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பிரரெஞ்சு ஊடகங்கள, "மஞ்சள சீருசீருடடருடையீருடையாளர்கள"
மற்றும் முஸ்லீம்கசீருடள யூத-எதிர்ப்பு்புவீருடையாதிகள
என்று அ்புவதூறு பரெப்புகிறத
By Will Morrow and Alex Lantier,

பாரீசில் "மஞ்சள் சீரு சீருட்" பபாராட்்க்்காரர்்களுக்கும் ஊ்்க பபச்சாளர்
அலன் ஃபிங்கில்குபராட் (Alain Finkielkraut) க்கும் இ சீருட்படையே சனிக்கிழ சீருடம
ந்ந்த ஒரு ு வாக்குு வாதத்திற்குப் பின்னர், சமூ்க சமத்துு வமின் சீருடமக்கு
எதிரான
"மஞ்சள்
சீரு சீருட்"
பபாராட்்ங்்க சீருடளயும்
மற்றும்
முஸ்லீம்்க சீருடளயும்
யூத-எதிர்ப்புு வாதி்களா்க
பழிசுமத்தும்
ஒரு
பிற்பபாக்குத்தனமான ஊ்்க பிரச்சாரம் ந்த்தப்பட்டு ு வருகிறது.
இந்த சம்பு வம், இப்பபா சீருடதடையே நி சீருடலயில் மி்கவும் மர்மமா்க
உள்ளபபாதினும், இதில் ஓர் அரசிடையேல் ஆத்திரமூட்்லின் நாற்றம்
வீசுகிறது. யூது வாத (Zionist) ு வலதுசாரிடையோ்க நன்்கறிடையேப்பட்்ு வரும் ஒரு
யூதருமான அலன் ஃபிங்கில்குபராட் ்க்ந்த ு வாரம் ு வலதுசாரி ல
ஃபி்காபரா நாளிதழில் "மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்கள்" ந்த்திடையே "ு வன்மு சீருடற"
மற்றும் "அட்டூழிடையேம்" என்று குற்றஞ்சாட்்ப்படுு வ சீருடதக் குறித்து
அு வர்்க சீருடளத் தாக்கி இருந்தார். இருப்பினும் பபரணியில் அு வர் ்கலந்து
க்காண்்து்ன், "மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்களின்" ஒரு குழுவுக்குள்
சிக்கிக்க்காண்்ார், இக்குழுவில் இஸ்லாமிடையே கதா்ர்பு்களுக்்கா்க அரசு
்கண்்காணிப்பின் கீழ்  சீருடு வக்்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு தாடிக்்காரரும்
உள்ள்ங்கி இருந்தார். இந்த மனிதர் அருு வருப்பூட்டும் ு வ சீருடச
கமாழி்களில் அலன் ஃபிங்கில்குபராட் ஐ யூது வாதி என்று ்கண்டித்தார்.
பின்னர் பபாலிஸ் ஃபிங்கில்குபராட் ஐ சுற்றி ு வ சீருடளத்து அு வ சீருடர
பாது்காப்பு்ன் அப்புறப்படுத்திடையேது.
ஆரம்பத்தில், அரசு கசய்தி கதா்ர்பாளர் கபன்ஜமின் கிறிபு வா
ு வலியுறுத்து சீருட்கயில், “மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்கள்" ஃபிங்கில்குபராட் மீது
"அருு வருப்பான யூதர்" என்பது பபான்ற பாசிசு வாத ப்காஷங்்க சீருடள
முழங்கினார்்கள் என்றார்.
ஆனால் அந்நி்கழ்வின் கசல்பபான்
்காகொாளி்க சீருடள மீளாய்வு கசய்த பத்திரி சீருட்கடையோளர்்கள் அம்மாதிரிடையோன
ு வார்த் சீருடத்க சீருடள அு வர்்கள் கசவிமடுக்்கவில் சீருடல என்று கதரிவித்தனர்.
