கும ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கம நடத்தகின்ற
ரபயாடயாட்டத்்டுரதயும முடிவக்குக் ஹகயாண்டுவட முடியவில்்டுரரலில.
இன்று பயாரிய எண்ணிக்்டுரகயிரலிலயான ஹதயாழிரலிலயாளர்களும
இ்டுரளஞர்களும இந்த முன்ரனயாக்கி்டுரன ரநயாக்கித் திருமப
முடியும, திருமபியயாக ரவண்டும.
இதற்கு ரநர்மயாறயாக, ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மனும அவர் கூடி
ஹசயற்படுகின்ற ISO, பிஹடஞ்சு NPA மற்றும ஆஸ்திரடலிய
SA ஆகிய இ்டுரவ அ்டுரனத்தரம ட்ஹடயாட்ஸ்கிசத்திலிருந்தயான
பல்ரவறு
ஓடுகயாலிகளத
வமசயாவளிகளிடம
இருந்த
தங்களுக்கயான உத்தரவகத்்டுரதப் ஹபறுகின்றன. இவர்கள்
அ்டுரனவரும
ஏகயாதிபத்தியத்திற்கு
முற்றயாக
தங்களத
ரச்டுரவ்டுரய வாக அழைங்குகின்றனர்.
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ஆனத,
1939-40
இல்
ரசயாவியத்
ஒன்றியம
“அதிகயாடத்தவ
கூட்டுவயாத”
(“bureaucratic
collectivist”)
வ்டுரகயயானத என்று கூறி ட்ஹடயாட்ஸ்கியிடம இருந்தம
நயான்கயாம அகிரலிலத்திடம இருந்தம முறித்தக் ஹகயாண்ட
மக்ஸ்
சயாக்ட்மனன்
வழிவந்ததயாகும.
பின்னயாளில்
பிரிட்டனல்,
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரத
ஒரு
“அடசு
முதரலிலயாளித்தவ” (“state capitalist”) சமூகம என்று கூறி
தயாக்கிய ரடயான கிளிஃப் (Tony Cliff) ரபயான்று, சயாக்ட்மனும,
ரசயாவியத் ஒன்றியமயானத ட்ஹடயாட்ஸ்கி விளக்கிய்டுரதப்
ரபயாரலில ஒரு உருக்கு்டுரரலிலந்த ஹதயாழிரலிலயாளர்’ அடசயாக இல்்டுரரலில,
மயாறயாக ஒரு புதிய ஆளும முதரலிலயாளித்தவ வர்க்கத்்டுரதக்
கட்டிஹயழுப்பி
விட்டிருந்த
ஒரு
வடரலிலயாற்று
கருசசி்டுரதவயாகரவ இருந்தத என்று வயாதிட்டயார். இந்த
அடிப்ப்டுரடயில்
சயாக்ட்மன்,
ஜனநயாயகக்
கட்சியுடன்
இ்டுரணந்த
அஹமரிக்க
ஹதயாழிற்சங்கங்க்டுரள
ரநயாக்கி
ரநயாக்குநி்டுரரலில அ்டுரமத்தக் ஹகயாண்டயார், ரடயான கிளிஃப்
பிரிட்டனன் சமூக ஜனநயாயக ஹதயாழிற் கட்சி்டுரய ரநயாக்கி
தனத ரநயாக்குநி்டுரரலில்டுரய அ்டுரமத்தக் ஹகயாண்டயார்.
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ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மன் ரசயாவியத் ஒன்றியத்்டுரத ஒரு “அடசு
முதரலிலயாளித்தவ தனயயார் திடட்சி”யயாக (“state capitalist
privative
accumulation”)
கயாணும
கண்ரணயாட்டத்திற்கு
அடிப்ப்டுரடயயாக டஷயயாவில் அடசு முதரலிலயாளித்தவம என்ற
புத்தகத்்டுரத
ரமற்ரகயாளிடும
ரவ்டுரளயில்,
அஷக்கயார்
மற்றும கடயாட்ஜிஸ் ரபயான்ற பப்ரரலிலயாவயாதிக்டுரள அவர்
புகழந்த ரபயாற்றுகிறயார், அவர்க்டுரள ரமற்ரகயாளிடுகிறயார்.
அவர்களத கட்சிகளயான, மு்டுரறரய பிடயான்சின் NPA யும
ஆஸ்திரடலியயாவின் SA யும, ஸ்டயாலினசக் கட்சிகள்
ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்திற்கு புடட்சிகடத் த்டுரரலில்டுரமக்டுரள
வாக அழைங்கும எனக் கூறி 1953 இல் ட்ஹடயாட்ஸ்கிசத்தில்
இருந்தம நயான்கயாம அகிரலிலத்தின் அ்டுரனத்தரலிலகக் குழுவில்
இருந்தம
முறித்தக்
ஹகயாண்ட
சக்திகளின்
வழி
வந்த்டுரவயயாகும. ரசயாவியத் ஒன்றியம குறித்த இவர்களின்
மதிப்பீடுகள்
எத்த்டுரன
படந்த
வித்தியயாசங்க்டுரளக்
ஹகயாண்டிருப்பதயாக
ஹதன்படுகின்ற
ரபயாதிலும,
ஒரு
விடயத்தில் இவர்கள் அ்டுரனவருரம ஒன்றுபட்டிருந்தயார்கள்:
ஸ்டயாலினசத்திற்கு எதிடயான ரபயாடயாட்டத்தில் அக்ரடயாபர்
புடட்சியின் புடட்சிகடத் ஹதயாடர்சசி்டுரய படயாமரிப்பதற்கயான
ட்ஹடயாட்ஸ்கியின் ரபயாடயாட்டத்்டுரத இவர்கள் அ்டுரனவரும
நிடயாகரித்தனர்.
இந்த மந்தபுத்தி ஹகயாண்ட, ட்ஹடயாட்ஸ்கிச-விரடயாத மடபுகளின்
அடிப்ப்டுரடயில்,
ரடயாஹின
ஹெயான்ஸ்மன்,
அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்்டுரதயும டஷயயாவக்கு எதிடயான அதன் ரபயார்
மு்டுரனப்்டுரபயும ஆதரிப்பத ஒன்ரற, இன்றிருக்கக்கூடிய
ஒரட ஹதரிவ என்று முடிவ கூறுகிறயார். ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரதயும சீனயா மற்றும கிாக அழைக்கு ஐரடயாப்பயாவில்
இருந்த 20 ஆம நூற்றயாண்டு ஸ்டயாலினச அடசுக்டுரளயும
“அடசு
முதரலிலயாளித்தவம”
என்று
கூறி
நிடயாகரித்த,
ஒட்டுஹமயாத்த
ரபயால்ஷிவிக்
த்டுரரலில்டுரம்டுரயயும
“டஷய
ஏகயாதிபத்தியவயாதிகள்” என கண்டனம ஹசய்கின்ற அவர்,
முதரலிலயாளித்தவத்திற்கு எந்த அடசியல் மயாற்றீடும இல்ரலிலயாத
ஒரு உரலிலகத்்டுரத முன்்டுரவக்கிறயார். அவர் எழுதகிறயார்:

அ்டுரனத்த த்டுரறகளிலும சந்்டுரதயின்
ஆட்சிக்கு
ஆதடவளிக்கின்றதயாகவம,
கிட்டத்தட்ட
அ்டுரனத்திலும
தனயயார்மயமயாக்கத்்டுரத
ஊக்கப்படுத்தகிறதயாகவம,
சமூக
பயாதகயாப்பு
மற்றும
சமூகநரலில
உதவிகளுக்கயான அடசு ஹசரலிலவினத்்டுரத
எதிர்க்கிறதயாகவம
அத்தடன்
ஹதயாழிற்சங்கங்களுக்கு
குரடயாதமயான்டுரவயயாகவம
இருக்கும
ரமற்கிரலிலயான
நவதயாடயாளவயாதக்
ஹகயாள்்டுரககள்
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கத்திற்கு சயாதகமற்ற்டுரவ என்பத
உண்்டுரமரய.
ஆயினும,
அடசு
முதரலிலயாளித்தவ அல்ரலிலத முன்னயாள்
அடசு
முதரலிலயாளித்தவ
ஆட்சிகளும
சமூக பயாதகயாப்பு மற்றும சமூக நரலில
உதவிகளில்
அடசு
ஹசரலிலவினத்்டுரத
ஒரடயடியயாக ஹவட்டி வந்திருக்கின்றன
என்பதம,
அடசில்
இருந்த
சுயயாதீனமயாக
இருக்க
மு்டுரனந்த
ஹதயாழிரலிலயாளர்களத ஹதயாழிற்சங்கங்கள்
மீத
ஆக்ரடயாஷமயாக
ஒடுக்குமு்டுரற
நடத்தகின்றன என்பதம, அத்தடன்
ஒரு மிகசசிறு
எண்ணிக்்டுரகயிரலிலயான
ஹசல்வந்த
சிறுபயான்்டுரமத்தட்டுக்கும
மிகப்படந்த
வறு்டுரமப்பட்ட
ஹபருமபயான்்டுரமயினருக்கும
இ்டுரடயிரலிலயான பிடமமயாண்டமயான மற்றும
அதிகரித்தச
ஹசல்லும
சமத்தவமின்்டுரமயயால்
குணயாமசப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதம
அரதஅளவக்கு
உண்்டுரமயயாக
இருக்கிறத.
ஆகரவ
முக்கியமயான
ரவறுபயாடு,
உ்டுராக அழைக்கும
மக்கள்
அவர்க்டுரள
சுடண்டுகின்ற
மற்றும
ஒடுக்குகின்ற
சக்திக்டுரள எதிர்த்தப் ரபயாடயாடுவதற்கு
அனுமதிக்கின்ற
ஜனநயாயக
அடசுகளுக்கும, மற்றும இத்த்டுரகய
ரபயாடயாட்டங்க்டுரள
பரலில
வழிகளில்
தடுக்கின்ற
எரதசசயாதிகயாட
அடசுகளுக்கும
இ்டுரடயிரரலிலரய
அ்டுரமந்திருக்கிறத... ஒடுக்கப்படுகின்ற
மற்றும
சுடண்டப்படுகின்ற
மக்கள்
எதிர்த்தப்
ரபயாடயாடுவதற்கயான
நி்டுரரலில்டுரமக்டுரள
உருவயாக்கித்
தருவதற்கயான
ரபயாடயாட்டத்திற்கு
முன்னுரி்டுரமயளிப்பவர்க்டுரள
“இடதசயாரிகள்”
என்றும,
இத்த்டுரகய
ரபயாடயாட்டங்க்டுரள
நசுக்கி
எரதசசயாதிகயாட
சித்தயாந்தங்க்டுரளயும
சமூகத்தில்
சமத்தவமின்்டுரம்டுரயயும

9 - Rohini Hensman’s Indefensible: The ISO discovers its muse—the CIA

ஊக்குவிப்பவர்க்டுரள “வரலிலத-சயாரிகள்”
என்றும குணயாமசப்படுத்தவத மிகவம
பயனுள்ளதயாக இருக்கும.
ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மனன் பிற்ரபயாக்கயான பகுப்பயாய்வின்
இறுதிவி்டுரள்டுரவ கயாண்பத கடினமல்ரலில. அஹமரிக்கயா்டுரவயும
ஐரடயாப்பயா்டுரவயும
தற்ரபயாத
நிரலிலவம
சமூக
அ்டுரமப்புமு்டுரறக்குள்ளயாக
ஹதயாழிரலிலயாளர்கள்
“எதிர்த்தப்
ரபயாடயாட இயலுகின்ற” அடசுகளயாகவம, சிரியயா, ஈடயான், சீனயா
மற்றும
டஷயயா்டுரவ
“இத்த்டுரகய
ரபயாடயாட்டங்க்டுரள
தடுக்கின்ற எரதசசயாதிகயாட அடசுகள்” என்றும ஒருவர்
தவறயாக
அணுகுவயாரடயயானயால்,
பின்
அஹமரிக்கயாவிரலிலயான்டுரதப் ரபயான்ற நி்டுரரலில்டுரமக்டுரள இந்த
நயாடுகளின் மீத பரலிலவந்தமயாகத் திணிப்பரத முக்கியமயான
பணி
என்றயாகிவிடும.
இத
சிரியயாவிலும
அத்டுரனத்
தயாண்டியும ஆட்சிமயாற்றத்திற்கயாக அஹமரிக்கயா நடத்தகின்ற
ரபயார்க்டுரள, விடுத்டுரரலிலக்கயான ரபயாடயாக பயாடயாட்டுவதற்கயான
ஒரு ரபயாலிக்கயாடணத்்டுரத அவருக்கு வாக அழைங்குகிறத.
ஏகயாதிபத்தியம
மற்றும
எதிர்ப்புடட்சிகட
ஸ்டயாலினச
அதிகயாடத்தவம
இடண்டிற்கு
எதிடயாகவம
சர்வரதசத்
ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்தின் ஒரு புடட்சிகடப் ரபயாடயாட்டத்திற்கு
ட்ஹடயாட்ஸ்கி விடுத்த அ்டுராக அழைப்்டுரப, எந்த ஒரு இடத்திலும
குறிப்பிடயாமல், ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மன் நிடயாகரிக்கிறயார்.
அத்தடன்
ஏகயாதிபத்தியத்திற்கு
எதிடயாக
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரத
பயாதகயாத்த்டுரதயும
அவர்
ஒரடயடியயாக
மறுதலிக்கிறயார். அவர் எழுதகிறயார், “’வரலிலத-சயாரி’ என்றயால்
தனயயார் முதரலிலயாளித்தவத்்டுரத ஆதரிப்பவடயாக இருக்க
ரவண்டும என்றும, 'இடத-சயாரி’யயாக இருந்தயால் அடசு
முதரலிலயாளித்தவத்்டுரத
அல்ரலிலத
அடசு-ஆதடவடனயான
ஒருசிரலிலடயாதிக்க முதரலிலயாளித்தவத்்டுரத ஆதரிக்க ரவண்டும
என்றுமயான
கருத்த
மிகத்
தீவிடமயான
பி்டுராக அழை
ஹகயாண்டதயாகும.” “திருமபிப் பயார்க்குமரபயாத, பனப்ரபயார்
என்பத
அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்திற்கும
டஷய
ஏகயாதிபத்தியத்திற்கும இ்டுரடயிரலிலயான தீவிடமயான ரபயாட்டியின்
ஒரு ஹநடுங்கயாரலிலமயாக இருந்தத என்பத ஹதளிவயாகிறத”
என்று அவர் ரசர்த்தக் ஹகயாள்கிறயார்.
முதரலிலயாளித்தவ
ஹசயாத்த்டுரட்டுரம
ஒழிக்கப்பட்டிருந்த
ரசயாவியத்
ஒன்றியம
மற்றும
ஏகயாதிபத்தியம
ஹகயாள்்டுரளயடிக்க மு்டுரனந்த மற்றும இப்ரபயாதம மு்டுரனந்த
ஹகயாண்டிருக்கின்ற கயாரலிலனத்தவ நயாடுகள் இடண்டுக்கு
எதிடயாகவம ஏகயாதிபத்தியம விடுக்கும மிடட்டல்கள் மற்றும
ஹசய்யும சூழசசிகளின் பக்கமயாய் ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மன்
நிற்கிறயார்.
ISO
இன்
குட்டி-முதரலிலயாளித்தவ
வட்டத்திற்குள்ளிருந்தபடி, டஷயயா, ஈடயான் மற்றும சீனயா்டுரவ
ஏகயாதிபத்திய
சக்திகளயாகக்
கூறி
நடத்தப்பட்ட
தயாக்குதல்க்டுரள
ICFI
மறுதலித்த்டுரமயின்
சரியயான
தன்்டுரம்டுரய இத அடிக்ரகயாடிட்டுக் கயாட்டுகிறத:
சீனயா
மற்றும
டஷயயாவக்கு
“ஏகயாதிபத்திய” என்ற அ்டுரடஹமயாழி
வயார்த்்டுரத்டுரய
ரசர்ப்பத
என்ன
அடசியல்
ரநயாக்கத்திற்கு
பயன்பட
இருக்கிறத?
என்ப்டுரத
ஒருவர்
ரகள்விஹயழுப்பியயாக
ரவண்டும.

