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#MeToo இயக்கம் ப போலன்ஸ்கியின் J’accuse
திரரைப் டத்தின் மீது  போசிச வரகப் ட்ட

தபோக்குதரல  ததபோடங்குகிறது
By Alex Lantier,    23 November 2019 

ட்ரரேஃபுஸ் விவிவகவிவகாரேம் மீ் மீதவிவகான ரரேவிவகா ரோமவிவகான் ரமவிவகாலன்ஸ்கியின்
் மீதலலசிறந்் மீத திலரேப்மடம் J’accuse (ஆங்கில ் மீதலலப்பு: An Officer

and  a  Spy)  மீது #MeToo  பிரேச்சவிவகாரேம் ஒரு ு வவறித்் மீதன ரோமவிவகான
் மீதவிவகாக்கு் மீதலலத் ு வ் மீதவிவகாடங்கி உள்ளது.  அ் மீதன் ஆ் மீதரேவவிவகாளர்ிவகள்,
பிரேவிவகான்சின் வங்கி வங்கியவிவகாளரேவிவகாிவக இருந்து ஜனவிவகாதிமதி ஆன இ ரோமவிவகானுவல
 ரோமக்ரரேவிவகானின் முழு ஆ் மீதரேவுடன், J’accuse மடத்ல் மீதப் மவிவகார்ப்மவர்ிவகள்
அலலது ஆ் மீதரிப்மவர்ிவகலள ிவகற்மழிப்லம ஆ் மீதரிப்மவர்ிவகளவிவகாிவக
ிவகண்டித்தும்  ரோமற்றும் ரமவிவகாலன்ஸ்கில வங்கிய ிவகற்மழிப்மவிவகாளனவிவகாிவக
முத்திலரே குத்் மீதவும்  ரோமற்றும் அப்மடத்ல் மீத முடக்ிவகவும் ு வச வங்கியலவிவகாற்றி
வருகின்றனர்.

இந்் மீத பிற்ரமவிவகாக்கு மு வங்கியற்சியின் குறிப்பிடத்் மீதக்ிவக மண்மவிவகானது,

வரேலவிவகாறு  ரோமற்றும் அரேசி வங்கியல விட வங்கியங்ிவகலள அவ ரோமதிப்ம் மீதவிவகாிவக

உள்ளதுடன்,  ஒருவர் இவற்றுடன் ரசர்ந்து,  ரஜர் ரோமனிக்ிவகவிவகாிவக
உளவுமவிவகார்த்் மீத் மீதவிவகாிவக ரஜவிவகாடிக்ிவகப்மட்ட குற்றச்சவிவகாட்டுிவகளின் கீழ
சிலறயில அலடக்ிவகப்மட்டிருந்் மீத ஒரு பிு வரேஞ்ச-யூ் மீத அதிிவகவிவகாரியும்
் மீதளமதியு ரோமவிவகான ஆலபிரேட் ட்ரரேஃபுஸ் ஐ விடுவிப்ம் மீதற்ிவகவிவகாிவக
சிறப்மவிவகார்ந்் மீத 1894-1906  சட்டப் ரமவிவகாரேவிவகாட்டத்துடன் பிலன் பிணைந்் மீத
் மீதவிவகார்மீிவக பிரேச்சிலனிவகலளயும் ரசர்த்துக் ு விவகவிவகாள்ள ரவண்டும்.
J’accuse  ் மீதற்ரமவிவகாது பிு வரேஞ்ச  ரோமவிவகாலலராலைநேரே வசூல மட்டி வங்கியலில
மு் மீதலிடத்தில உள்ளது,  அது திலரேயிடப்மட்டு மு் மீதல
வவிவகாரேத்திரலர வங்கிய அலரே மிலலி வங்கியன் டிக்ு விவகட்டுக்ிவகள்
விற்ிவகப்மட்டிருந்் மீதன. இருப்பினும் கூட, #MeToo க்கு வக்ிவகவிவகாலத்து
வவிவகாங்குமவர்ிவகள் இந்் மீத சிறந்் மீத ிவகலலப்மலடப்புக்கு எதிரேவிவகாிவக
ஆக்ரரேவிவகாஷ ரோமவிவகாிவக பிரேச்சவிவகாரேம் ு வசய்து வருவதுடன்,  ் மீதங்ிவகலள
அதிவலதுசவிவகாரிிவகளின் நிலலப்மவிவகாடுிவகளுடன் ஒன்றவிவகாிவக நிறுத்திக்
ு விவகவிவகாண்டுள்ளவிவகார்ிவகள்.