பிங்கில்குபராட், கிறிபு வாவுக்கு நன்றி கதரிவித்தது்ன், அ சீருடத மறுத்தார்:
“அு வர் எனக்கு ்காட்டும் ஆதரு வால் கநகிழ்ந்து பபாயுள்பளன் என்றாலம்
டையோரும் என் சீருடன அருு வருப்பான யூதர் என்று அ சீருடழக்்கவில் சீருடல,”
என்றார். அந்த தாடிக்்காரருக்கு எதிரா்க அு வர் குற்றச்சாட்டு்களுக்கு
அழுத்தமளிக்்கப் பபாு வதில் சீருடல என்றும் கதரிவித்தார்.
எவ்ு வாறிருப்பினும், குட்டி-முதலாளித்துு வ புதிடையே முதலாளித்துு வ-எதிர்ப்பு
்கட்சியும் (NPA) மற்றும் ஸ்ராலினிச கதாழிலாளர் கபாதுக் கூட்் சீருடமப்பு
(CGT)
சங்்கமும்
மூன்று
மாதங்்களுக்கு
முன்னர்
"மஞ்சள்
சீரு சீருட்டையோளர்்க சீருடள" ஒரு பாசிசு வாத இடையேக்்கம் என்று பரப்பிடையே
கபாய்்க சீருடளபடையே இரபு வாடு இரு வா்க ஊ்்கங்்களும், அரசும், ு வலதும்
மீட்டுயிர்ப்பித்தன. பநட்ப்ா மற்றும் இஸ்பரல் பபார்்கள் மீதான
ப்காபத்தாலம்
மற்றும்
யூதர்்களின்
கசல்ு வு வளம்
மீதான
கபாறா சீருடமடையோலம் பிகரஞ்சு முஸ்லீம்்கள் யூத-எதிர்ப்புு வாதி்களா்க
மாறியுள்ளனர் என்ற குற்றச்சாட்டுக்்க சீருடள ஊ்்கங்்கள் ஒன்றன் பமல்
ஒன்றா்க அடுக்கிக் க்காண்டிருக்கின்றன. சமூ்க சமத்துு வமின் சீருடம மற்றும்
பபாருக்கு எதிரான இ்துசாரி எதிர்ப் சீருடப யூத-எதிர்ப்புு வாத தூரி சீருட்கடையோல்
கமருகூட்டுு வதன் மூலமா்க "மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்களின்" கசல்ு வாக் சீருட்க
எதிர்க்காள்ு வபத இதன் பநாக்்கமாகும்.

19 February 2019

கதாழிலாளர்்க சீருடளயும், சுடையே-கதாழில் புரிபு வார், விு வசாயி்கள் மற்றும்
சிறு விடையோபாரி்க சீருடளயும் அணிதிரட்டியுள்ள “மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்"
இடையேக்்கம் சமூ்கரீதியிலம் அரசிடையேல்ரீதியிலம் பலபடித்தான தன் சீருடம
க்காண்்து என்ப சீருடத "மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்" இடையேக்்கம் கதா்ங்கிடையே
பபாபத உல்க பசாசலிச ு வ சீருடலத் தளம் விு வரித்துள்ளது. ு வர்க்்க,
சர்ு வபதசிடையேு வாத ப்காரிக் சீருட்க்களுக்கு எதிரா்க ஜனரஞ்ச்கு வாத, ஜனநாடையே்க
ப்காரிக் சீருட்க்க சீருடள முன்கனடுக் சீருட்கயிலம் அது, ஜனாதிபதி இமானுு வல்
மக்பரானுக்கு எதிரா்க பபாரா் ஒரு "மஞ்சள் சீரு சீருட்" அணிடையே
விரும்பும் எு வகராருு வ சீருடரயும் ு வரபு வற்றது. இது, இந்த இடையேக்்கத்தில்
ு வலதுசாரி சக்தி்கள் தற்்காலி்கமா்க இ சீருடொு வ சீருடத அனுமதிக்கிறது,
இதுு வ சீருடரயில்
்கண்கூ்ா்க
எந்த
பாத்திரமும்
ு வகித்திராத
இஸ்லாமிடையேு வாதி்களும் இதில் உள்ள்ங்குு வர்.