ந்டுரடமு்டுரற
அடசியல்
அர்த்தத்தில்
அத
குறிப்பிட்ட
ரத்டுரவக்டுரள
பூர்த்திஹசய்ய
ரச்டுரவஹசய்கிறத.
முதரலிலயாவதயாய்
இத,
அஹமரிக்க,
ஐரடயாப்பிய
மற்றும
ஜப்பயானய
ஏகயாதிபத்தியத்தின் ்டுரமயமயான மற்றும
தீர்மயானகடமயான
உரலிலகளயாவிய
எதிர்ப்புடட்சிகடப்
பயாத்திடத்்டுரத
முக்கியத்தவமற்றதயாக்கி, அதன்மூரலிலம
அத்டுரன
கு்டுரறத்தக்
கயாட்டுகிறத.
டஷயயாவினயால்
ஆதடவளிக்கப்படும
அசயாத்
ஆட்சி
அ்டுரமந்திருக்கும
சிரியயாவில்
ரபயான்ற
ஆட்சி-மயாற்ற
நடவடிக்்டுரககளில்
அஹமரிக்கயாவடன்
ரபயாலி-இடதகளத
ஹசயலூக்கமயான
ஒத்த்டுராக அழைப்புக்கு இத வழிய்டுரமத்தத்
தருகிறத. இடண்டயாவதயாக, இன்னும
மிக முக்கியமயானதயாக, சீனயா்டுரவயும
டஷயயா்டுரவயும
ஏகயாதிபத்தியங்களயாக
—ஆகரவ
ம்டுரறமுகமயாக,
இன,
ரதசிய,
ஹமயாழி
மற்றும
மத
சிறுபயான்்டுரமயின்டுரட
ஒடுக்குகின்ற
கயாரலிலனத்தவ சக்திகளயாக— கூறுவத
ஏகயாதிபத்திய-ஆதடவ
“ரதசிய
விடுத்டுரரலில” எழுசசிகளுக்கும “வண்ண
புடட்சி”களுக்கும
ரபயாலி-இடதகள்
ஆதடவளிக்க ஏற்பளிக்கிறத.
ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மனும ISO வினரும ஒப்புக்ஹகயாள்ள
விருமபுகிறயார்கரளயா
இல்்டுரரலிலரயயா,
அவர்கள்
ஏகயாதிபத்தியத்தினதம
முதரலிலயாளித்தவ
பிற்ரபயாக்குத்தனத்தினதம முகயாமில் இடண்டு கயால்க்டுரளயும
ஊன்றி நின்று ஹகயாண்டிருக்கின்றனர்.
அஹமரிக்க
த்டுரரலில்டுரமயிரலிலயான
ரபயார்களுக்கும
2001
ஹசப்டமபர் 11 தயாக்குதல்க்டுரள நடத்திய அல்ஹகய்தயா
பயங்கடவயாத
வ்டுரரலிலப்பின்னலுக்கும
இ்டுரடயிரலிலயான
ஹநருக்கமயான ஹதயாடர்புகள் குறித்த ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மன்
ஹமியேயும் மௌனம
கயாப்பத
அவடத
புத்தகத்தின்
மிகக்குறிப்பிடத்தக்க விடுபடல்களில் ஒன்றயாக இருக்கிறத.
ஹபன்டகனன் 2012 அறிக்்டுரககளுக்குப் பின்னர், சிரியயாவில்
அஹமரிக்கயா-அல்ஹகயாய்தயா கூட்டணி என்பத பகிடங்கமயாய்
பதிவயாகிய ஒரு விடயமயாகும. என்றரபயாதம, அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்தின் மனதயாபிமயான நடிப்புகளத ரமயாசடித்
தன்்டுரம்டுரய குறிப்பயாக ஹதளிவயாக்குகின்றதயாய் இருக்கும
இந்தக் கூட்டணி, பனப்ரபயார் கயாரலிலம வ்டுரட பின்ரனயாக்கி
நீண்டு ஹசல்வதயாகும.
ரசயாவியத்-ஆதடவ ஆப்கயானஸ்தயான் மக்கள் ஜனநயாயகக்
கட்சி (PDPA) 1978 இல் அதிகயாடத்திற்கு வந்தபின்னர், PDPA
க்கு எதிடயான இஸ்ரலிலயாமிய ரபயாடயாளிக் குழுக்களுக்கு
ஹபன்டகன்
ஆயுத
உதவி
வாக அழைங்கத்
ஹதயாடங்கியத.
வியட்நயாமிரலிலயான
ரதயால்வியில்
தள்ளயாடிப்
ரபயாயிருந்த
அஹமரிக்க அதிகயாரிகள், சிஐஏ இன் ஒரு அதிகயாரியயான
ரடயாபர்ட் ரகட்ஸ் அவரு்டுரடய From the Shadows என்ற 1996
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நி்டுரனவப்புத்தகத்தில்
எழுதிய்டுரதப்
ரபயாரலில,
ஆப்கயானஸ்தயானல் “ரசயாவியத்தக்டுரள ஒரு வியட்நயாமிய
சதப்புக்குள் உறிஞ்சும” ஒரு ஹகயாள்்டுரக்டுரய வகுத்தனர்.
கயாபூலில் உள்ள PDPA ஆட்சி்டுரய வலுப்படுத்தவதற்கும
ஆப்கயான்
ஆளும
உயடடுக்குடனயான
PDPA
இன்
உறவக்டுரள
ஸ்திடப்படுத்தவதற்குமயான
ஒரு
பிற்ரபயாக்குத்தனமயான
முயற்சியில்,
1979
டிசமபரில்
கிஹடமளின் ஆப்கயானஸ்தயான் மீத ப்டுரடஹயடுத்தரபயாத,
ஆப்கயானஸ்தயா்டுரன ரசயாவியத் இடயாணுவத்தின் இடத்தத்்டுரத
சிந்தச ஹசய்கின்ற ஒரு ரபயார்க்களமயாக வயாஷிங்டன்
பயன்படுத்திக் ஹகயாண்டத.
இந்தக் ஹகயாள்்டுரகயின் முன்ஹனடுப்பயாக ஆப்கயானஸ்தயானல்
ரசயாவியத் ஒன்றியத்திற்கு எதிடயாக சண்்டுரடயிடுவதற்கயாக
பத்தயாயிடக்கணக்கயான
இஸ்ரலிலயாமிய
கிளர்சசியயாளர்க்டுரள
உரலிலஹகங்கும இருந்த ஹகயாண்டுவருவதில் சிஐஏ இன்
முக்கியமயான கூட்டயாளிகளில் ஒருவடயாக ஒரு இளம சவதி
பில்லியனர்
இருந்தயார்,
அவர்தயான்
அல்ஹகயாய்தயாவின்
பின்னயாள் த்டுரரலிலவடயான ஒசயாமயா பின் ரலிலயாடன். சிஐஏஅல்ஹகய்தயா கூட்டணி விடயத்தில் மவனம கயாக்கின்ற
அரதரநடத்தில்,
ஆப்கயானஸ்தயானல்
அஹமரிக்க
ஹகயாள்்டுரக்டுரய வழிஹமயாழிகின்ற ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மன்,
அத்டுரன ரசயாவியத் ஏகயாதிபத்தியத்திற்கு எதிடயான ஒரு
விடுத்டுரரலிலப் ரபயாடயாட்டமயாக சித்தரிக்கிறயார்.
அவர்
எழுதகிறயார்,
“ஆப்கயானஸ்தயா்டுரன
டஷயர்கள்
ப்டுரடஹயடுத்த ஆக்கிடமித்தஹபயாழுத, 1978 இல் PDPA இன்
ஒரு ஆட்சிக்கவிழப்பு நடவடிக்்டுரக்டுரய முகமஹகயாடுத்த
பாக அழைங்குடியினடத கரலிலகங்கள் 1979 அளவில் ஒரு முழு
அளவிரலிலயான
எழுசசியயாக
அபிவிருத்தி
அ்டுரடந்தத.
அத்டுரனப் பின்ஹதயாடர்ந்த இடயாணுவப் பிடசசயாடஹமன்பத
அப்பயாவிக் குடிமக்களுக்கு இ்டுராக அழைக்கப்பட்ட ஹகயாடூடத்தில்
வியட்நயாமிரலிலயான
அஹமரிக்கயாவின்
பிடசசயாடத்்டுரத
ஒத்திருந்தத.... 1980 களில், ஏற்கனரவ முஜயாஹிதீ்டுரன
ஆதரித்தக் ஹகயாண்டிருந்த ரடகன், ஸ்ரிங்கர் விமயானஎதிர்ப்பு ஏவக்டுரணக்டுரள அவர்களுக்கு விநிரயயாகிக்க
உடன்பட்டரபயாத, ரபயார் ஒரு இக்கட்டயான நி்டுரரலில்டுரய
எட்டியிருந்தத. இந்த ஆயுதங்கள் டஷயர்களுக்கு எதிடயான
அ்டுரரலிலயயாக மயாறின...”
ரடயாஹின
ஹெயான்ஸ்மன்
ரசயாவியத்-ஆப்கயான்
ரபயாரில்
அஹமரிக்கயாவின் பயாத்திடத்்டுரத பயாதகயாத்தப் ரபசுவதம,
சிஐஏ-ஆதடவ இஸ்ரலிலயாமிய பயங்கடவயாத வ்டுரரலிலப்பின்னல்கள்
விடயத்தில்
மவனமயாய்
இருப்பதம
பிற்ரபயாக்கயான்டுரவயயாகும. 1979-1992 ஆப்கயானஸ்தயானலும
1979-1982
சிரியயாவிலும
நடந்த
சிஐஏ-ஆதடவ
இஸ்ரலிலயாமியவயாத பினயாமிப் ரபயார்களின் இடத்தக்களரியயான
தன்்டுரம்டுரய
அவர்
மூடிம்டுரறக்கிறயார்.
அரத
இஸ்ரலிலயாமியவயாத சக்திகளத வமசயாவளிகள் தயான் இன்று
ரடயாஹின ஹெயான்ஸ்மன் “ஜனநயாயகப் புடட்சி” என்று
ரபயாற்றும
சிரியப்
ரபயாரில்
சண்்டுரடயிட்டுக்
ஹகயாண்டிருக்கிறயார்கள்.
கயால்நூற்றயாண்டு
வழிஹமயாழிவத

கயாரலில

அஹமரிக்கப்

ரபயார்க்டுரள

தனத
புத்தகத்தின்
மிகுதிப்
பகுதியில்
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன், 1990 களில் யூரகயாஸ்ரலிலயாவியயாவில், மற்றும
ஒபயாமயாவின் கீழ லிபியயா, உக்ரடன் மற்றும சிரியயாவில் என
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தின்
க்டுரரலிலப்பிற்குப்
பின்னர்
ஜனநயாயகக் கட்சி ஜனயாதிபதிகளயால் நடத்தப்பட்ட ஒரு
ஹதயாடர் அஹமரிக்க ரபயார்களுக்கு ஆதடவளிக்கின்றயார்.
ஹபன்டகன் இஸ்ரலிலயாமிய பயங்கடவயாத அல்ரலிலத அதி-வரலிலத
சக்திகளின் கூட்டுடன் நடத்திய இந்தப் ரபயார்க்டுரள,
தயார்மீகக் கட்டுரம மற்றும மனத உரி்டுரமகள் என்ற
சிடுமூஞ்சித்தனமயான பதயா்டுரகயின் கீழ சந்்டுரதப்படுத்தகிறயார்.
“தயார்மீக கட்டுரம்டுரயயும மனதயாபிமயானத்்டுரதயும மீண்டும
அடசியலில் ஹகயாண்டு வருவரத” இன்்டுரறய பணி என
அவர்
உறுதியளிக்கின்றயார்.
“தயார்மீகக்
கட்டுரமயயானத
உண்்டுரமயின்
பக்கம
நிற்ப்டுரத
அவசியமயாக்குகிறத,
ஆயினும அதனனும
அதிகமயான ஒன்்டுரறயும அத
அவசியமயாக்குகிறத: அத ஏரதனும ஒரு பக்க சயார்பயாக
நிற்பத”.
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்ம்டுரன ஹபயாறுத்தவ்டுரட, “தயார்மீகவழி”
நிற்பத என்பதன் அர்த்தம, அஹமரிக்கப் ரபயார்க்டுரள
விளமபடம ஹசய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஹபயாய்கள்
மற்றும ஆத்திடமூட்டல்க்டுரள ஏற்றுக்ஹகயாள்வத என்பதயாய்
இருக்கிறத.
இந்தப்
ரபயார்க்டுரள
எதிர்ப்பவர்க்டுரள
ஹவறுப்ப்டுரத
அவடயால்
கட்டுப்படுத்த
முடியவில்்டுரரலில,
அவர்க்டுரள,
வயாஷிங்டன்
மிடட்டல்
விடுத்தக்
ஹகயாண்டிருக்கும ஆட்சிகளத ்டுரகப்பயா்டுரவகளயாக அவர்
நிடயாகரிக்கிறயார்.
“ரபயாலி-ஏகயாதிபத்திய-எதிர்ப்புவயாதிகளின்
தயார்மீக
சீடழி்டுரவ
ஹபயாஸ்னயயாவில்
மிரரலிலயாஹசவிக்,
கடயாட்ஜிச, மற்றும மிரலிலயாடிச; டஷயயா, உக்ரடன் மற்றும
சிரியயாவில் புட்டின்; ஈடயான், ஈடயாக் மற்றும சிரியயாவில்
ஹகயாஹமய்ன மற்றும கயாஹமன; மற்றும சிரியயாவில் அசயாத்
என ஹகயா்டுரரலிலகயாடர்களின் பக்கத்்டுரத நயாடுவதற்கு அவர்கள்
கயாட்டுகின்ற
விருப்பத்்டுரதக்
கயாட்டிலும
சுருக்கமயாக
ரவஹறயான்்டுரறயும கூறிவிட முடியயாத” என்கின்றயார்.
இந்த ஆட்சிகள் பிற்ரபயாக்கயான்டுரவ என்பதில் எந்த
சந்ரதகமுமில்்டுரரலில. ஆயினும, புட்டி்டுரன, கரமன்டுரய,
மற்றும அசயாத்்டுரத என்ன ஹசய்ய ரவண்டும என்ற பணி
டஷய, ஈடயானய மற்றும சிரிய ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்திற்கு
உரியதயாகும.
இந்த
ஆட்சிக்டுரளக்
குறி்டுரவத்தயான
ஏகயாதிபத்தியப் ரபயார்களுக்கு ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
ஆதடவளிப்பத ரநட்ரடயா இடயாணுவங்களயால் மட்டுமல்ரலிலயாத,
கிாக அழைக்கு ஐரடயாப்பயாவிலும மற்றும மத்திய கிாக அழைக்கிலும
அ்டுரவ
உதவிக்
ஹகயாண்டிருக்கும
பிற்ரபயாக்கயான
சக்திகளயாலும
உருவயாக்கப்பட்ட
இடத்தக்களரி்டுரய
ஆதரிப்பதில் அவ்டுரட ஈடுபடுத்தகிறத.
ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின் க்டுரரலிலப்புக்குப் பின்னர், ரநட்ரடயா
சக்திகள் யூரகயாஸ்ரலிலயாவியயா்டுரவ சிதறடிப்ப்டுரத ரநயாக்கி
தரிதமயாய்
நகர்ந்தன.
அதன்
பயாகமயாக
இருந்த
குடியடசுகளின்
சுதந்திடத்்டுரத
1992
இல்
ஹதயாடங்கி
ஆத்திடமூட்டும விதமயாக அங்கீகரித்தன. இத வரி்டுரசயயாக
குரடயாஷியயா,
ஹபயாஸ்னயயா
மற்றும
இறுதியயாக
ஹகயாரசயாரவயாவில் கடு்டுரமயயான இனரீதியயான ரபயார்களுக்கு
இட்டுச
ஹசன்றத,
ஹகயாரசயாரவயாவின்
சுதந்திடத்திற்கு
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ஆதடவளிக்க
ரநட்ரடயா
யூரகயாஸ்ரலிலயாவியயாவின்
மீத
குண்டுவீசியதில்
இத
உசசம்டுரடந்தத.
யூரகயாஸ்ரலிலயாவியயாவின் ரசர்பிய குடியடசில் ஹபல்கிடயாட்டில்
இருந்த மத்திய அடசயாங்கத்திற்கு ஆதடவயான அந்தந்த
குடியடசுகளில் இருந்த ரசர்பிய சக்திகள், வயாஷிங்டன்
மற்றும ரநட்ரடயா சக்திகளின் ஹதயாடர்சசியயான இரலிலக்கயாக
இருந்ததயால் மக்கள், ரபயாட்டி ரதசியவயாதக் கன்்டுரனகளயால்
தண்டுதண்டயாக பிரிக்கப்பட்டனர்.
ஒரு ரசயாசலிசக்
ஹகயாள்்டுரக
என்பத
ஏகயாதிபத்தியப்
ரபயாருக்கு
எதிடயாய்
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கத்்டுரத
ஐக்கியப்படுத்தவ்டுரத
சயார்ந்திருக்கிறத.
ஆனயால்,
ஹஹென்ஸ்மன்,
யூரகயாஸ்ரலிலயாவியயாவின்
மீத
குண்டு
வீசயாததற்கயாகவம ரசர்பியர்க்டுரள இன்னும மூர்க்கமயாக
தயாக்கயாததற்கயாகவம வயாஷிங்டன் மற்றும அதன் ஐரடயாப்பிய
ஏகயாதிபத்தியக் கூட்டயாளிகள் மீத தயாக்குகிறயார். “ரசர்பிய
ரதசியவயாதிகள்
யூரகயாஸ்ரலிலயாவியயா்டுரவ
கிட்டத்தட்ட
தண்டுதண்டயாக
கிழித்தப்
ரபயாடுகின்ற
வ்டுரடயில்
அவர்களுக்குக் கடிவயாளம ரபயாட ரமற்கு சக்திகள்
அவமயானகடமயான விதத்தில் தவறிய்டுரத” குறித்த அவர்
புரலிலமபுகிறயார்.
குரடயாஷியயாவில் இருந்த ரசர்பியர்கள் அ்டுரனவ்டுரடயும
வலுக்கட்டயாயமயாக ஹவளியில் தள்ளிய 1995 ரநட்ரடயாஆதடவ குரடயாஷிய இனச சுத்திகரிப்பு தயாக்குதரலிலயான
Operation Storm
குறித்தம, ஹபயாஸ்னய இஸ்ரலிலயாமியப்
ரபயாடயாளிகளுடன்
அல்
ஹகயாய்தயா
ஹகயாண்டிருந்த
ஹதயாடர்புகள் குறித்தம ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் மூசசும
விடவில்்டுரரலில. ரநட்ரடயா அதிகயாரிகள் அந்த நயாட்டின் மீத
குண்டுவீசுவதற்கு
நியயாயம
கற்பிப்பதற்கயாக,
மற்ற
இனங்களுக்கு எதிடயான ரசர்பிய இனப்படுஹகயா்டுரரலிலகள்
என்ற ஊதிப்ஹபருக்கப்பட்ட குற்றசசயாட்டுக்டுரளரய அவர்
முழு்டுரமயயாக சயார்ந்திருக்கிறயார். ஆயினும, யூரகயாஸ்ரலிலயாவிய
ஜனயாதிபதி
ஸ்ரரலிலயாரபயாடன்
மிரரலிலயாஹசவிக்கும
ரசர்பியர்களும 100,000 அல்ரலிலத
இன்னும
250,000
ரப்டுரடயும கூட ஹகயா்டுரரலில ஹசய்த ஹகயாண்டிருந்ததயாக
கூறப்பட்ட்டுரத அடிப்ப்டுரடயயாகக் ஹகயாண்டு நடத்தப்பட்ட
1999 ரநட்ரடயா ரபயாருக்குப் பின்னர், மிரரலிலயாஹசவிக் 391
மடணங்களுக்கு ஹபயாறுப்பயாக்கப்பட்டயார்.
அல்-ஹகயாய்தயாவடன் இ்டுரணந்த ஹகயாசயாரவயா விடுத்டுரரலில
இடயாணுவத்திற்கும (KLA) —வயாஷிங்டன் யூரவயாஸ்ரலிலயாவியப்
ரபயாரில் இத்டுரன ஆதரித்தரபயாதம உத்திரயயாகபூர்வமயாக
ஒரு பயங்கடவயாத அ்டுரமப்பயாக இ்டுரத வ்டுரகப்படுத்தியத—
ஹஹென்ஸ்மன் ஆதடவளிக்கிறயார். “KLA அதன் த்டுரரலிலவடயான
ஹெஸிம
தசசி
ஒப்புக்ஹகயாண்டவயாறயாக,
‘நயாங்கள்
ரமற்ஹகயாண்ட
எந்த
ஆயுதரமந்திய
நடவடிக்்டுரகயும
அப்பயாவிப்
ஹபயாதமக்களுக்கு
எதிடயான
பதிரலிலடி
நடவடிக்்டுரக்டுரய
ஹகயாண்டுவரும.
நயாங்கள்
ஹபரும
எண்ணிக்்டுரகயிரலிலயான அப்பயாவி மக்களின் வயாழக்்டுரக்டுரய
ஆபத்த சூாக அழைச ஹசய்த ஹகயாண்டிருக்கிரறயாம’ என்பத
ஹதரிந்ரத
ரசர்பிய
பயாதகயாப்புப்
ப்டுரடயின்டுரடக்
குறி்டுரவத்தயான ஒரு ஹகரில்ரலிலயா யுத்தத்்டுரத ஹதயாடக்கியத.
ஹெஸிம தசசி கூறியத சரிரய. ரசர்பிய பயாதகயாப்புப்
ப்டுரடயினர்
அப்பயாவிமக்க்டுரளக்
கண்மூடித்தனமயாக

படுஹகயா்டுரரலில
ஹசய்வதன்
மூரலிலமயாக
ஹகரில்ரலிலயா
தயாக்குதல்களுக்கு
பதிலிறுத்தனர்”
என்று
அவர்
எழுதகிறயார்.
இவ்வயாறிருந்தம ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் KLA மற்றும
அதன் கூட்டயாளிகளுக்கு ஆதடவயாய் இன்னும ஹபரிய
ஏகயாதிபத்திய த்டுரரலிலயீட்டுக்கு உற்சயாகமயாகக் ரகயாருவரதயாடு,
ரபயாரின் மீதயான இடத-சயாரி விமர்சனத்்டுரதயும கண்டனம
ஹசய்கிறயார். அவர் எழுதகிறயார்:
ரபர்மிங்ஹெயாம
பல்க்டுரரலிலக்காக அழைகத்தின்
ஓய்வஹபற்ற முன்னயாள் ரபடயாசிரியடயான
ரஜமஸ்
ஹபட்டயாஸ்
கூறுவதன்படி,
‘ஐரடயாப்பிய
மற்றும
அஹமரிக்க
முற்ரபயாக்கயாளர்களில் அரநகமயாரனயார்
அஹமரிக்க-ஆதடவ
ஹபயாஸ்னய
அடிப்ப்டுரடவயாதிக்டுரள, குரடயாஷிய நவபயாசிசவயாதிக்டுரள மற்றும ஹகயாரசயாரவயாஅல்பயானய
பயங்கடவயாதிக்டுரள
ஆதரித்தனர்,
இத
இனச
சுத்திகரிப்புக்கும
ஒருகயாரலிலத்தில்
இ்டுரறயயாண்்டுரம ஹகயாண்ட அடசுகளயாக
இருந்த அ்டுரவ அஹமரிக்க இடயாணுவத்
தளங்களயாகவம,
ஏவல்
ஆட்சிகளயாகவம
மற்றும
ஹபயாருளயாதயாடரீதியயாக
முழு
ஊனமயான்டுரவயயாகவம
மயாற்றப்பட்டு
பரலிலரதசிய யூரகயாஸ்ரலிலயாவிய நரலிலன்புரி
அடசி்டுரன முழு்டுரமயயாக அழிப்பதற்கும
இட்டுசஹசன்றத’ (Petras 2009, 117).
அழித்ஹதயாழிக்க
குறி்டுரவக்கப்பட்ட
ஹபயாஸ்னய
முஸ்லீமக்டுரள
‘அடிப்ப்டுரடவயாதிகள்’
என்றும
ஹவளிரயற்றப்பட்டு
ஹகயால்ரலிலப்பட்டுக்
ஹகயாண்டிருந்த
ஹகயாரசயாரவயா
அல்பயானயர்க்டுரள ‘பயங்கடவயாதிகள்’
என்றும
வ்டுரகப்படுத்தம
அவரலிலட்சணமயான அநீதியும, அத்தடன்
ரசர்பிய
ரதசியவயாதிகளத
இனப்படுஹகயா்டுரரலிலவ்டுரகயயான
இனச
சுத்திகரிப்பின் மீதயான அவடத உடத்த
ஹமியேயும் மௌனமும,
ஹபட்டயாஸ்
எங்கு
நிற்கிறயார்
என்ப்டுரத
மிகத்
ஹதளிவயாக்குகிறத.
லிபியயாவிரலிலயான 2011 ரநட்ரடயா ரபயா்டுரடயும ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
பயாதகயாக்கிறயார்.
ஹபங்கயாசியில்
ஆர்ப்பயாட்டக்கயாடர்கள் மீதயான ஒரு அடசு ஒடுக்குமு்டுரறயில்
இடத்தக்களரி்டுரய
தடுக்க
ரநட்ரடயா
விருமபியதயான
ரபயாலிசசயாக்கின்
ரபரில்
ஹதயாடக்கப்பட்ட
இப்ரபயார்
ஆறுமயாதங்களின்
பின்னர்
அந்நயாடு
முழு்டுரமயயாக
குண்டுவீசி
அழிக்கப்பட்டு
கர்னல்
முமமயார்
கடயாபி
சித்திடவ்டுரத ஹசய்யப்பட்டு படுஹகயா்டுரரலில ஹசய்யப்படுவதடன்
முடிவ்டுரடந்தத. லிபிய மற்றும சிரியப் ரபயார்க்டுரள
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பயாதகயாத்த NPA மற்றும ஜில்ரபர் அஷக்கயார்
நி்டுரரலிலப்பயாடுகளுக்கு ஹஹென்ஸ்மன் ஆதடவளிக்கிறயார்.

இன்

அவர் எழுதகிறயார், “சிரலில ரசயாசலிஸ்டுகளும ஜில்ரபர்
அஷக்கயார் ரபயான்ற ரபயார்-எதிர்ப்பு ஹசயற்பயாட்டயாளர்களும
ரநட்ரடயாவயால் ஹகயாண்டுவடப்பட்ட பறக்கத் த்டுரட ஹசய்யும
மண்டரலிலத்்டுரத எதிர்ப்பதில்்டுரரலில என்று முடிஹவடுத்தனர்.
இந்த நி்டுரரலிலப்பயாட்்டுரட நியயாயப்படுத்தி, அஷக்கயார் கூறினயார்,
“பறக்கத்த்டுரட ஹகயாண்ட மண்டரலிலத்்டுரத முதல் நயாளில்
இருந்ரத எதிர்ப்பதன் மூரலிலமயாக, நீங்கள் கிளர்சசியயாளர்கள்
விடுத்த
ஒரு
ரவண்டுரகயா்டுரள
நிடயாகரிக்கிறீர்கள்,
அதன்மூரலிலம நீங்கள் ஹபங்கயாசி மக்களின் த்டுரரலிலவிதியயானத
உங்களத
ஹதயாடமுடியயாத
அளவக்கு
புனதமயான
ஏகயாதிபத்திய-எதிர்ப்பு ஹகயாள்்டுரகக்கு முற்றிலும இடண்டயாம
பட்சமயானததயான் என்ப்டுரதப் ரபயாரலில நடந்தஹகயாள்கிறீர்கள்.”
ஏகயாதிபத்திய எதிர்ப்புக்கு, அஷக்கயாரின் கண்டனத்தடன்
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் முழு்டுரமயயாக உடன்படுகிறயார்.
ரபயார் எதிர்ப்பயாளர்க்டுரள அவர், “மணியடிக்கும சத்தம
ரகட்டயாரரலில ரபயாதம உண்்டுரமயில் உணவ வருகிறரதயா
இல்்டுரரலிலரயயா எதிர்வி்டுரனயயாற்றத் ஹதயாடங்கி விடுகின்ற ...
Pavlov இன் நயாய்கள்” உடன் ஒப்பிட்டயார், “ரநட்ரடயா
நடவடிக்்டுரகயில் இறங்க முடிஹவடுத்த விட்டத என்ப்டுரதத்
தவிட
அவர்களுக்கு
ரவஹறதவம
விடயமில்்டுரரலில;
லிபியர்கள்
என்ன
ஹசயான்னயார்கள்,
ஹசய்தயார்கள்,
கருதினயார்கள் அல்ரலிலத ஒழுங்க்டுரமத்தயார்கள் என்பஹதல்ரலிலயாம
அவர்களுக்கு ஒரு ஹபயாருட்டல்ரலில. இந்த ஏகயாதிபத்தியஎதிர்ப்புவயாதிகள்
லிபியர்க்டுரள
அவர்களத
ஹசயாந்தப்
புடட்சியில் இருந்ரத த்டுரடத்தழித்த விடுகின்றனர்.”
லிபியயா ஹகடுத்த சீடழிக்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகளுக்கும
அதிகமயான கயாரலிலமயாகி விட்டிருப்பதன் பின்னர், அஷக்கயார்
ஒரு மயாஹபரும ஏகயாதிபத்தியக் குற்றத்தின் பிடசசயாடகடயாக
அமபரலிலப்பட்டு நிற்கிறயார். லிபியயாவிரரலிலயா அதற்கு ரமரலிலயாக
சிரியயாவிரரலிலயா ரநட்ரடயாவின் ஆசீர்வயாதத்தின் கீழ எந்த
“ஜனநயாயகப் புடட்சி”யும அங்ரக நடந்த விடவில்்டுரரலில.
திரிப்ரபயாலி, சீர்த் மற்றும பிற நகடங்களின் மீதயான
ரநட்ரடயா குண்டுவீசசில் 30,000 க்கும அதிகமயான மக்கள்
மடணம்டுரடந்ததற்குப்
பின்னர்,
ரபயாட்டி
இஸ்ரலிலயாமிய
ஆயுதக்குழுக்களுக்கு இ்டுரடயிரரலில இன்றுவ்டுரட ஹதயாடரும
ஒரு
உள்நயாட்டுப்
ரபயாடயால்
அந்த
நயாடு
சிதறிச
சின்னயாபின்னமயாகிப்
ரபயாயுள்ளத.
இதன்டுரடரய,
ஐரடயாப்பயாவிற்குள்
புரலிலமஹபயர்ரவயார்
பயாய்்டுரவ
தடுத்தநிறுத்த
வடிவ்டுரமக்கப்பட்ட்டுரவயயாக,
அடி்டுரமச
சந்்டுரதகளும
ஐரடயாப்பிய
ஒன்றிய-நிதியயாதயாடத்திரலிலயான
தடுப்பு முகயாமகளும, லிபிய நகடங்களில் ஹவளிப்ப்டுரடயயாக
இயங்கி வருகின்றன.
இறுதியயாக, ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன், ்டுரமதயான் சதக்க
ஆர்ப்பயாட்டங்க்டுரள
சூழந்த
ஒழுங்க்டுரமக்கப்பட்ட,
உக்ரடனல்
டஷய-ஆதடவ
ஜனயாதிபதி
விக்டர்
யயானுரகயாவிச்டுரச கவிழத்த ரநட்ரடயா-ஆதடவ ஆட்சிக்
கவிழப்்டுரபயும
ஆதரிக்கிறயார்.
உக்ரடனய
வரலிலத-சயாரி
மற்றும
நவ-பயாசிச
சக்திகளுடன்
கூட்டணி
ரசர்ந்த
அஹமரிக்க நிர்வயாகிகளயால் ஏற்பயாடு ஹசய்யப்பட்டதயாகவம,
ஐரடயாப்பிய ஒன்றியத்தில் இ்டுரணவ்டுரத ஆதரித்த கிரயவ்