இருப்பினும் "மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்கள்" கபரிதும் கதாழிலாள
ு வர்க்்கத்திலிருந்து ு வந்துள்ளார்்கள் என்பபதாடு, சமூ்க சமத்துு வமின் சீருடம,
இனு வாதம் மற்றும் இராணுு வு வாதத் சீருடத எதிர்க்கிறார்்கள். யூதஎதிர்ப்புு வாதம் மற்றும் இதுபபான்ற கு வறுப்பூட்டும் கபாய்்கள்
பமகலழுந்திருப்பதற்்கான
பிரதான
கபாறுப்பு
"மஞ்சள்
சீரு சீருட்டையோளர்்களது" இல் சீருடல, மாறா்க இப்பபாது அு வர்்க சீருடளக்
்கண்டித்துக் க்காண்டிருப்பு வர்்களு சீருட்டையேதாகும்.
கதாழிலாள ு வர்க்்கத்தில் யூத-எதிர்ப்புு வாதம் என்று கூறி குற்றஞ்சாட்டி
ு வரும் முதலாளித்துு வ அரசிடையேல்ு வாதி்கள் மற்றும் பத்திரி சீருட்கடையோளர்்களின்
பாசாங்குத்தனம்
நடையேு வஞ்ச்கமானது.
ஃபிங்கில்குபராட்
குறித்து
சனிக்கிழ சீருடம மா சீருடல மக்பரான் கு வளியிட்் ஒரு ட்வீட் பசதியில்,
“அு வருக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் யூத-எதிர்ப்புு வாத ்களங்்கங்்கள், நாம்
என்னு வா்க இருக்கிபறாபமா மற்றும் எது நம் சீருடம ஒரு த சீருடலச்சிறந்த
பதசமா்க ஆக்குகிறபதா அ சீருடத மறுப்பதா்க உள்ளன. இ சீருடத நாம்
கபாறுத்துக் க்காள்ள முடிடையோது,” என்றார்.
ஆனால் ்க்ந்த நு வம்பரில் இபத மக்பரான் தான், நாஜிக்்களு்ன்
ஒத்து சீருடழத்த மற்றும் பிரான்சில் யூதர்்களின் பாரிடையே படுக்கா சீருடல்க சீருடள
பமற்பார் சீருடு வயிட்் பாசிசு வாத விச்சி ஆட்சியின் த சீருடலு வர் பிலிப்
கபத்த சீருடனப் பு்கழ்ந்து சீருடரத்தார். கபத்தன் 11,000 குழந் சீருடத்கள் உட்ப்
76,000 இக்கும் அதி்கமானு வர்்க சீருடள நாஜி க்காடுஞ்சி சீருடற மு்காம்்களுக்கு
அனுப்பினார்,
அங்ப்க
ஏறத்தாழ
2,000
பபர்
படுக்கா சீருடல
கசய்டையேப்பட்்ார்்கள். முதலாம் உல்கப் பபாரில் கபத்தன் ஒரு
"த சீருடலச்சிறந்த சிப்பாடையோ்க" இருந்தார் என்று ஒவ்கு வாருு வரும் ஒப்புக்
க்காள்ள பு வண்டும் என்ற மக்பரானின் ு வாதம் யூத-எதிர்ப்புு வாத
அடிப்ப சீருட்யில் நு வ-பாசிசு வாத சக்தி்களுக்கு ஒரு மு சீருடறயீ்ா்க
இருந்தது.