மற்றும ரமற்கு உக்ரடனல் இருந்த நடுத்தட வர்க்கத்தின்
பிரிவக்டுரள அணிதிடட்டுவதயாகவம இருந்த இந்த ஆட்சிக்
கவிழப்பு, நவ-நயாஜி Right Sector ஆல் த்டுரரலில்டுரம
ஹகயாடுக்கப்பட்டத.
தந்்டுரத நயாட்டு கட்சியின் ஆர்ஹசன யயாட்ஹசன்யுக் (Arseniy
Yatsenyuk),
ஹதயாழில்மு்டுரற
குத்தசசண்்டுரட
வீடடயான
விட்டயாலி
கிளிட்ஷரகயா
(Vitali
Klitschko)
இன்
சீர்திருத்தங்களுக்கயான உக்ரடனய ஜனநயாயகக் கூட்டணி
(UDAR, அல்ரலிலத உக்ரடனய ஹமயாழியில் “குத்த”), மற்றும
நவ-பயாசிச ஸ்ரவயாரபயாடயா கட்சியின் ஓரரலில தியயானரபயாக்
(Oleh Tyahnybok) ஆகிரயயாரி்டுரடரயயயான ஒரு கூட்டணி்டுரய
இத அதிகயாடத்தக்கு ஹகயாண்டுவந்தத.
ஸ்ரவயாரபயாடயா ஏற்கனரவ டிசமபர் 13, 2012 அன்று
ஐரடயாப்பிய நயாடயாளுமன்றத்தயால் நி்டுரறரவற்றப்பட்ட ஒரு
உத்திரயயாகபூர்வ
கண்டனத்திற்கயான
்டுரமயப்ஹபயாருளயாக
இருந்ததயாகும.
அதில்
ஐரடயாப்பிய
ஒன்றியமயானத
“ஸ்ரவயாரபயாடயா
கட்சிக்கயான
ஆதடவில்
ஹவளிப்பட்ட
உக்ரடனரலிலயான
ரதசியவயாத
மரனயாநி்டுரரலில”்டுரய
அங்கீகரிக்கிறத, ஸ்ரவயாரபயாடயாவின் “இனவயாத, யூதவிரடயாத
மற்றும
ஹவளிநயாட்டினர்
ஹவறுப்பு
கண்ரணயாட்டங்க்டுரள” விமர்சனம ஹசய்கிறத. அத்தடன்
“இந்தக் கட்சியுடன் கூட்டுச ரசட, வழிஹமயாழிய, அல்ரலிலத
கூட்டணிகள் உருவயாக்க ரவண்டயாம என்று... ஜனநயாயகஆதடவ கட்சிகளுக்கு ரகயாரிக்்டுரக விடுகின்றத.”
இருந்தம, வயாஷிங்டனும, ரபர்லினும மற்றும ஒட்டுஹமயாத்த
ஐரடயாப்பிய ஒன்றியமும கிரயவ் ஆட்சிக் கவிழப்்டுரப
பயாடயாட்டியதடன், அரசயாவ் ப்டுரடப்பிரிவ (Azov Brigade)
ரபயான்ற
அதி-வரலிலத
கிளர்சசிக்குழுக்க்டுரள
ஹகயாண்டு
கிாக அழைக்கு உக்ரடனன் டஷயஹமயாழி ரபசும பகுதிகளின் மீத
வரி்டுரசயயான தயாக்குதல்க்டுரள கிரயவ் ஆட்சி நடத்தியரபயாத
அதற்கு ஆதடவளித்தன. அரதரவ்டுரளயில், அந்த ஆட்சி
நிரலிலக்கரி
சுடங்கத்
த்டுரறயிலும
கிாக அழைக்கு
உக்ரட்டுரன
்டுரமயமயாகக்
ஹகயாண்ட
கனடகத்
ஹதயாழில்த்டுரறயிலும
அடசயாங்க ஹசரலிலவினத்்டுரத ஹவட்டியத.
இத,
நயாட்்டுரட
ஹபயாருளயாதயாட
மந்தநி்டுரரலிலக்குள்ளும
உள்நயாட்டுப்
ரபயாருக்குள்ளும
மூழகடித்தத.
இந்தப்
ரபயாரும, டஷய-ஹமயாழி ரபசும கிரீமியயா பகுதி கிரயவ்
ஆட்சி கவிழப்புக்குப் பின்னர் உக்ரட்டுரன விட்டு விரலிலகி
தன்்டுரன டஷயயாவடன் இ்டுரணத்தக் ஹகயாள்வதற்கு நடத்திய
கருத்தவயாக்ஹகடுப்பும ரநட்ரடயா கிாக அழைக்கு ஐரடயாப்பயாவில்
டஷயயாவின் எல்்டுரரலிலகளில் ஒரு ஹபரும இடயாணுவக்
குவிப்்டுரப
நடத்தவதற்கயான
சயாக்குப்ரபயாக்குகளயாக
ரச்டுரவஹசய்தன. ரசயாவியத் ஒன்றியத்தில் வயாழந்த யூதர்கள்
மீதயான நயாஜிப் படுஹகயா்டுரரலிலயில் பங்குபற்றிய இடண்டயாம
உரலிலகப்
ரபயார்
சகயாப்தத்்டுரத
ரசர்ந்த
பயாசிச
OUN
(Organization
of
Ukrainian
Nationalists
உக்ரடன்
ரதசியவயாதிகள்
அ்டுரமப்பு)
இன்
இன்னும
உயிருடனருக்கும
உறுப்பினர்களுக்கு
ஓய்வூதியம
வாக அழைங்கவம அந்த ஆட்சி வயாக்களித்தத.
கிரயவிரலிலயான பயாசிச ஆட்சிக் கவிழப்்டுரப ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன் மூடிம்டுரறக்கிறயார். மயாஸ்ரகயாவிலுள்ள ஒரு
பயாசிச ஆட்சிக்கு எதிடயான ஒரு ரபயாடயாட்டமயாக அத்டுரனச
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சித்தரிக்கும
அவர்
புட்டி்டுரன
ஹகயாடூடமயானவடயாக
சித்தரிக்கிறயார்.
அவர்
எழுதகிறயார்,
“நவ-ஸ்டயாலினச
விவரிப்பின் படி இத ஒரு பயாசிச எழுசசி, ஆனயால்
ஆதயாடங்கள் அதற்கு எதிர்மயாறயான்டுரதரய நிரூபிக்கின்றன.
அதி-வரலிலத
ரதசியவயாதிகள்
நிசசயமயாக
அதில்
பங்குவகித்தனர்,
ஹபரும
விளமபடமும
ஹபற்றயார்கள்
என்றரபயாதம,
2014
ஜனயாதிபதித்
ரதர்தல்
மற்றும
நயாடயாளுமன்றத்
ரதர்தலில்
அவர்களத
ஹவற்றி
பரிதயாபகடமயான நி்டுரரலிலயில் இருந்தத, அதிரதசியவயாத
ஸ்ரவயாரபயாடயா மற்றும Right Sector கட்சிகள் 2014 ரமயில்
ந்டுரடஹபற்ற ஜனயாதிபதித் ரதர்தலில் தரலிலயா 1 சதவீத
வயாக்குக்டுரளரய ஹபற்றிருந்தன.
மறுபடியும ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் கிரயவ் ஆட்சி
கவிழப்பின் எதிர்ப்பயாளர்கள் அ்டுரனவ்டுரடயும கிஹடமளினன்
்டுரகயயாட்களயாக அவதூறு ஹசய்ய முயல்கிறயார். அவர்கள்
“ஒரு ரசயாசலிஸ்ட் அல்ரலிலத கமயூனஸ்டயாக நடிக்கவம கூட
ஹசய்யயாத, அத்தடன் அதி வரலிலதகளுடன் ஹவளிப்ப்டுரடயயாக
ஹதயாடர்பு ்டுரவத்தக் ஹகயாள்கின்ற புட்டி்டுரன ஆதரிக்கின்றனர்;
உக்ரடன் ரபயான்ற முன்னயாள் டஷய சயாமடயாஜயத்தின்
பகுதிகளில்
கீழப்படிவயான
ஆட்சிக்டுரள
இ்டுரணத்தக்
ஹகயாள்வதற்கு
அல்ரலிலத
உருவயாக்குவதற்கு
புட்டின்
ஹசய்கின்ற
முயற்சிகளுக்கு
ஆதடவளிப்பத
வ்டுரட
அவர்களத
ஆரரலிலயாச்டுரன
நீள்கிறத”
என்பதயான
கூற்றுக்க்டுரளக் ஹகயாண்டு அவர்க்டுரள அவர் கண்டனம
ஹசய்கிறயார்.
டஷய-விரடயாத
பிடசசயாடமும
உக்ரடனய
பயாசிசத்்டுரத
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் அடவ்டுரணத்தக் ஹகயாண்ட்டுரமயும
நவ-பயாசிச
பிடசசயாடத்திற்கு
சற்று
ரமரலிலயான
ஒன்றின்
அடிப்ப்டுரடயில் டஷயயா்டுரவயும விளயாடிமிர் புட்டி்டுரனயும
ஹகயாடூடமயாக்கிக் கயாட்டுவததயான் கிரயவ் ஆட்சி கவிழப்புக்கு
ஆதடவயான
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன்
வயாதத்தின்
்டுரமயமயாய் அ்டுரமந்திருக்கிறத. டஷயயா்டுரவ ஆளுகின்ற
ரசயாவியத்தக்குப்
பிந்்டுரதய
பிற்ரபயாக்குத்தனமயான,
முதரலிலயாளித்தவ ஊாக அழைல்ஹகயாள்்டுரளயயாட்சியின் பிடதிநிதியயாக
புட்டின் இருக்கிறயார், ஐரடயாப்பயாஹவங்கிலும அதி-வரலிலத
சக்திகளுடன் கூட்டணிக்டுரள உருவயாக்குகிறயார். ஆனயால்
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
அவ்டுரட,
டஷயயாவின்
ஒட்டுண்ணித்தனமயான
முதரலிலயாளித்தவ
சிரலிலவடயாட்சிக்கு
எதிடயான ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்க எதிர்ப்பின் கண்ரணயாட்டத்தில்
இருந்த தயாக்கவில்்டுரரலில, மயாறயாக ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின்
மீதயான ஹவறித்தனமயான ஹவறுப்பின் கண்ரணயாட்டத்தில்
இருந்த தயாக்குகிறயார்.
ரசயாவியத் ஒன்றியத்்டுரத பூமியில் நடகமயாக ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
விவரிக்கிறயார்.
ஸ்டயாலினச
ஆட்சி
சர்வரதசியப் புடட்சி்டுரய நிடயாகரித்ததற்கயாகரவயா, இடத
எதிர்ப்பயாளர்கள்
மற்றும
நயான்கயாம
அகிரலிலத்தினுள்
ட்ஹடயாட்ஸ்கியின்
த்டுரரலில்டுரமயில்
இருந்த
மயார்க்சிச
சர்வரதசியவயாதிக்டுரள
அத
அடசியல்
படுஹகயா்டுரரலில
ஹசய்ததற்கயாகரவயா
அவர்
அத்டுரன
விமர்சனம
ஹசய்யவில்்டுரரலில.
மயாறயாக,
ஒட்டுஹமயாத்த
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரதயும, ஒரு படுஹகயா்டுரரலில பயாசிச ஆட்சியயாக
முன்நிறுத்தி
அவர்
கண்டனம
ஹசய்கிறயார்.
இந்த

ஹகயாச்டுரசயயான ஹபயாய்்டுரமப்படுத்த்டுரரலில அடிப்ப்டுரடயயாகக்
ஹகயாண்டு, அவர் ்டுரவக்கும ஒரு கண்கூடயான பிற்ரபயாக்கயான
வயாதம
தயான்:
நயாஜி-ஆதடவ
உக்ரடன்
பயாசிஸ்டுகள்
ரசயாவியத்
“ஏகயாதிபத்திய”த்திற்கு
எதிடயான
ரதசிய
விடுத்டுரரலிலக்கயாக ரபயாடயாடிக் ஹகயாண்டிருந்தனர் என்பதயாகும.
எந்த உண்்டுரம ஆதயாடமும இல்ரலிலயாமல் ரசயாவியத் ஒன்றியம
குறித்த ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் கயாட்டும இசசித்திடம ஒரு
ஹகயாச்டுரசயயான
கமயூனச-விரடயாத
ரகலிசசித்திடத்திற்கு
அதிகமயான
எதஹவயான்றயாகவம
இல்்டுரரலில.
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன் கூற்றுப்படி, ரசயாவியத் ஹதயாழிரலிலயாளர்களின்
வயாழக்்டுரக நி்டுரரலில்டுரமகள், “பிரிட்டனல் ஹதயாழிற் புடட்சியின்
ரபயாத ஹதயாழிரலிலயாளர்களத தன்பத்்டுரத ஒத்ததயாய் இருந்தத
மட்டுமல்ரலில,
டஷயயாவின்
அடி்டுரமத்
ஹதயாழிரலிலயாளர்
முகயாமகளிரலிலயான
—ஹடயாட்டி
திருடிய்டுரதப்
ரபயான்ற
சில்ரலில்டுரறக்
குற்றங்களுக்கும
கூட
ஆட்கள்
இதில்
அ்டுரடக்கப்பட்டயார்கள் எனுமரபயாத அடசியல் எதிர்ப்்டுரபக்
குறித்த ஹசயால்ரலிலவம
ரத்டுரவயில்்டுரரலில— நி்டுரரலில்டுரமகள்
இன்னும ரமயாசமயாய் இருந்தன.”
ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின் டஷயயா-அல்ரலிலயாத குடியடசுக்டுரளப்
ஹபயாறுத்தவ்டுரட, அ்டுரவ இ்டுரடவிடயாத இனச சுத்திகரிப்பு
மற்றும
படுஹகயா்டுரரலிலகளுக்கு
ஆட்படுத்தப்பட்டிருந்ததயாக
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
கூறுகிறயார்.
“ரசயாவியத்
ஏகயாதிபத்தியத்திற்கும
அதன்
கயாரலிலனகளுக்கும
இ்டுரடயிரலிலயான உறவ, பயாடமபரியமயான ஏகயாதிபத்தியத்்டுரத
ஒத்ததயாய்
இருந்தத...
டஷயயா-அல்ரலிலயாத
ரதசங்களில்
பூர்வீகக்குடி
மக்க்டுரள
நயாடுகடத்தவதடன்
ரசர்த்த
டஷயர்க்டுரள
அவ்விடங்களில்
குடியமர்த்திய்டுரமயயானத
இந்தப் பிடயாந்தியங்களின் மக்கள் அ்டுரமவ சூாக அழை்டுரரலில
மயாற்றியத. கயாகசஸ் மற்றும கிரிமியயாவின் இஸ்ரலிலயாமிய
ரதசங்கள்
குறிப்பயாக குறி்டுரவக்கப்பட்டன;
1943 க்கும
1944 க்கும இ்டுரடயில் ஒட்டுஹமயாத்த கடயாரஷ (Karachai)
மக்கள், கயால்்டுரமக்ஸ் (Kalmyks), ஹசசசனயர்கள் மற்றும
இங்குஷ (Ingush) மக்கள், பயால்கர்கள், கிரிமிய தத்தயார்கள்
மற்றும ஹமஸ்ஹகத்தியயான் தருக்கியர்கள் முழு்டுரமயயாக
சுற்றிவ்டுரளக்கப்பட்டு ஹவளிரயற்றப்பட்டனர்; இடமஹபயட
முடியயாதவர்கள்
சுட்டுத்தள்ளப்பட்டனர்,
அவர்களத
கிடயாமங்கள் தீக்கி்டுரடயயாக்கப்பட்டன.”
உக்ரடனுக்கு மீண்டும திருமபும ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
எழுதகிறயார், ஆகரவ, “அத ஒரு ரதசிய விடுத்டுரரலில
இயக்கத்்டுரதக்
ஹகயாண்டிருப்பத
முற்றிலும
புரிந்தஹகயாள்ளக்கூடியதயாகும.
ஸ்டயாலினயால்
மீண்டும
கயாரலிலனயயாக்கப்படுவதற்கு முன்பயாக, 1920 முதல் 1922 வ்டுரட
ஒரு சுயயாதீனமயான ரசயாவியத் ரசயாசலிசக் குடியடசயாக
உக்ரட்டுரன ஸ்தயாபிப்பதில் இந்த இயக்கம ஒரு குறுகிய
கயாரலிலத்திற்கு
ஹவற்றியும்டுரடந்தத.
இடண்டயாம
உரலிலகப்
ரபயாரின் சமயத்தில், உக்ரடன் ரதசியவயாதிகள் அ்டுரமப்பு
(OUN),
என்ற முன்னயாள் குறுகிய வரலிலத-சயாரி இனரதசியவயாதக் குழுவயாக இருந்த ஒன்று, முக்கியத்தவத்்டுரத
ஹபற்றத.”
ரயல் பல்க்டுரரலிலக்காக அழைகத்தின் வடரலிலயாற்றயாசிரியர் திரமயாத்தி
ஸ்்டுரனடர் ஐ ரமற்ரகயாளிட்டு ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
எழுதகிறயார், இடண்டயாம உரலிலகப் ரபயாரின் ரபயாத OUN
14 - Rohini Hensman’s Indefensible: The ISO discovers its muse—the CIA

“1943 இல் ரபயால் இன (Poles - ஐரடயாப்பயா முழுவதிலும
வயாழந்த ரபயாரலிலந்தஹமயாழி ரபசும மக்கள்) மக்கள் மீதயான
இனசசுத்திகரிப்்டுரப நடத்தியத, அரதரநடத்தில் ரபயால் இன
மக்களுடன்
ஒளிந்த
ஹகயாண்டிருந்த
ஏடயாளமயான
யூதர்க்டுரளயும ஹகயா்டுரரலிலஹசய்தத”; “இதரவ புட்டினச
பிடசசயாடம குறிப்பிடுகின்ற உக்ரடனன் பயாசிச வடரலிலயாறு”
என்று அவர் இத்டுரன அ்டுராக அழைக்கிறயார். ஆனயால் இந்த
வடரலிலயாறு அடிப்ப்டுரடயில் ஹபயாருத்தமற்றத என்று வயாதிடச
ஹசல்கிறயார். அவர் எழுதகிறயார், “உக்ரடனயர்களில் மிகப்
ஹபருமபயான்்டுரமயயாரனயார்
நயாஜிக்களுக்கு
எதிடயாகப்
ரபயாடயாடினர், ஒரு சிறுபயான்்டுரமயினர் மட்டுரம ஸ்டயாலினும
பரலில டஷயர்களும ஹசய்த்டுரதப் ரபயாரலில அவர்களுடன்
ஒத்த்டுராக அழைத்தனர்.”
இந்த சித்தரிப்பு, ISO வின் கமயூனச-விரடயாதத்திற்கும பயாசிச
பிடசசயாடத்திற்கும
இ்டுரடயிரலிலயான
பிரிப்புக்ரகயாட்்டுரட
த்டுரடத்தழித்த விடுகிறத. எல்ரலிலயாவற்்டுரறயும விட இத,
அக்ரடயாபர் புடட்சியும, ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கம அதிகயாடத்்டுரதக்
்டுரகப்பற்றிய்டுரமயும
மற்றும
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தின்
எழுசசியும
உரலிலக
வடரலிலயாற்றின்
மீத
ஏற்படுத்திய
அளவிடமுடியயா முற்ரபயாக்குத் தயாக்கத்்டுரத நிடயாகரிக்கிறத.
ரபயால்ஷிவிக்குகளின்
த்டுரரலில்டுரமயின்
கீழ
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கம அதிகயாடத்்டுரதக் ்டுரகப்பற்றிய்டுரமயும, டஷயயாவில்
முதரலிலயாளித்தவ
ஹசயாத்த்டுரட்டுரம
ஒழிக்கப்பட்ட்டுரமயும
டஷயயாவில் மட்டுமல்ரலிலயாத உரலிலஹகங்கிலும படந்த மக்களின்
வயாழக்்டுரகத் தடங்களில் ஒரு மயாஹபரும பயாய்சச்டுரரலில
சயாத்தியமயாக்கியத.
ஒரு
த்டுரரலிலமு்டுரறக்கு
சற்று
அதிகமயானஹதயாரு
கயாரலிலத்தில்,
முன்னயாள்
டஷய
சயாமடயாஜயமயானத
ஹபருவயாரியயாக
கிடயாமப்புற
மற்றும
படிப்பறிவற்ற
நயாட்டுப்புறங்களின்
ஒரு
ஹதயாகுப்பயாக
இருந்ததில் இருந்த, ஒரு நவீன, படிப்பறிவ ஹகயாண்ட
மற்றும நகர்ப்புற சமூகமயாக முன்ரனறியத. விஞ்ஞயானம
மற்றும
ஹதயாழிற்த்டுரறயின்
மிகப்படந்த
வளர்சசியின்
கயாடணத்தயால்தயான், பின்தங்கிய சயாரிச முடியயாட்சி வீழந்த 40
ஆண்டுகளின் பின்னர், 1957 இல், டஷயயா, இந்த பூமியின்
முதல் மனதடயால்-உருவயாக்கப்பட்ட ஹசயற்்டுரகக்ரகயாளயான
ஸ்புட்னக்்டுரக விண்ணில் ஏவியத.
எப்ரபயாதம டிக்கன்ஸ் வ்டுரகயிரலிலயான விவரிப்பில் ரபயான்ற
வறு்டுரமயும படுஹகயா்டுரரலிலகளும நிரலிலவகின்ற ஒரு இடமயாக
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரத
கருதகின்ற
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன் நடகக் கற்ப்டுரனகள் ஒருபக்கம இருக்க,
உண்்டுரமயில்
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தில்
வயாழக்்டுரகத்
தடங்களும ஆயுட்கயாரலிலமும உயர்வ கண்டிருந்தன, அங்கு
பல்ரவறு
இனங்க்டுரளச
ரசர்ந்த
ஹதயாழிரலிலயாளர்களும
மிகப்ஹபருமளவில்
அ்டுரமதியயாக
ஒன்றயாய்
வயாழந்த,
ஒன்றயாய் ரவ்டுரரலிலஹசய்த வந்தனர்.
ரமலும, டஷயப் புடட்சியின் வி்டுரளவகள் ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தின்
எல்்டுரரலிலக்டுரள
மிகவம
தயாண்டிச
ஹசன்றதயாகும. ரசயாவியத் ஒன்றியம நயாஜி ரஜர்மனயுடன்
கூடிஒத்த்டுராக அழைத்ததயாக குற்றமசயாட்ட பயார்க்கும ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன்
சூசகம
ஒரு
பிற்ரபயாக்குத்தனமயான
வடரலிலயாற்றுப்
ஹபயாய்
ஆகும.
நயாஜி
ரஜர்மன
ரதயாற்கடிக்கப்பட்ட்டுரம,
ஐரடயாப்பிய
பயாசிசம

க்டுரரலிலக்கப்பட்ட்டுரம, சீனயாவில் 1949 சீனப் புடட்சிக்கு
முன்வந்த
ஆண்டுகளில்
ஜப்பயானய
ஆக்கிடமிப்புப்
ப்டுரடகள் ரதயாற்கடிக்கப்பட்ட்டுரம ஆகிய அ்டுரனத்தரம
இடண்டயாம உரலிலகப் ரபயாரில் ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின்
அசயாதயாடணமயான
இடயாணுவ
மற்றும
ஹதயாழிற்த்டுரற
முயற்சியின்
—எல்ரலிலயாவற்றுக்கும
ரமல்,
ரசயாவியத்
மக்களுக்கு எதிடயாக நயாஜி ரஜர்மனயயால் நடத்தப்பட்ட
அழித்ஹதயாழிப்பு ரபயாருக்கு எதிடயான அதன் ஹவற்றியின்—
வி்டுரளஹபயாருளயாக இருந்த்டுரவயயாகும. இத உரலிலஹகங்கிலும
வர்க்க உறவக்டுரள மயாற்றிய்டுரமத்தத.
முதரலிலயாளித்தவ ஆட்சிக்கு ஒரு புரலிலனுணடத்தக்க மயாற்று
எதிர்நின்ற நி்டுரரலிலயில், அஹமரிக்கயா, ஐரடயாப்பயா மற்றும
அவற்்டுரறத் தயாண்டிய பிடரதசங்களின் முதரலிலயாளித்தவ
வர்க்கங்கள் ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்திற்கும அதன் சமூக
மற்றும
ஜனநயாயக
உரி்டுரமகளுக்கும
மிகப்ஹபரும
விட்டுக்ஹகயாடுப்புக்டுரளச
ஹசய்ய
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டதயாக
உணர்ந்தன. குறிப்பயாக, இடண்டயாம உரலிலகப் ரபயா்டுரடப்
பின்ஹதயாடர்ந்தம, பயாசிசத்தின் குற்றங்களயால் ஐரடயாப்பிய
மற்றும
ஜப்பயானய
முதரலிலயாளித்தவம
மதிப்பிாக அழைந்த
விட்டிருந்த்டுரதப் பின்ஹதயாடர்ந்தம வந்த தசயாப்தங்களில்,
இதரவ
நி்டுரரலிலயயாக
இருந்தத.
சமூகப்
புடட்சியின்
உண்்டுரமயயான அபயாயத்திற்கு முகமஹகயாடுத்த நி்டுரரலிலயில்,
அ்டுரவ
சமூகநரலிலன்புரி
அடசுக்டுரளயும
நயாடயாளுமன்ற
ஆட்சிக்டுரளயும
கட்டிஹயழுப்பின,
சட்டங்கள்
மற்றும
சீர்திருத்தங்களின் மூரலிலமயாக ஐரடயாப்பிய யூத-விரடயாதம,
அல்ரலிலத அஹமரிக்க இனவயாத பயாகுபயாடு ஆகியவற்றுக்குத்
தீர்வகயாண முயற்சித்தன.
ட்ஹடயாட்ஸ்கியின் ஆய்வகளின் மீத அடித்தளம அ்டுரமத்தக்
ஹகயாண்ட ICFI மட்டுரம, உரலிலகப் ரபயார் மற்றும பயாசிசத்தின்
அபயாயம
இன்னும
இருந்த
வருகிறத
என்று
வலியுறுத்தியத.
உரலிலக
முதரலிலயாளித்தவம
நீடிக்கும
வ்டுரடயில் ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கம அ்டுரடந்த ரதட்டங்கள்
எதற்கும பயாதகயாப்பு இல்்டுரரலில. அக்ரடயாபர் புடட்சியின்
ரபயால்ஷிவிக் த்டுரரலிலவர்க்டுரள 1930 கள் மற்றும 1940 களில்
ஹகயான்ஹறயாழித்ததம,
உரலிலக
ரசயாசலிசப்
புடட்சி்டுரய
நிடயாகரிப்பதன்
அடிப்ப்டுரடயில்
ஏகயாதிபத்தியத்தடன்
சகவயாழவ
கயாண
முயற்சித்ததமயான
ரசயாவியத்
அதிகயாடத்தவத்தினயால், ட்ஹடயாட்ஸ்கி எசசரித்திருந்தவயாறயாக,
முதரலிலயாளித்தவத்்டுரத மீட்சி ஹசய்ய முடிந்திருந்தத. 1991
இல், ட்ஹடயாட்ஸ்கி எசசரித்த்டுரவ நடந்ரதறி, கிஹடமளின்
டஷயயாவில்
முதரலிலயாளித்தவத்்டுரத
மீட்சி
ஹசய்ததற்குப்
பின்னர், இத, ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்தின் புடட்சிகடத்
த்டுரரலில்டுரமயயாக ICFI ஐ கட்டிஹயழுப்பும கட்டுரம்டுரய,
இன்னும ரநடடியயாக, முன்நிறுத்தியத.
ஆயினும, “அடசு முதரலிலயாளித்தவ” அல்ரலிலத பப்ரரலிலயாவயாத
இயக்கங்களத நடுத்தட வர்க்க சக்திகள், ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தில் முதரலிலயாளித்தவ மீட்சிக்கு முற்றிலும மயாறுபட்ட
விதத்தில் எதிர்வி்டுரனயயாற்றின. ஹவளிநயாடுகளில் ரசயாவியத்
ஒன்றியம வாக அழைங்கிவந்த அடவ்டுரணப்பு இல்ரலிலயாமல்ரபயான
நி்டுரரலிலயிலும,
ஹதயாழிரலிலயாளர்கள்
மத்தியில்
ஹதயாழிற்சங்கங்களின்
சமூக
அடித்தளம
சிதறிப்ரபயான
நி்டுரரலிலயிலும, இ்டுரவ அ்டுரனத்தம தரிதமயாக ஏகயாதிபத்தியம,
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சிக்கன
நடவடிக்்டுரககள்
மற்றும
ரநயாக்குநி்டுரரலில அ்டுரமத்தக் ஹகயாண்டன.

ரபயா்டுரட

ரநயாக்கி

இ்டுரவ அ்டுரனத்தம 2014 கிரயவ் ஆட்சி கவிழப்பி்டுரனச
சுற்றி ஒன்றுதிடள்வதம, OUN ஐ ஒரு ரதசிய விடுத்டுரரலில
இயக்கமயாக
வழிஹமயாழியும
நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத
புத்தகமும எசசரிக்்டுரக மணி்டுரய ஒலிக்கின்றன. இவற்றின்
ரபயாலியயான “ஜனநயாயக” வயாய்வீசசு இருந்தரபயாதிலும,
இந்த
சக்திகள்
ஒரு
பயாசிச
தி்டுரசயில்
நகர்ந்த
ஹகயாண்டிருக்கின்றன. உண்்டுரமயில், ரசயாவியத் ஒன்றியம
மற்றும இடண்டயாம உரலிலகப் ரபயாரின் வடரலிலயாறு குறித்த
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
கூறுகின்ற
ஹபயாய்க்டுரள
நிடயாகரிக்கயாமல் உக்ரடன்
குறித்த அவர்
்டுரவக்கும
வயாதங்களின்
முக்கியத்தவத்்டுரத
புரிந்தஹகயாள்வத
சயாத்தியமற்றதயாகும.
கிரயவ்
ஆட்சிக்கவிழப்பு
ஆதரிப்்டுரப
நியயாயப்படுத்தவதற்கயாக
OUN
ஐ
அடவ்டுரணத்தக்
ஹகயாள்வதன் மூரலிலம, ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் நயாஜிக்களின்
மிகவம
இடத்தக்களரியயான
குற்றங்களில்
ரநடடியயாக
சமபந்தப்பட்ட
ஒரு
இயக்கத்்டுரதப்
பயாதகயாத்தக்
ஹகயாண்டிருக்கிறயார். OUN ரபயால் இன மக்கள்மீத “இனச
சுத்திகரிப்்டுரப” நடத்தியத என்றும “ஒரு எண்ணத்தக்களவ
யூதர்க்டுரள’ ஹகயான்றத என்றும சயாதயாடணப்படுத்தி கூறுவத,
பயாசிசத்தின்
குற்றங்க்டுரள
மூடிம்டுரறப்பதயாகும.
உண்்டுரமயில்,
உக்ரடனய
பயாசிஸ்டுகள்
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்திற்குள்ளயான நயாஜிக்களின் யூதப் படுஹகயா்டுரரலிலயில்
்டுரகரகயார்த்தனர்,
அதன்பின்
ரதயால்விய்டுரடந்த
நயாஜி
இடயாணுவங்கள் ரமற்கு ரநயாக்கி பின்வயாங்கிய சமயத்தில்,
நூறயாயிடக்கணக்கயான ரபயால் இனத்தவ்டுரடயும மற்றும
யூதர்க்டுரளயும
தயாங்கரள
ஹமயாத்தமயாய்
ஹகயான்று
குவித்தனர்.
ரசயாவியத் ஒன்றியத்தில் முஸ்லீம சிறுபயான்்டுரமயினருக்கு
எதிடயான ஸ்டயாலினசக் குற்றங்க்டுரள பற்றி ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன் குறிப்பிடுவ்டுரதப் ஹபயாறுத்தவ்டுரட, ISO இன்
சயாக்ட்மன்வயாத முன்ரனயாடிகளத வாக அழை்டுரமயயான அடசியல்
நழுவரலிலயாக இத இருக்கிறத. ரசயாவியத் அதிகயாடத்தவத்தின்
குற்றங்க்டுரள
அடிப்ப்டுரடயயாகக்
ஹகயாண்டு,
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்,
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்திற்கும
நயாஜி
ரஜர்மனக்கும
இ்டுரடயிரலிலயான,
அடிப்ப்டுரடயிரரலிலரய
மயாறுபட்ட
சமூகப்ஹபயாருளயாதயாட
அடித்தளங்க்டுரளயும
மற்றும அடசியல் மூரலிலங்க்டுரளயும ஒரடமயாதிரியயானத என
சமப்படுத்திக் கயாட்டுகின்றயார். நயாஜி ரஜர்மன ஐரடயாப்பயாவின்
ரமரலிலயாதிக்கமயான ஏகயாதிபத்திய சக்தியயாக இருந்ததயாகும,
ரசயாவியத் ஒன்றியரமயா, அத ரதசியவயாத ஸ்டயாலினச
அதிகயாடத்தவத்தின்
கீழ
உருக்கு்டுரரலிலந்த
இருந்தத
என்றரபயாதிலும
கூட,
அக்ரடயாபர்
புடட்சியயால்
உருவயாக்கப்பட்ட ஒரு ஹதயாழிரலிலயாளர் அடசயாக இருந்ததயாகும.
உரலிலஹகங்கிலும மில்லியன் கணக்கயான ஹதயாழிரலிலயாளர்கள்
உணர்ந்தஹகயாண்டவயாறயாக, ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின் மீதயான
நயாஜிக்களின்
அழித்ஹதயாழிப்புப்
ரபயாஹடன்பத
ஒரு
ஹதயாழிரலிலயாளர்
அடசுக்கு
எதிடயாக
ஏகயாதிபத்தியத்தயால்
ஹதயாடுக்கப்பட்ட ஒரு ரபயாடயாக இருந்தத. மயார்க்சிச-விரடயாத,
டஷய-ரதசியவயாத ஸ்டயாலினச அதிகயாடத்தவமயானத ரபயாரின்