நு வ-பாசிசு வாத த சீருடலு வர் மரீன் ல கபன்னின் தந் சீருடத பஜான்-மரி
இழிவு்கரமா்க யூத-இன அழிப் சீருடப (Holocaust) "ு வரலாற்று குறிப்பு" என்று
உதறிவிட்் நி சீருடலயில், மரீன் ல கபன்பனா ஃபிங்கில்குபராட்
 சீருட்கடையோளப்படுு வதன் மீது சீறியுள்ளார். “அலன் ஃபிங்கில்குபராட் மீதான
இந்த தாக்குதல் அருு வருக்்கத்தக்்க ஒரு அதிர்ச்சிடையோன ந்ு வடிக் சீருட்க,
இது மஞ்சள் சீரு சீருட் இடையேக்்கத் சீருடத ஊடுருவுு வதற்்கான யூத-எதிர்ப்புு வாத

அதி இ்தின் முடையேற்சி்க சீருடளச் சித்தரிக்கிறது,” என்று அப்கபண்மணி
ட்வீட் கசய்தார்.
ஃபிங்கில்குபராட் ஐ ஒரு சிபடையோனிசு வாதி (Zionist - யூத-அரசு
அ சீருடமப்ப சீருடத ஆதரிப்பு வர்) என விமர்சிப்பது யூத-எதிர்ப்புு வாதமாகும்
என்று
BFM-TV
முடிவின்றி
ு வலியுறுத்திடையே
அபதபு வ சீருடளயில்,
கதா சீருடலக்்காட்சி நி்கழ்ச்சி்களில் பபசிடையே பண்டிதர்்களும் பபராசிரிடையேர்்களும்
முதலாளித்துு வத்திற்்கான கதாழிலாள ு வர்க்்க எதிர்ப் சீருடபக் ்கண்டித்தனர்.
கபருநிறுு வனத்திற்கு கபாருத்தமான பு வட்பாளர்்க சீருடள அ சீருட்டையோளம்
்காண்பு வரும், சுடையே-பாணியிலான கமய்யிடையேலாளருமான Julia de Funès
அறிவித்தார்: “இன்று யூத-எதிர்ப்புு வாதத்தின் உண் சீருடமடையோன மு்கம்,
நிச்சடையேமா்க இப்பபாது ்கத்பதாலிக்்க அதி ு வலபதா அல்லது 1930 ்களில்
ஐபராப்பிடையே நாஜிசபமா இல் சீருடல. அது அடிப்ப சீருட்ு வாத இஸ்லாம்
ஆகும்.”
கசல்ு வந்தர்்களுக்்கான மக்பரானின் ு வரிவிலக்குக்கு (ISF) “மஞ்சள்
சீரு சீருட்டையோளர்்களின்" எதிர்ப்பானது அு வர்்கள் இன-அழிப்பு யூதஎதிர்ப்புு வாதி்களு்ன் அணி பசர்ு வ சீருடத எடுத்துக்்காட்டுகிறது என்ப சீருடதயும்
அு வர் ஆத்திரமூட்டும் ு வ சீருட்கயில் பசர்த்துக் க்காண்்ார்: “மி்க சுலபம்,
மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்களின் தர்க்்கம், பொக்்காரர்்கள் மீதான அதீத
கபாறா சீருடம மற்றும் கு வறுப்புொர்ச்சியின் தர்க்்கமா்க தரந்தாழ்ந்துள்ளது.
ISF சம்பந்தமான ப்கள்வி அ சீருடத நிரூபிக்கிறது. ... நாம் அதீத
உொர்ச்சிு வசப்பட்் தர்க்்கத் சீருடத மு்கங்க்காடுத்துள்பளாம், முதலாு வது
மற்கறாரு இனத் சீருடத கு வறுக்கும் இனமா்க, இரண்்ாு வது மற்கறாரு
ு வர்க்்கத் சீருடத கு வறுக்கும் ு வர்க்்கமா்க இங்ப்க இவ்விரு கு வறுப்பும்
ஒன்றுபசர்ந்து ஒபர தர்க்்கமா்க ு வருகிறது.”
இனம் சார்ந்த கு வறுப்பு்களுக்கும் மற்றும் பாசிசத்தின் மரபார்ந்த
படுக்கா சீருடல்களுக்கும் பின்பநாக்கி மு சீருடறயீடு்கள் கசய்ு வதற்கும், கபரும்
பில்லிடையேனர்்களால் நடையேு வஞ்ச்கமா்க பறிக்்கப்பட்் கசாத்துக்்க சீருடளப்
பறிமுதல் கசய்து சமூ்க கசல்ு வு வளத் சீருடத பகுத்தறிு வார்ந்த மு சீருடறயில்
படையேன்படுத்துு வதற்்கான
உ சீருடழக்கும்
மக்்களின்
பசாசலிச
அபிலா சீருடஷ்களுக்கும் இ சீருட்படையே ஒரு ு வர்க்்க பிளவு உள்ளது. இந்த
இரண் சீருட்யும் ஒன்றி சீருடொப்பதற்கு Funès இன் முடையேற்சி ஒரு பமாசடிடையோன
அரசிடையேல் கபாய் சீருடமப்படுத்தலாகும். ஐபராப்பா எங்கிலம் அதிு வலது
்கட்சி்க சீருடளக் ்கட்் சீருடமப்பதற்்கா்க 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பாசிசு வாதத்தின்
ு வழிபதான்றல்்க சீருடள ு வளர்த்கதடுத்துக் க்காண்டிருப்பது, கதாழிலாளர்்கள்
இல் சீருடல, முதலாளித்துு வ ு வர்க்்கமாகும்.
பஜர்மனியில், கபரும் பில்லிடையேனர் அகுஸ்ட் பு வான் ஃபிங்க் இன் தந் சீருடத
ஹிட்லருக்கு நிதியுதவி ு வழங்கினார் — இப்பபாது இு வர் அதிு வலது
்கட்சிடையோன பஜர்மனிக்்கான மாற்றீடுக்கு (AfD) நிதியுதவி ு வழங்கி
ு வருகிறார். மீள்இராணுு வமடையேப்படுத்தும் மக்்கள்விபராத க்காள் சீருட்க சீருடடையே
நிடையோடையேப்படுத்த, ஒட்டுகமாத்த பஜர்மன் அரசிடையேல் ஸ்தாப்கத்தின்
ம சீருடறமு்கமான ஆதரவு்ன், ு வலதுசாரி தீவிரு வாத பபராசிரிடையேர்்கள்
ஹிட்லரின் மர சீருடப கபரு சீருடமப்படுத்தி ு வருகின்ற நி சீருடலயில், இந்த ்கட்சி
பலம சீருட்ந்து ு வருகிறது.
பிரான்சில், ல கபன்னின் ்கட்சி எண்ொற்ற ஆக்பராஷமான யூதஎதிர்ப்புு வாத (anti-Semitic) குழுக்்களு்ன் கதா்ர்பு்க சீருடளப் பபணுகிறது.
இத்த சீருட்கடையே கதா்ர்பு்கள் குறித்து ஊ்்கங்்கபளா கசவி்ாகி விட்் சீருடதப்
பபால மவுனம் ்காக்கின்றன என்பது்ன், நு வ-பாசிசு வாதி்க சீருடள
உத்திபடையோ்கபூர்ு வ அரசிடையேலக்குள் ஒருங்கி சீருடொக்கின்ற அபதபு வ சீருடளயில்
அு வர்்க சீருடளப் பகிரங்்கமா்க யூத-எதிர்ப்புு வாதத்தின் எதிர்ப்பாளர்்களா்க
்காட்டிக் க்காள்ள அனுமதிக்கின்றன. இப்பபாதும் கூ் மரிபடையோன்
மரிஷால் ல கபன் Action française அ சீருடமப் சீருடப சந்திக்கிறார், இது விச்சி
ஆட்சியில் பணிடையோளர்்க சீருடள நிடையேமிக்்க உதவிடையே, 20 ஆம் நூற்றாண்டில்
Charles Maurras த சீருடல சீருடமயிலான இபத கபடையே சீருடரக் க்காண்் யூத-

எதிர்ப்புு வாத குழுவின் ு வழிு வந்ததாகும். 2013 இல், Action française
அ சீருடமப்பின் உறுப்பினரான பசர்ஜ் அயூப், இ்துசாரி மாொு வர்
கிகளகமான்ட் கமரிக் இன் படுக்கா சீருடல சீருடடையே ஒருங்கி சீருடொப்பதில் ஒரு
முக்கிடையே பாத்திரம் ு வகித்தார்.