ரபயாத, தத்தயார்க்டுரள நயாட்்டுரட விட்டு அனுப்பிய்டுரம மற்றும
கயாட்ரின் (Katyn) இல் ரபயாலிஷ இன அதிகயாரிக்டுரள
கூட்டமயாய் ஹகயா்டுரரலிலஹசய்த்டுரம ரபயான்ற படுபயங்கடமயான
குற்றங்க்டுரளச ஹசய்தத. இருப்பினும, நயாஜிக்கள் மற்றும
அதனுடன்
இ்டுரணந்த
ஐரடயாப்பிய
இடயாணுவங்களின்
இனப்படுஹகயா்டுரரலிலவிதமயான
தயாக்குதலுக்கு
எதிடயாக
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரதப்
பயாதகயாப்பத
ஒரு
இன்றிய்டுரமயயாத பணியயாக இருந்தத.
ரசயாவியத்
ஒன்றியத்்டுரத
“அடசு
முதரலிலயாளித்தவமயாக”
கயாணும
தனத
சயாக்ட்மன்வயாத
நி்டுரரலிலப்பயாட்்டுரட
அடிப்ப்டுரடயயாகக்
ஹகயாண்டு,
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
ரபயா்டுரட
ஆடமபித்ததிலும
உயிர்சரசதத்தில்
மிகப்
ஹபருவயாரியயானதற்கும
நயாஜிக்கள்
ஹகயாண்டிருந்த
ஹபயாறுப்்டுரப
மழுப்புகிறயார்,
பயாசிச
நயாஜி
ஒத்த்டுராக அழைப்புவயாதிக்டுரள ரதசிய விடுத்டுரரலிலப் ரபயாடயாளிகளயாக
சித்தரிக்கிறயார். சிஐஏ மற்றும உக்ரடனய பயாசிஸ்டுகளின்
இன்்டுரறய நயாள் நடவடிக்்டுரககளின் பின்னயால் ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
அணிவகுப்பதற்கு
ஒரு
ரபயாலியயான,
முற்ரபயாக்கு மூடுதி்டுரட்டுரய அளிப்பரத இந்த வடரலிலயாற்றுப்
ஹபயாய்யின் ரநயாக்கமயாய் இருக்கிறத.
கிரயவில் சிஐஏ-ஆதடவடனயான ஆட்சிக் கவிழப்பின் மீதயான
இடத-சயாரி
விமர்சனத்்டுரத
மதிப்பிாக அழைக்கச
ஹசய்ய
முயலுவதற்கு இந்தப் ஹபயாய்்டுரய ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
பயன்படுத்தகிறயார், பத்திரி்டுரகயயாளடயான ரஜயான் பில்ஜர்
மீதயான தனத தயாக்குதலில் கவனமகுவிக்கும அவர்,
பில்ஜ்டுரட புட்டினன் ஒரு ்டுரகயயாள் என்று கண்டனம
ஹசய்கிறயார்:
‘கிரயவில்
ஜனநயாயகரீதியயாக
ரதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட அடசயாங்கத்திற்கு
எதிடயாக பிப்டவரியில் ஒரு ஆட்சிக்
கவிழப்புக்கு
மூ்டுரளயயாக
ஹசயல்பட்டதன் பின்னர், கிரிமியயாவில்
உள்ள
டஷயயாவின்
வடரலிலயாற்றுசசிறப்புமிக்க,
நியயாயமயான
மிதஹவப்ப-நீர்
கடற்ப்டுரட
தளத்்டுரத
்டுரகப்பற்ற வயாஷிங்டன் ரபயாட்ட திட்டம
ரதயால்விய்டுரடந்தத’
என்று
ரஜயான்
பில்ஜர்
நமமிடம
ஹசயால்கிறயார்.
அவ்டுரடப் ஹபயாறுத்தவ்டுரட, ‘ரமற்கில்
இருந்தயான
அசசுறுத்தல்
மற்றும
ப்டுரடஹயடுப்புக்கு’
எதிடயாகவம,
அத்தடன்
‘உக்ரடனல்
டஷய
இனத்தவரின் மீதயான தயாக்குதல்க்டுரள’
நடத்தகின்ற
‘பயாசிச
சக்திகளுக்கு’
எதிடயாகவம
‘டஷயர்கள்
தங்க்டுரள
தற்கயாத்தக் ஹகயாண்டனர்’ – இத
கிாக அழைக்கில் இருந்த உக்ரடன் மீதயான
தங்களின்
ஆக்கிடமிப்்டுரப
நியயாயப்படுத்தவதற்கு
டஷயயா
ஹசய்யும
பிடசசயாடத்்டுரத
கவ்டுரரலிலயூட்டுமவிதத்தில் விமர்சனமற்று
வயாந்திஹயடுப்பதயாக இருக்கிறத.
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உண்்டுரமயில்,
பில்ஜர்
டஷயப்
பிடசசயாடத்்டுரத
வயாந்திஹயடுக்கவில்்டுரரலில.
அவர்
கிரயவில்
பயாசிசத்டுரரலில்டுரமயிரலிலயான ஆட்சிக் கவிழப்பு மற்றும அத்டுரனச
சூழந்த உள்நயாட்டுப் ரபயார் மற்றும உக்ரடனல் டஷயயாரநட்ரடயா இ்டுரடயிரலிலயான இடயாணுவ ரமயாதல் ஆகியவற்றின்
வி்டுரளவ
என்ப்டுரதரய
ஹதரிவிக்கின்றயார்.
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
தயான்,
உக்ரடனலுள்ள
சிஐஏ-ஆதடவ
ஆட்சியயாலும ரநட்ரடயா அடசயாங்கங்களில் உள்ள அதன்
கூட்டயாளிகளயாலும மற்றும ஊடகங்களயாலும அவருக்கு
வாக அழைங்கப்பட்டிருக்கின்ற
நயாஜி-ஒத்த்டுராக அழைப்புவயாத
பிடசசயாடத்்டுரத வயாந்திஹயடுத்தக் ஹகயாண்டிருக்கிறயார்.
ஜனநயாயக உரி்டுரமகளின் மீதயான தயாக்குதலுக்கு ஆதடவயான
ஏகயாதிபத்தியப் பிடசசயாடம
ஏகயாதிபத்தியப் ரபயார்க்டுரள ”ஜனநயாயகப் புடட்சிகள்” எனக்
கூறி
ஆதரிப்பதற்கயாக
ஒரு
தயார்மீக-மனதயாபிமயான
கயாடணத்்டுரத வாக அழைங்க ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் ஹசய்யும
முயற்சிகள்
ஒரு
இழிவயான
அடசியல்
ஹபயாய்்டுரய
உருவயாக்குகின்றன.
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
முன்ஹனதிர்பயார்த்த்டுரதப் ரபயாரலில, ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின்
முடிவயானத
முதரலிலயாளித்தவ
ஜனநயாயகத்தின்
இறுதி
ஹவற்றி்டுரய
அறிவிக்கவமில்்டுரரலில,
அஹமரிக்கயாவின்
ரபயார்க்டுரள,
உரலிலஹகங்கும
ஜனநயாயகத்்டுரத
முன்ஹனடுப்பதற்கயான ஒரு புகாக அழைத்தக்க இயங்குமு்டுரறயயாக
விட்டுசஹசல்ரலிலவமில்்டுரரலில.
மயாறயாக,
ICFI
வலியுறுத்தி
வந்திருப்ப்டுரதப் ரபயாரலில, இடண்டயாம உரலிலகப் ரபயாரில்
இருந்த எழுந்த, அஹமரிக்க உரலிலக ரமரலிலயாதிக்கத்்டுரத சுற்றி
அடித்தளத்்டுரத அ்டுரமத்தக் ஹகயாண்ட, முதரலிலயாளித்தவ
அடசியல்
அ்டுரமப்புமு்டுரறயின்
ஒரு
மடணகடமயான
ஹநருக்கடியின் பயாகமயாக இருந்தத.
அஹமரிக்க, ஐரடயாப்பிய ஏகயாதிபத்தியங்க்டுரள, “உ்டுராக அழைக்கும
மக்கள் தங்க்டுரள சுடண்டுகின்ற மற்றும ஒடுக்குகின்ற
சக்திக்டுரள எதிர்த்தப் ரபயாடயாடுவ்டுரத அனுமதிக்கின்ற
ஜனநயாயக அடசுகளயாக” கயாண்கின்ற கயாடணத்தயால் தயான்
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் அவற்்டுரற ஆதரிக்கிறயார் என்பத
ஏற்கனரவ குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறத. அரதரபயாரலில அவற்றின்
ஆட்சிமயாற்றத்திற்கயான ரபயார்க்டுரள, அவற்றின் அடசியல்
அ்டுரமப்புமு்டுரற்டுரய
ந்டுரடமு்டுரறப்படுத்தவதற்கயான
ஒரு
முயற்சியயாக
அவர்
கருதகிறயார்.
இத
ஜனநயாயக
உரி்டுரமக்டுரள
ரநயாக்கிய
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன்
அரலிலட்சியத்்டுரத அடிப்ப்டுரடயயாகக் ஹகயாண்ட இன்னுஹமயாரு
ஹபயாய்யு்டுரடயயாக
இருக்கிறத.
உண்்டுரமயில்,
ஏகயாதிபத்தியத்தின் இடத-சயாரி எதிர்ப்பயாளர்கள் மீதயான
அவடத நசசுத்தனமயான தயாக்குதல்களயானத, டஷயயாவக்கு
எதிடயாக உரலிலகப் ரபயாருக்கு தயயாரிப்பு ஹசய்வதடன்
மட்டுமன்றி, அஹமரிக்கயா, ஐரடயாப்பயா மற்றும அத்டுரனத்
தயாண்டியும ஹதயாழிரலிலயாளர்களுக்கு எதிடயான மிருகத்தனமயான
சிக்கன நடவடிக்்டுரகக்டுரள நடத்தகின்ற, மற்றும ரபயாலிஸ்அடசு
ஆட்சிக்டுரளக்
கட்டிஹயழுப்புகின்ற
சக்திகளத
அணிவரி்டுரசயில் அவ்டுரட நிறுத்தகின்றன.
விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தயாபகடயான ஜஸ்தாபகர் ஜூலியயான் அசயாஞ்ச மீத
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் ஹவறித்தனமயாக தயாக்குகிறயார். ஆறு
ஆண்டுகளயாக ஈக்குவரடயார் தூதடகத்தில் அ்டுரடபட்டிருக்கும

அசயாஞ்ச,
அவ்டுரட
அஹமரிக்கயாவக்கு
ஹகயாண்டுவந்த
ஈடயாக்கிலும பிறஹவங்கிலுமயான அஹமரிக்கயாவின் ரபயார்க்
குற்றங்கள் மற்றும பிற உத்திரயயாகபூர்வ குற்றங்களுக்கயான
ஆதயாடங்க்டுரள
ஹவளியிட்டதற்கயாக
ரவவக்குற்றசசயாட்டுக்களில்
விசயாட்டுரண
ஹசய்வதற்கு
வயாஷிங்டன் ஹசய்கின்ற முயற்சிகளின் பகுதியயாக இருக்கும
ரஜயாடிக்கப்பட்ட வன்புணர்வ குற்றசசயாட்டுக்டுரள எதிர்த்தப்
ரபயாடயாடிக்
ஹகயாண்டிருக்கிறயார்.
ஆனயால்
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மரனயா,
இந்த
தணிகடமயான
தகவல்க்டுரள
ஹவளிப்படுத்தியவ்டுரட புட்டினன் ஒரு ்டுரகயயாள் எனக் கூறி
ஹகயாச்டுரசப்படுத்தி கண்டனம ஹசய்கிறயார்.

“டஷய
த்டுரரலிலயீட்டில்
இருந்த”
அஹமரிக்கயா்டுரவ
பயாதகயாப்பதற்கயான ஒரட வழி எனக் கூறி, இ்டுரணயத்்டுரத
தணிக்்டுரக ஹசய்வதற்கும அஹமரிக்கயாவில் ஒரு ரபயாலிஸ்
அட்டுரசக் கட்டிஹயழுப்புவதற்குமயான ஆளும உயடடுக்கின்
நடவடிக்்டுரகயுடன்
்டுரகரகயார்க்கின்றனர்.
உண்்டுரமயில்,
மலிவ ஊதியங்களுக்கும, கடும சுடண்டலுக்கும, ரபயார்
மற்றும
முடிவற்ற
ரபயாலிஸ்
ஹகயா்டுரரலிலகளுக்கும
ஹதயாழிரலிலயாளர்கள் மற்றும இ்டுரளஞர்கள் மத்தியில் ஹபருகிச
ஹசல்லும சமூக எதிர்ப்ரப இந்த ஆாக அழைமயான ஜனநயாயகவிரடயாத
பிடசசயாடத்தின்
உண்்டுரமயயான
இரலிலக்கயாக
இருக்கிறத.

அவர் எழுதகிறயார், “ரபயாலி ஏகயாதிபத்திய-எதிர்ப்புவயாதிகள்
டஷயயாவயால்
ஆதடவளிக்கப்படும
எந்த
ஆட்சிக்கும
ஆதடவளிப்பயார்கள், அத எத்த்டுரன வரலிலத-சயாரியயானதயாக
இருந்தயாலும அத அவர்களுக்குப் ஹபயாருட்டல்ரலில — எப்படி
விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தயாபகடயான ஜதாபகரான ஜுலியயான் அசயாஞ்ச, புட்டின் மீத
ஹகயாண்டிருந்த இணக்கம, அஹமரிக்க ஜனயாதிபதி ரதர்தலில்
ட்டமப்
ஹவற்றிஹபற
உதவவதற்கும
அதன்
பின்னர்
அவ்டுரடத் ஹதயாடர்ந்த ஆதரிப்பதற்கும (Beauchamp 2017; Boot
2017; Ioffe 2017) இட்டுச ஹசன்றரதயா அ்டுரதப்ரபயாரலில. நவஸ்டயாலினஸ்டுகள் பரலிலதடப்பட்ரடயார் மீதம ஹசல்வயாக்கு
ஹசலுத்தகின்றனர்...
அவர்கள்
ஸ்டயாலினஸ்டுகளயாக
இல்ரலிலயாமல் இருக்கரலிலயாம, அல்ரலிலத நயான்கயாம அகிரலிலத்தின்
அ்டுரனத்தரலிலகக்
குழு்டுரவப்
ரபயாரலில
தங்க்டுரள
ட்ஹடயாட்ஸ்கிஸ்டுகள் என்றும கூட அ்டுராக அழைத்தக் ஹகயாள்ளக்
கூடும.”

ஜனநயாயக உரி்டுரமகளுக்கு ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் கயாட்டும
குரடயாதமயானத அட்ரலிலயாண்டிக்்டுரக தயாண்டி ஐரடயாப்பயா வ்டுரட
நீள்கிறத. சிரியப் ரபயா்டுரட அவர் பயாதகயாப்பத, பயாரிஸில்
2015, நவமபர் 13 அன்று உணவகங்கள், பற்றயாக்ரரலிலயான்
(Bataclan) க்டுரரலிலயடங்கம, மற்றும Stade de France
கயால்பந்த ்டுரமதயானம ஆகியவற்்டுரறக் குறி்டுரவத்த ISIS
இன்
பயங்கடவயாதத்
தயாக்குதல்கள்
நடந்த
பின்னர்
திணிக்கப்பட்ட
பிடயான்சில்
அவசடகயாரலில
நி்டுரரலில்டுரமக்கு
அடசியல் எதிர்ப்பு கயாட்டுபவர்கள் மீதயான ஒரு கடு்டுரமயயான
தயாக்குதரலிலயாக மயாறியத.

மிகக் குறிப்பிடத்தக்க வ்டுரகயில் விளயாடிமிர் புட்டின் மீத
அசயாஞ்சுக்கு “இணக்கம” இருந்தத என்ற தனத கூற்றுக்கு
ஆதயாடமயான எந்த வயாதத்்டுரதயும ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
வாக அழைங்கவில்்டுரரலில,
அல்ரலிலத
எந்த
ஆதயாடத்்டுரதயும
்டுரவக்கவில்்டுரரலில. ரவயால் ஸ்ட்ரீட் ரஜர்னல் மற்றும வீக்லி
ஸ்டயாண்டர்ட் ஆசிரியடயான மக்ஸ் பூட் (Max Boot) ரபயான்ற
வரலிலத-சயாரி ரபயார் பிடசசயாடவயாதிகளத அசயாஞ்ச மீதயான
கண்டனத்்டுரத
அவர்
ரமற்ரகயாளிடுகிறயார்,
அவரின்
வயார்த்்டுரதகரள
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனுக்கு
மிகவம
ரபயாதமயான ஹதளிவ்டுரடயதயாக இருக்கிறத.
அசயாஞ்சுக்கு
எதிடயான
இத்த்டுரகய
அடிப்ப்டுரடயற்ற
குற்றசசயாட்டுகள், ஜனநயாயகக் கட்சியின் த்டுரரலில்டுரமயில்
அஹமரிக்க ஊடக மற்றும அடசியல் ஸ்தயாபகத்தயால்
ரமற்ஹகயாள்ளப்படும
பயாரிய
டஷய-விரடயாதப்
பிடசசயாடத்திற்கயான ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மனன் பங்களிப்பயாய்
இருக்கின்றன. அஹமரிக்கத் ரதர்தலில் டஷயயா த்டுரரலிலயீடு
ஹசய்ததயான முற்றிலும ஊர்ஜிதப்படயாத குற்றசசயாட்டுக்கள்,
இ்டுரணயத்்டுரத தணிக்்டுரக ஹசய்வதற்கும, WSWS மற்றும
பிற
ரபயார்-எதிர்ப்பு
வ்டுரரலிலத்
தளங்க்டுரள
கூகுள்
ரதடல்களினூடயாக அணுகுவதில் இருந்த தடுப்பதற்கும,
மற்றும வ்டுரரலிலத்ரதடல் ஹபயாறிமு்டுரறகள் மற்றும சமூக
ஊடகங்களில்
படந்தளவிரலிலயான
தணிக்்டுரகக்கு
தயயாரிப்பதற்குமயான
ஒரு
ரபயாலிசசயாட்டயாக
ரச்டுரவ
ஹசய்திருக்கின்றன.
ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மனும, சர்வரதச ரசயாசலிச அ்டுரமப்பும
(ISO) மற்றும அவர்களத கூட்டயாளிகளும, இதமட்டுரம
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"பயாரிஸில் 2015 நவமபர் ISIS தயாக்குதல்களுக்கயான”
இடதசயாரி பிடதிபலிப்பின் மீத ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
கண்டனம ஹசய்கிறயார். “இவற்றில் பரலிலவம முஸ்லீம
நயாடுகளில்
ரமற்கத்திய
த்டுரரலிலயீட்டில்
இருந்தயான
‘எதிர்வி்டுரள்டுரவ’,
அல்ரலிலத
பிடயான்ஸ்
மற்றும
ஹபல்ஜியத்தில் ஆபிரிக்க பூர்விகம ஹகயாண்ட மக்களுக்கு
எதிடயான
இனப்பயாகுபயாட்டிற்கயான
ஒரு
எதிர்வி்டுரனக்கு
கயாடணமயாகின...
‘தயாக்குதல்
நடத்தியவர்கள்
பல்ரவறுபட்டவர்க்டுரள சமத்தவமயாக நடயாத்தம தன்்டுரம
மற்றும உ்டுரடயயாடலுக்கயான தளங்க்டுரள குறி்டுரவத்தனர்’,
இந்த வரலிலதசயாரி தயாக்குத்டுரரலில அதற்குரிய விதத்தில்
உணர்ந்த
ஹகயாள்வ்டுரத
அன்றி
ரவறுஎந்தவிதத்திலும
‘விளக்குவத’ என்பத ‘ரமற்கின்’ மிக முற்ரபயாக்கயான
அமசங்க்டுரள
குறி்டுரவப்பதில்
பங்குஹபறுவ்டுரதக்
ஹகயாண்டிருக்கிறத.”
பயாரிஸிலும மற்றும ஐரடயாப்பயாஹவங்கிலும நடந்த ISIS
பயங்கடவயாதத் தயாக்குதல்கள், ஐரடயாப்பிய ஏகயாதிபத்தியம
வயாஷிங்டன் மற்றும ISIS உடன் கூட்டணி ்டுரவத்த
சிரியயாவில்
நடத்திய
பிற்ரபயாக்குத்தனமயான
ரபயாரின்
வி்டுரளவகளயாய் இருந்தன. ஐரடயாப்பயாவில் அத்டுரனஹயயாட்டி
நடந்த மற்ற அ்டுரனத்தத் தயாக்குதல்க்டுரளயும ரபயாரலிலரவ
பயாரிஸிரலிலயான நவமபர் 13 தயாக்குதல்களும, ரநட்ரடயா உளவ
முக்டுரமகள்
நன்கறிந்திருந்த
ISIS
இயக்கத்தினடயால்
நடத்தப்பட்ட்டுரவயயாக
இருந்தன.
ISIS
இன்
நடவடிக்்டுரககளுக்கயான த்டுரரலிலவரும அந்த அ்டுரமப்புக்கு
ஆஹளடுக்கும முக்கியமயான நபருமயான அப்ஹதல்ஹெமீட்
அபயாவூட் (Abdelhamid Abaaoud), அவர் சர்வரதச ்டுரகத
ஆ்டுரண
பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
ஒரு
நபடயாக
இருந்தரபயாதிலும, ஐரடயாப்பயாஹவங்கிலும மற்றும அத்டுரனத்
தயாண்டியும பிடயாந்திய எல்்டுரரலிலக்டுரள சுதந்திடமயாக கடக்க

முடிந்த்டுரத
சமூக
ஹபரு்டுரமயடித்தயார்.