நு வ-பாசிஸ்ட்டு்களுக்கு நிதி திரட்டுபு வரான பிலிப் கபனான்க் (Philippe
Péninque) பசாசலிஸ்ட் ்கட்சி (PS) அ சீருடமச்சர் கஜபராம் க்ககௌசாக்கின்
சட்்விபராத ந்ு வடிக் சீருட்க்க சீருடள மட்டும் ஒழுங்்க சீருடமக்்கவில் சீருடல, அு வர்
யூத-எதிர்ப்புு வாத பிரச்சாரத் சீருடதப் பரப்புகின்ற ஒரு குழுு வான சமத்துு வம்
மற்றும் நல்லிொக்்க குழு (Égalité et Réconciliation - E&R) என்ப சீருடதயும்
ஸ்தாபித்தார்.
முஸ்லீம்்கள்
மத்தியில்
யூத-எதிர்ப்புு வாதத் சீருடத
ஊக்குவிப்பதில் E&R குழு ு வகிக்கும் பாத்திரம் குறித்து  சீருட்க சீருடடையேப்
பி சீருடசந்து க்காண்டிருக்கும் ஊ்்கங்்கள், பசாசலிஸ்ட் ்கட்சி மற்றும் ல
கபன் ு வம்சத்து்ன் E&R குழுவின் கதா்ர்பு்கள் குறித்தும் மவுனமா்க
உ்ந் சீருடதடையோ்க இருக்கின்றன.
ஃபிங்கில்குபராட், அு வர் பங்கிற்கு, பாலஸ்தீன மக்்களுக்கு எதிரான
இஸ்பரலின் குற்றவிடையேல் ந்ு வடிக் சீருட்க்களுக்கு ஒரு அனுதாபிடையோ்க
பங்்காற்றி உள்ளார். 2014 இல், Le Figaro உ்னான ஒரு பபட்டியில்
ஃபிங்கில்குபராட், ்காசாவில் நிராயுதபாணிடையோன பாலஸ்தீனர்்கள் மீதான
இஸ்பரலிடையே பபா சீருடரப் பாது்காத்தார், அதில் 1,000 க்கும் அதி்கமான
அப்பாவி
மக்்கள்
க்கால்லப்பட்்னர்,
அு வர்
அறிவித்தார்,
“ந்த்தப்ப்விருந்த
குண்டுவீச்சுக்்க சீருடளக்
குறித்து
சாத்திடையேமான
ஒவ்கு வாரு ு வழியிலம் ்காசாவில் ு வசித்து வர்்க சீருடள இஸ்பரலிடையேர்்கள்
எச்சரித்தனர்.” “அங்ப்க ு வசித்து வர்்களுக்கு எங்ப்கயும் கசல்ல
இ்மில் சீருடல என்று எனக்கு கூறப்பட்் பபாது, ்காசாவின் நிலத்தடி
பதுங்குமி்ங்்கள் அு வர்்களுக்்கா்கபு வ உருு வாக்்கப்பட்டிருப்ப சீருடத நான்
கூறிபனன்,” என்ப சீருடதயும் அு வர் பசர்த்துக் க்காண்்ார்.