ஊடகங்களின்

மூரலிலமயாக

மீதயான
உத்திரயயாகபூர்வ
கண்டனங்கள்
இருந்தரபயாதிலும, சிரியயாவில் ஆட்சி மயாற்றத்திற்கயான
ரபயாரில் ஒரு முக்கியமயான ஹசயாத்தயாக, அபயாவூட்டின்
ஆள்ரசர்ப்பு வ்டுரரலிலப்பின்னல் பிஹடஞ்சு மற்றும ரநட்ரடயா
உளவ முக்டுரமயயால் சகித்தக் ஹகயாள்ளப்பட்டிருந்தத.
ISIS

இப்ரபயாத பிஹடஞ்சு மக்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கினடயால்
அங்கீகரிக்கப்படுவதயாக இருக்கின்ற இந்த விடயத்்டுரத
எடுத்தக்கயாட்டுவத
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனுக்கு,
“‘ரமற்கின்’ மிகவம முற்ரபயாக்கயான அமசங்களின்” மீத
தயாக்குதவதயாகத் ஹதரிகிறத. இத இன்னுஹமயாரு அடசியல்
ரமயாசடியயாகும.
அவசடகயாரலில
நி்டுரரலில
சட்டத்தின் கீழ,
ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்தின் மீதயான ஹபரும தயாக்குதல்களுக்கு
தயயாரிப்பு ஹசய்யும ஹபயாருட்டு, அடிப்ப்டுரட ஜனநயாயக
உரி்டுரமக்டுரள
நிறுத்தி
்டுரவப்பத,
தன்னச்டுரசயயான
ரதடுதல்ரசயாத்டுரனகள்
நடத்தவதற்கும
பறிமுதல்
ஹசய்வதற்கும
ரபயாலிசுக்கு
உரி்டுரம
ஹகயாடுப்பத,
ஊடகங்க்டுரள தணிக்்டுரக ஹசய்வத, மற்றும மக்களின் மீத
பயாரிய
மு்டுரறயில்
உளவபயார்ப்பத
ஆகிய்டுரவ
சூழந்திருந்தன.
ஜில்ரபர் அஷக்கயாரு்டுரடய NPA இன் கூட்டயாளிகளயான
இடத முன்னணியின் பிடதிநிதிகள், 2015 நவமபரில் ரதசிய
சட்டமன்றத்தில்
அவசடகயாரலில
நி்டுரரலில்டுரய
முதலில்
ந்டுரடமு்டுரறப்படுத்தவதற்கு
ஆதடவயாக
வயாக்களித்தனர்
என்பத குறிப்பிடத்தகுந்ததயாகும. இத ISO இன் வசதியயான
நடுத்தட வர்க்க வட்டத்தக்குள்ளயாக ஜனநயாயக உரி்டுரமகள்
மீதயான தயாக்குதல்களுக்கு இருக்கும படந்த ஆதட்டுரவ
சுட்டிக்கயாட்டுகிறத.
அவசடகயாரலில நி்டுரரலிலயயானத பிஹடஞ்சு ஜனயாதிபதி பிடயான்சுவயா
ஹெயாரலிலண்டின்
ஹதயாழிரலிலயாளர்
சட்டத்திற்கு
எதிடயாக
ஹதயாழிரலிலயாளர்களும
இ்டுரளஞர்களும
நடத்திய
ஆர்ப்பயாட்டங்க்டுரள ஒடுக்குவதற்கும நயாடயாளுமன்றத்தில்
ஒரு
வயாக்ஹகடுப்பும
கூட
இல்ரலிலயாமல்
அத்டுரனத்
திணிப்பதற்குமயாய் பயன்படுத்தப்பட்டத. இந்த ஹதயாழிரலிலயாளர்
சட்டமும,
அத்தடன்
ஹதயாழிற்சங்கங்களுடனயான
ரபசசுவயார்த்்டுரதகளுக்குப்
பின்னர்
ஒருத்டுரரலிலப்பட்சமயாக
திணித்த ஜனயாதிபதி இமயானுவல் மக்ரடயானன் ஹதயாழிரலிலயாளர்
த்டுரற
சட்டங்களின்
பின்ன்டுரணப்புடன்
ரசர்ந்ததயான்
இப்ரபயாத மக்ரடயானுக்கு நயாஜி ஆக்கிடமிப்பில் இருந்தயான
விடுத்டுரரலிலக்குப் பின்னர் பிஹடஞ்சு ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கம
ஹவன்ஹறடுத்த
அ்டுரனத்த
சமூக
ரதட்டங்க்டுரளயும
அழித்ஹதயாழிப்பதற்கு
அடிப்ப்டுரடயயான
கட்ட்டுரமப்பயாக
ரச்டுரவஹசய்த ஹகயாண்டிருக்கிறத.
மக்ரடயான் ஹசல்வந்தர்களுக்கு வரி ஹவட்டுகளில் பத்த
பில்லியன்
கணக்கயான
யூரடயாக்க்டுரள
்டுரகயளிக்கின்ற
அரதரநடத்தில்,
பிடயான்சின்
இடயாணுவ
எந்திடத்்டுரதக்
கட்டிஹயழுப்புவதற்கும கட்டயாய இடயாணுவ ரச்டுரவ்டுரய
திருமபக்
ஹகயாண்டுவருவதற்குமயாய்
அடுத்த
ஐந்த
ஆண்டுகளில் 300 பில்லியன் யூரடயாக்கள் ஹசரலிலவிட
திட்டமிட்டுக் ஹகயாண்டிருக்கிறயார். அரதரநடத்தில், இடயில்
மற்றும ஹபயாதத் த்டுரற ஹதயாழிரலிலயாளர்களுக்கயான ஊதிய
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மட்டங்க்டுரள
ஹவட்டிக்
ஹகயாண்டிருக்கிறயார்,
ரதசிய
இடயில்ரவ்டுரய தனயயார்மயமயாக்குகிறயார், ஓய்வூதியங்கள்,
சுகயாதயாடப்
படயாமரிப்பு,
ரவ்டுரரலிலவயாய்ப்பற்ரறயாருக்கயான
உதவித்ஹதயா்டுரககள்,
மற்றும
பிற
முக்கியமயான
ரவ்டுரரலிலத்திட்டங்களில்
வடரலிலயாறுகயாணயா
ஹவட்டுக்களுக்கு
திட்டமிட்டுக் ஹகயாண்டிருக்கிறயார். அவடத ஹகயாள்்டுரகயின்
வர்க்க உள்ளடக்கமயானத பிடயான்சின் நயாஜி-ஒத்த்டுராக அழைப்புவயாத
பிலிப் ஹபத்தயா்டுரன ஒரு இடயாணுவ வீடர் என்று ரபயாற்றிய
அவடத
சமீபத்திய
முடிவின்
மூரலிலம
உதயாடணம
கயாட்டக்கூடியதயாய் இருக்கிறத.
ரபயார்-ஆதடவ
மற்றும
நவ-பயாசிச
டஷய-விரடயாத
மரனயாநி்டுரரலிலக்டுரள ஊக்குவிக்கும ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்,
இருபத்திரயயாடயாம நூற்றயாண்டில் ஒரு புதிய உரலிலகப்
ரபயாருக்கு தயயாரிப்பு ஹசய்யும ஹபயாருட்டு இருபதயாம
நூற்றயாண்டில் விட்டுக்ஹகயாடுத்த அத்த்டுரன சலு்டுரகக்டுரளயும
மறுதலிப்பதற்கு முதரலிலயாளித்தவ ஆளும வர்க்கம ஹசய்யும
முயற்சிக்டுரள
ஆதரித்தக்
ஹகயாண்டிருக்கிறயார்.
இந்த
ஹகயாள்்டுரகக்கு ஒரு ஜனநயாயக முரலிலயாம பூசுவதற்கயான
முயற்சிகள்
ரமயாசடியயான்டுரவயயாகும.
முழு்டுரமயயாக
சயாதிக்கப்பட்டதயாக அவர் முன்்டுரவக்கும ஒரு “ஜனநயாயகப்
புடட்சி”
—2015
ரதர்தலில்
இரலிலங்்டுரக
ஜனயாதிபதி
்டுரமத்ரிபயாரலில சிறிரசன்டுரவ அதிகயாடத்திற்கு ஹகயாண்டுவந்த
அஹமரிக்க-த்டுரரலில்டுரமயிரலிலயான ஆட்சிமயாற்ற நடவடிக்்டுரக—
அதற்கு ஒரு சிறந்த உதயாடணமயாகும.
வயாஷிங்டன் இந்த ஆட்சிமயாற்ற நடவடிக்்டுரகக்கு தயயாரிப்பு
ஹசய்த ஹகயாண்டிருந்த அரதரவ்டுரளயில், 2009 இரலிலங்்டுரக
உள்நயாட்டுப் ரபயாரின் முடிவில் தமிழ ஹபயாத மக்க்டுரளயும
தமிழீாக அழை விடுத்டுரரலிலப் புலிக்டுரளயும கூட்டமயாய் படுஹகயா்டுரரலில
ஹசய்ததற்கயாக
முந்்டுரதய
ஜனயாதிபதி
மஹிந்த
இடயாஜபக்ஷவின் அடசயாங்க அதிகயாரிகள் மீத ஐ.நயா.
விசயாட்டுரணகளுக்கயான
மிடட்டல்க்டுரளயும
ஆதரித்தக்
ஹகயாண்டிருந்தத.
ஒருபக்கத்தில்
அஹமரிக்கஆக்கிடமிப்பிரலிலயான
ஈடயாக்கில்
நூறயாயிடக்கணக்கயாரனயார்
படுஹகயா்டுரரலில ஹசய்யப்பட்ட்டுரதயும, மறுபக்கத்தில் தளபதி
சடத்
ஹபயான்ரசகயா
ரபயான்று
2009
படுஹகயா்டுரரலிலயில்
சமபந்தப்பட்டிருந்த அதிகயாரிக்டுரள அத ஆதரித்த்டுரதயும
ஹகயாண்டு,
வயாஷிங்டனன்
இடட்்டுரடரவடம
மீதயான
விமர்சனத்்டுரத இத தூண்டியத. இறுதியில் கட்டவிழந்த
ஆட்சிமயாற்ற நடவடிக்்டுரக்டுரய பயாதகயாப்பதற்கயாக, ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன் இந்த விமர்சனத்தின் மீத பின்வருமயாறு
கடு்டுரமயயாகத் தயாக்குகிறயார்:
ரமற்கத்திய
அடசயாங்கங்கள்
சிரலில
சந்தர்ப்பங்களில் மனத உரி்டுரமகள்
மற்றும
ஜனநயாயகத்்டுரத
ஆதரிப்பதற்கும மற்ற சந்தர்ப்பங்களில்
ஆதரிக்கயாமல்
இருப்பதற்குமயான
இடட்்டுரட நி்டுரரலிலப்பயாட்்டுரட பற்றிரயயா
அல்ரலிலத அவற்றின் ரநயாக்கங்க்டுரளப்
பற்றிரயயா
ரகள்விரகட்பத
நியயாயமயானத;
ஆனயால்
ரபயார்க்
குற்றங்களுக்கயான
அவற்றின்
ஹபயாறுப்்டுரப
பற்றி
அவர்கள்