நிராயுதபாணிடையோன அப்பாவி மக்்க சீருடள இஸ்பரல் அரசு பநருக்குபநரா்க
படுக்கா சீருடல கசய்த சீருடத ஆதரிப்ப சீருடத விமர்சிக்்க முடிடையோது என்றும்,
அதன் மீதான அ சீருடனத்து எதிர்ப்பும் யூத-எதிர்ப்புு வாதம் என்றும் பிகரஞ்சு
அரசிடையேல் ஸ்தாப்கம் ு வாதிடுகிறது. இது, பாலஸ்தீனர்்கள் மீதான
ஒடுக்குமு சீருடறக்கு எதிரா்க பரந்தளவில் உொரப்படும் எதிர்ப் சீருடப, யூதஎதிர்ப்புு வாதத்திற்குள் ்கலந்துவி்வும், அவ்விதத்தில் பிந் சீருடதடையே சீருடத
சட்்பூர்ு வமாக்்கவும் பச சீருடு வடையோற்றுகிறது.
“மஞ்சள் சீரு சீருட்டையோளர்்க சீருடள" மு்கங்க்காடுத்துள்ள ஆளும் ு வர்க்்கம்,
இப்பபாது பதசிடையேத் சீருடதக் க்காண்டு கதாழிலாளர்்க சீருடள பிளவுபடுத்தவும்,
கு வளிநாடு்கள் மீதான பபார்
மற்றும் உள்நாட்டில் சிக்்கன
ந்ு வடிக் சீருட்க்களுக்கு எதிரான எதிர்ப் சீருடபத் தடுக்்கவும் அதனி்ம்
இருக்கும் அ சீருடனத்து ு வழிு வ சீருட்க்க சீருடளயும் பிரபடையோகித்து ு வருகிறது.
மத்திடையே கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்்காவில் அது கசய்த பபார்்களின்
இரத்தக்்களரி சீருடடையேயும் மற்றும் பாலஸ்தீனர்்களுக்கு எதிரான இஸ்பரலின்
பபார்்க சீருடளயும், யூத, முஸ்லீம் மற்றும் பிற கதாழிலாளர்்க சீருடள
ஒருு வருக்கு
எதிரா்க
ஒருு வ சீருடர
நிறுத்த
முடையேற்சிப்பதற்்கா்க
படையேன்படுத்துகிறது — இந்த ந்ு வடிக் சீருட்கடையோனது பின்னர் ஆளும்
உடையேரடுக்கு, தாபன யூத-எதிர்ப்புு வாதத் சீருடத எதிர்த்து பபாராடி ு வருகிறது
என்ற கபாய் சீருடடையேக் க்காண்டு மூடிம சீருடறக்கிறது.
கதாழிலாள
ு வர்க்்கத் சீருடத
பிளவுபடுத்துு வதற்்கான
இதுபபான்ற
முடையேற்சி்கள் நிரா்கரிக்்கப்ப் பு வண்டும். ஏ்காதிபத்திடையேம் மற்றும்
சிபடையோனிசத்திற்கு (ஓர் யூத அரசு அ சீருடமப்பதற்கு) அ சீருடனத்து
பதசிடையேங்்களிலம் உள்ள கதாழிலாளர்்களி சீருட்படையே ஆழ்ந்த எதிர்ப்பு
உள்ளது. இந்த எதிர்ப் சீருடப, முதலாளித்துு வம் மற்றும் பபாருக்கு எதிரா்க
பசாசலிசத்திற்்கான ஒரு சர்ு வபதச பபாராட்்த்தின் மூலமா்க கதாழிலாள
ு வர்க்்கத் சீருடத
ஐக்கிடையேப்படுத்துு வதற்்கா்க பபாராடுு வதன்
மூலமா்க,
கதாழிலாள ு வர்க்்கத் சீருடத பநாக்கி திரும்புு வதன் அடிப்ப சீருட்யில் மட்டுபம
அணித்திரட்் முடியும்.