மற்றவர்க்டுரள
ரகட்குமரபயாத
அவர்க்டுரள எதிர்ப்பத எவ்வ்டுரகயில்
நியயாயம...?
இருபத்திரயயாடயாம
நூற்றயாண்டு
ரசயாசலிசத்தின்
‘ஏகயாதிபத்திய-எதிர்ப்பு’
பிடதிநிதிகள்
இரலிலங்்டுரகயின்
விடயத்தில்
தல்லியமயாய்
இ்டுரதரய
ஹசய்த
ஹகயாண்டிருந்தயார்கள்.
இரலிலங்்டுரகக்கு
எதிடயான
த்டுரடக்டுரளப்பற்றிரயயா,
அல்ரலிலத அ்டுரத விடக் கு்டுரறவயாய்,
இடயாணுவ
நடவடிக்்டுரக
பற்றிரயயா
ரகள்வி எதவமில்்டுரரலில; அதிகயாடத்தில்
இருக்கக்கூடிய
ஆட்சிக்கு
சங்கடமளித்த அதன் எதிர்ப்பயாளர்கள்
மனத
உரி்டுரமகள்
மற்றும
ஜனநயாயகத்திற்கு
கூடுதரலிலயாக
மதிப்பளிக்கக்
கூடிய
ஒன்்டுரறக்
ஹகயாண்டு அத்டுரனப் பிடதியிடுவதற்கு
உதவிஹசய்யக் கூடிய ஐ.நயா. மனத
உரி்டுரம
கவன்சில்
தீர்மயானங்கள்
மட்டுரம விவயாதிக்கப்பட்டன. 2009 இல்
அத கூடிவடவில்்டுரரலில என்ற நி்டுரரலிலயில்,
பின்வந்த ஆண்டுகளில் கூடிவந்தத.
இரலிலங்்டுரகயினர் இறுதியயாக 2015 இல்
ஆட்சிமயாற்றத்்டுரத
ஒருவழியயாகக்
ஹகயாண்டுவந்தயார்கள் என்றயால், அதில்
இந்த
ரபயாலி-ஏகயாதிபத்தியஎதிர்ப்பயாளர்களுக்கு எந்த பயாத்திடமும
இல்்டுரரலில.
உண்்டுரமயில், சிறிரசனவின் ஸ்ரீரலிலங்கயா சுதந்திடக் கட்சி
(SLFP) கன்்டுரனகளுக்கும வரலிலத-சயாரி ஐக்கிய ரதசியக்
கட்சிக்கும (UNP) இ்டுரடயில், கிளிண்டன் அறக்கட்ட்டுரள
மற்றும சிஐஏ இன் ஈடுபயாட்டின் ஊடயாக ந்டுரடஹபற்ற
ரபசசுவயார்த்்டுரதகளின்
மூரலிலம
ஒன்றி்டுரணக்கப்பட்டு
உருவயாக்கப்பட்ட கூட்டணி அடசயாங்கமயானத, அதற்கு முன்
பதவியிலிருந்த அடசயாங்கத்திலும பயார்க்க எவ்வ்டுரகயிலும
“மனத உரி்டுரமகள் மற்றும ஜனநயாயகத்திற்கு” கூடுதரலிலயான
மதிப்பளிக்கவில்்டுரரலில. இடயாஜபக்ஷவின் பதில் பயாதகயாப்புச
ஹசயரலிலடயாக சிறிரசன தயான் 2009 இல் முள்ளிவயாய்க்கயாலில்
நடந்த படுபயங்கடமயான படுஹகயா்டுரரலில்டுரய ரமற்பயார்்டுரவ
ஹசய்தவடயாவயார். அத்தடன் அவர், இந்த படுஹகயா்டுரரலில்டுரய
திட்டமிட்டவரும அதற்குத் த்டுரரலில்டுரம ஹகயாடுத்தவருமயான
இரலிலங்்டுரகயின் இடயாணுவத் தளபதி சடத் ஹபயான்ரசகயா்டுரவ
தனத மந்திரிச்டுரபயிலும ரசர்த்தக் ஹகயாண்டுள்ளயார். பயாரிய
படுஹகயா்டுரரலிலகளுக்குப்
ஹபயாறுப்பயானவர்க்டுரள
விசயாட்டுரணக்குட்படுத்தம
எந்த
ரநயாக்கமும
அவர்களுக்கில்்டுரரலில,
ஏஹனன்றயால்
அவர்கள்
தயான்
அவற்றுக்குப் ஹபயாறுப்பயானவர்கள்.
சிறிரசன்டுரவ
அதிகயாடத்தில்
அமர்த்திய
அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்தின்
ரநயாக்கம,
இரலிலங்்டுரக
மக்களுக்கு
ஜனநயாயக
உரி்டுரமகள்
வாக அழைங்குவதல்ரலில,
மயாறயாக
ஆசியயாவில்
வயாஷிங்டனன்
பிடதயான
புவிமூரரலிலயாபயாய
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எதிரியயாக இருக்கும சீனயாவக்கு மிக ஹநருக்கமயானவடயாய்
அத கண்ட இடயாஜபக்ஷ்டுரவ ஹவளிரயற்றுவரதயயாகும.
2015 ஆட்சி மயாற்ற நடவடிக்்டுரகயின் இறுதிவி்டுரளவ,
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
ரபயான்ற
அஹமரிக்க
ஏகயாதிபத்தியத்தின் தமிழ முதரலிலயாளித்தவ பயாதகயாவரலிலர்களத
கண்ரணயாட்டங்க்டுரள நிரூபணம ஹசய்யவில்்டுரரலில, மயாறயாக
லிரயயான்
ட்ஹடயாட்ஸ்கியின்
நிடந்தடப்
புடட்சித்
தத்தவத்்டுரதரய
நிரூபணம
ஹசய்தத.
ட்ஹடயாட்ஸ்கி
விளக்கிய்டுரதப் ரபயாரலில, முன்னயாள்-கயாரலிலனத்தவ நயாடுகளின்
முதரலிலயாளித்தவ
வர்க்கமயானத,
அவநமபிக்்டுரகயுடன்
ஏகயாதிபத்தியத்தடன் பி்டுரணக்கப்பட்ட நி்டுரரலிலயில், எந்த
முக்கியமயான ஜனநயாயகப் பிடசசி்டுரன்டுரயயும தீர்ப்பதற்கு
இரலிலயாயக்கற்று இருந்தத. அ்டுரவ தீர்க்கப்படுவதற்கு ஒரு
ரசயாசலிச
மற்றும
முதரலிலயாளித்தவ-எதிர்ப்பு
ரவ்டுரரலிலத்திட்டத்தின்
அடிப்ப்டுரடயில்
ஹதயாழிரலிலயாள
வர்க்கத்தயால்
நடத்தப்படுகின்ற
ஒரு
ரபயாடயாட்டம
அவசியமயாக இருந்தத.
ஆட்சிமயாற்றமயானத இரலிலங்்டுரகயில் ஹதயாழிரலிலயாளர்கள் அல்ரலிலத
தமிழ மக்கள் முகம ஹகயாடுத்த எந்தஹவயாரு அடசியல்
பிடசசி்டுரன்டுரயயும
தீர்க்கவில்்டுரரலில.
ரபயாரினயால்
நயாசம
ஹசய்யப்பட்டிருந்த நயாட்டில், சிக்கன நடவடிக்்டுரககளுக்கயான
பிடதிபரலிலனயாய் சர்வரதச நயாணய நிதியத்திடம இருந்த நிதி
உதவி்டுரய சிறிரசன ஆட்சி நயாடியத, இந்த சிக்கன
நடவடிக்்டுரககள் ஹதயாழிரலிலயாளர்கள், இ்டுரளஞர்கள் மற்றும
விவசயாயிகள்
மத்தியில்
ஹபருகும
ரபயாடயாட்டங்க்டுரளத்
தூண்டியுள்ளத. இந்த ஆட்சியின் முழுக்கயாரலிலத்திலும,
இரலிலங்்டுரகயில் தமிழ மக்கள் ஹபருமபயான்்டுரமயயாக வசிக்கும
வடக்கு,
கிாக அழைக்கு
மயாகயாணங்களில்
மக்க்டுரளக்
கண்கயாணிப்பதற்கு
இரலிலங்்டுரக
இடயாணுவம
நி்டுரரலிலநிறுத்தப்பட்டுள்ளத,
ஆயிடக்கணக்கயான
தமிழ
அடசியல்
்டுரகதிகள்
இன்னமும
சி்டுரறயில்
அ்டுரடக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இறுதியயாக,
இரலிலங்்டுரகயில்
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மன்
ஹவற்றிகடமயாக நடந்ததயாக கூறும ஜனநயாயகப் புடட்சி
ஹபயாறிவதற்கு
நயான்குக்கும
கு்டுரறவயான
ஆண்டுகரள
பிடித்தத. இந்த ஆண்டு, ரவ்டுரரலிலநிறுத்தங்களும சமூகப்
ரபயாடயாட்டங்களும
ஹபருகியதன்
மத்தியில்,
சிறிரசன,
அவடத பிடதமடயான வரலிலத-சயாரி டணில் விக்கிடமசிங்க்டுரவ
நீக்கிவிட்டு,
மஹிந்த
இடயாஜபக்ஷ்டுரவ
—அதயாவத,
ஜனநயாயகப் புடட்சி யயா்டுரட தூக்கிவீச இரலிலக்கு்டுரவத்ததயாக
ஹஹென்ஸ்மன் விவரித்திருந்தயாரடயா அவ்டுரட— பிடதமடயாக
அமர்த்தவதற்கு முயற்சித்தயார். இத ஹகயாழுமபின் அடசியல்
ஸ்தயாபகத்திற்குள்ளயாக
ஒரு
கடு்டுரமயயான
மற்றும
தயாட்சண்யமற்ற கன்்டுரன ரமயாத்டுரரலிலத் தூண்டியத.
“மனத உரி்டுரமகள் மற்றும ஜனநயாயகத்திற்கு கூடுதல்
மரியயா்டுரத்டுரய” இத உருவயாக்குகிறத என்ற ஹபயாய்்டுரய
அடிப்ப்டுரடயயாகக் ஹகயாண்டு தனத ஹசயாந்த நயாட்டிலும
ஏகயாதிபத்திய ஆட்சி மயாற்றத்திற்கு ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன்
கயாட்டும உற்சயாகம அவடத அடசியல் திவயால்நி்டுரரலிலக்கு
சயாட்சியமளிப்பதயாக உள்ளத. ஏகயாதிபத்தியம “அடிமுதல்
த்டுரரலிலவ்டுரட
பிற்ரபயாக்குத்தனமயானத”
என்று
ஹரலிலனன்
புகழபடக் கூறினயார். ஏகயாதிபத்தியத்தின் நன்னடத்்டுரதக்கு

ஆருடமஹசயால்பவடயாக
தன்்டுரனக்
கயாட்டிக்ஹகயாள்ளும
முயற்சியில், ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன், உரலிலஹகங்கும ரபயார்,
சமூக
பிற்ரபயாக்குத்தனம
மற்றும
ரபயாலிஸ்-அடசு
ஒடுக்குமு்டுரற்டுரய பயாதகயாக்கும ஒருவடயாக எழுந்திருக்கிறயார்.
நயான்கயாம அகிரலிலத்தின்
இடதகளும

அ்டுரனத்தரலிலகக் குழுவம

ரபயாலி

ஹபரும ஹநருக்கடிகள் அடசியல் அ்டுரமப்புகளின் வர்க்கத்
தன்்டுரம்டுரய
தயாட்சண்யமற்று
அமபரலிலப்படுத்தகின்றன.
இடண்டயாம உரலிலகப் ரபயாரில் ஸ்தயாபிக்கப்பட்ட அஹமரிக்க
உரலிலக ரமரலிலயாதிக்கம சிதறிக் ஹகயாண்டிருப்பதிலும, ஒரு
புதிய உரலிலகப் ரபயாரின் ஹதயாடர்சசியயான மிடட்டல்களினயாலும
அ்டுரடயயாளப்படுத்தப்படும
உரலிலக
முதரலிலயாளித்தவம
இப்ரபயாத கடந்த ஹகயாண்டிருக்கின்ற ஹநருக்கடியயானத
வசதியயான நடுத்தட வர்க்கத்த “இடத” கட்சிக்டுரள
அமபரலிலப்படுத்தியிருக்கிறத.
நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத
புத்தகத்்டுரத அவர்கள் ஹவளியிட்டிருப்பதம ஏகயாதிபத்தியப்
ரபயா்டுரட
ஆதரிக்கும
ரடயாஹின
ஹஹென்ஸ்மனன்
வயாதங்க்டுரள
அவர்கள்
வழிஹமயாழிந்திருப்பதம
முதரலிலயாளித்தவ
பிற்ரபயாக்குத்தனத்தின்
நனவயான
முகவர்களயாக அவர்க்டுரள அ்டுரடயயாளப்படுத்தகின்றன.
உரலிலஹகங்கிலும
உள்ள
ஹதயாழிரலிலயாளர்கள்
மற்றும
இ்டுரளஞர்களின் படந்தபட்ட தட்டுக்கள் இவர்களுக்கு
ரநஹடதிடயான தி்டுரசயில் நகர்ந்த ஹகயாண்டிருக்கின்றனர்.
அவர்கள்
முடிவற்ற
ரபயார்
மற்றும
சிக்கன
நடவடிக்்டுரககளயால்
முன்ஹனப்ரபயாதினும
ஆத்திடமுற்றவர்களயாக
ஆகிக்
ஹகயாண்டிருக்கின்றனர்,
அத்தடன் ரசயாசலிசத்தின் ஆதடவயாளர்களயாகவம ஆகிக்
ஹகயாண்டிருக்கின்றனர். ஸ்டயாலினசம, ISO ரபயான்ற “அடசு
முதரலிலயாளித்தவ” சக்திகள், மற்றும பிஹடஞ்சு NPA மற்றும
ஆஸ்திரடலிய SA ரபயான்ற பப்ரரலிலயாவயாதிகள் ஆகிரயயாருக்கு
எதிடயாய் ICFI பரலில தசயாப்தங்களயாக ட்ஹடயாட்ஸ்கிசத்்டுரத
பயாதகயாத்த நின்றதன் சரியயான தன்்டுரமக்கு இத ஒரு
வியத்தகு நிரூபணமயாகும.
ICFI க்கும

“ரபயாலி இடதகள்” என்று வ்டுரடய்டுரற
ஹசய்திருக்கும இந்தக் குழுக்களுக்கும இ்டுரடயில் பிரித்த
நிற்பத
இடத
அடசியலுக்குள்ளயான
தந்திரடயாபயாய
ரபதங்கள் அல்ரலில, மயாறயாக உரலிலக ரசயாசலிசப் புடட்சிக்கயாகப்
ரபயாடயாடுகின்ற ஒரு பயாட்டயாளி வர்க்க சர்வரதசியவயாதப்
ரபயாக்கிற்கும
வசதியயான
நடுத்தட
வர்க்கத்தின்
பிற்ரபயாக்கயான,
ஏகயாதிபத்திய-ஆதடவ
கட்சிகளுக்கும
இ்டுரடயிரலிலயான வர்க்கப் பிளவ ஆகும. அல் ஹகய்தயாவடன்
ஹதயாடர்பு்டுரடய இஸ்ரலிலயாமியவயாதிகள் மற்றும உக்ரடனய
பயாசிஸ்டுகளுடன்
கூட்டணி
ரசர்ந்த
அஹமரிக்கயா
நடத்தகின்ற ரபயார்க்டுரள ரடயாஹின ஹஹென்ஸ்மன் ஏற்றுக்
ஹகயாள்வத, இந்த அடசியல் யதயார்த்தத்தின் மறுக்கமுடியயாத
எடுத்தக்கயாட்டயாக இருக்கிறத.
ICFI
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நியயாயப்படுத்தமுடியயாதத புத்தகரம கூட, ஹபருநிறுவன
மற்றும
சிஐஏ-ஹதயாடர்பு்டுரடய
அறக்கட்ட்டுரளகளுக்கும
Haymarket Books ஹவளியீட்டகத்்டுரத நடத்தகின்ற வசதியயான
நடுத்தட வர்க்க நிர்வயாகிகளுக்கும ISO க்கும இ்டுரடயிரலிலயான
ஊாக அழைரலில்டுரடந்த
ஹதயாடர்புகளின்
வி்டுரளஹபயாருளயாக
இருக்கிறத.
Haymarket
Books
ஹவளியீட்டகத்திற்கு
இப்ரபயாத
ஊதியங்கள்
மற்றும
ஹசரலிலவினங்களுக்கு
நிதியயாதயாடம வாக அழைங்க உதவகின்ற, ரஜ. பயாட்ரிக் ரலிலயான்னன்
ஆல் ஸ்தயாபிக்கப்பட்டதயான, ரலிலயான்னன் அறக்கட்ட்டுரள
இதற்கு மிகச சிறந்த உதயாடணமயாகும.
நியூ ரயயார்க் ்டுரடமஸ் 1983 ஹசப்டமபர் 27 அன்றயான ஒரு
இடங்கல் ஹசய்தியில் ரலிலயான்னன், “ஒரு வணிக நிர்வயாகி, நிதி
ஆரரலிலயாசகர் அத்ரதயாடு ஒரு க்டுரரலிலப் புடவரலிலர்”, இவர்
“சர்வரதச ஹதயா்டுரரலிலரபசி மற்றும தந்தி நிறுவனத்தின்
(International Telephone and Telegraph Corporation) ஒரு
இயக்குநடயாக 36 ஆண்டுகள் ரச்டுரவ ஆற்றியுள்ளயார்.
ஹசன்ற ரம மயாதத்தில் ஹகியேயும் மௌடவ இயக்குநடயாக அவர்
ஓய்வஹபற்றிருந்தயார்” என்று
அ்டுரடயயாளம கயாட்டியத.
“க்டுரரலிலஞர்கள் மற்றும எழுத்தயாளர்களுக்கு நிதி உதவி
வாக அழைங்குவதற்கயாக
ரலிலயான்னன்
அறக்கட்ட்டுரள்டுரய
ஸ்தயாபித்ததற்கயாக”வம ்டுரடமஸ் ரலிலயான்ன்டுரன பயாடயாட்டியத.
1940 கள் முதல் 1980 களின் ஆடமபம வ்டுரடயயான கயாரலிலத்தில்
சர்வரதச ஹதயா்டுரரலிலரபசி மற்றும தந்தி நிறுவனத்தின் (ITT)
ஒரு
இயக்குநடயாக
ரலிலயான்னன்
இருந்ததயான
இந்த
அ்டுரடயயாளம கயாணப்பட்ட்டுரம முக்கியமயானதயாகும: சிலியில்
சல்வரடயார்
அஹரலிலண்ரட்டுரய
கவிழத்த
அகுஸ்ரடயா
பிரனயாரஷயின்
இடத்தக்களரியயான
சர்வயாதிகயாடத்்டுரத
அமர்த்திய 1973 ஆட்சிக் கவிழப்புக்குப் பின்னயால் ITT ஒரு
முக்கியமயான சக்தியயாக இருந்தத. சிலியின் ஹதயா்டுரரலிலரபசி
நிறுவனத்தில் அத ஹகயாண்டிருந்த பங்குக்டுரள அஹரலிலண்ரட
ரதசியமயமயாக்கியதில்
ரகயாபம்டுரடந்த,
பிரனயாரஷயின்
கவிழப்புக்கு
முன்னதயாய்
வந்த
வரலிலத-சயாரி
ஆர்ப்பயாட்டங்களுக்கு ITT நிதியுதவி அளித்த ஆதரித்தத.
ரலிலயான்னன் அறக்கட்ட்டுரளயிலும Haymarket Books ஹவளியீட்டகத்திலும
இருக்கும
ITT
இன்
பயனயாளிகள்,
கல்வியயாளர்க்டுரளயும
பத்திரி்டுரகயயாளர்க்டுரளயும ஊாக அழைல்படுத்தி ்டுரகயூட்டளித்த, ஜனநயாயகக்
கட்சி மற்றும அஹமரிக்க ஹபருநிறுவன நரலிலன்க்டுரள ரநயாக்கிய ISO இன்
ரநயாக்குநி்டுரரலிலக்கு
இணக்கமயான
எழுத்தக்க்டுரள
உருவயாக்கித்
தள்ளுகின்ற விதத்தில் இன்றும ஹசயல்பட்டுக் ஹகயாண்டிருக்கின்றனர்.
ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்தின் மத்தியில் பயாரிய ரபயாடயாட்டங்கள் அபிவிருத்தி
கயாணுமரபயாத, ஹதயாழிரலிலயாளர்களுக்கும இவர்களுக்கும இ்டுரடயிரலிலயான
இ்டுரணக்கமுடியயாத பிளவ முழு்டுரமயயாக அமபரலிலப்படுவதற்கு அதிக
ரநடம பிடிக்கயாத. இன்று நயான்கயாம அகிரலிலத்தின் அ்டுரனத்தரலிலகக்
குழுவினயால் மட்டுரம பயாதகயாக்கப்படும அக்ரடயாபர் புடட்சியின் மற்றும
ட்ஹடயாட்ஸ்கிசத்தின்
பயாடமபரியங்க்டுரள
ரநயாக்கித்
திருமபுவரத
அஹமரிக்கயாவிலும சர்வரதச அளவிலும, ஹதயாழிரலிலயாள வர்க்கத்திற்கு
இருக்கக் கூடிய ஒரட மயாற்றயாகும.