J'Accuse (An Officer and a Spy)

“ிவகற்மழிப்மவிவகாளன் ரமவிவகாலன்ஸ்கில வங்கிய ாலைநேவிவகான் குற்றஞ்சவிவகாட்டுகிரறன்

[J’accuse  -  I  accuse],”  என்று குறிப்பிடும் ம் மீதவிவகாலிவகிவகலள ஏந்தி
#MeToo ஆ் மீதரேவவிவகாளர்ிவகள் ாலைநேவம்மர் 12  இல மவிவகாரீஸ் திலரே வங்கியரேங்ிவகம்
ஒன்றின் முன் ஆர்ப்மவிவகாட்டம் ு வசய்் மீததுடன் மடத்தின் முன்ரனவிவகாட்ட

ிவகவிவகாட்சில வங்கியயும் நிறுத்் மீதச் ு வசய்் மீதனர்.  பிரேவிவகான்சில ாலைநேவம்மர் 13  இல

அப்மடம் ு வவளி வங்கியவிவகானதில இருந்து,  ு வரேன்,  ு வசயின்ட் ாலைநேரசர்,

ரமவிவகார்ர் மீதவிவகா,  ரிவகவிவகான்  ரோமற்றும் பிற ாலைநேிவகரேங்ிவகளிலும்,  மவிவகாரீஸ்
மகுதிிவகளிலும் அப்மடம் திலரேயிடப்மடுவல் மீத  ரோமறித்் மீதனர்.
“ரமவிவகாலன்ஸ்கி ிவகற்மழிப்மவிவகாளன்,  திலரே வங்கியரேங்குிவகள் குற்றவவிவகாளிிவகள்,

மவிவகார்லவ வங்கியவிவகாளர்ிவகள் உடந்ல் மீத வங்கியவிவகாளர்ிவகள்!”  என்மர் மீத J’accuse க்கு

எதிரேவிவகாிவக #MeToo  ஆர்ப்மவிவகாட்டக்ிவகவிவகாரேர்ிவகள் மரேவலவிவகாிவக ு வவளியிடும்
ரிவகவிவகாஷ ரோமவிவகாிவக உள்ளது.

அப்மடத்ல் மீத விளம்மரேப்மடுத்் மீத வரும் முன்னணி ாலைநேடிிவகர்ிவகளின்
மு வங்கியற்சிிவகலள #MeToo ஆ் மீதரேவவிவகாளர்ிவகள் முடக்ிவக மு வங்கியன்ற் மீதவிவகால,
அவர்ிவகள் அம்மு வங்கியற்சிிவகலள இரேத்து ு வசய் வங்கிய
நிர்மந்திக்ிவகப்மட்டவிவகார்ிவகள். TF1 ு வ் மீதவிவகாலலக்ிவகவிவகாட்சியில J’accuse

மடத்ல் மீத விளம்மரேப்மடுத்துவதில இருந்து ரஜவிவகான் டுஜவிவகார்டவிவகான்

் மீதடுக்ிவகப்மட்டவிவகார்  ரோமற்றும் இ ரோமவிவகானுவல ு வசன்னிர வங்கிய France Inter இல
ர் மீதவிவகான்றுவல் மீதக் லிவகவிட நிர்மந்திக்ிவகப்மட்டவிவகார்.

#MeToo இ வங்கியக்ிவக ஆ் மீதரேவவிவகாளர்ிவகளும் ர் மீதர்ந்ு வ் மீதடுக்ிவகப்மட்ட
அதிிவகவிவகாரிிவகளும் அத்திலரேப்மடத்ல் மீத உள்ளூரில திலரேயிடுவதில
் மீதலடிவகலளத் திணிக்ிவக மு வங்கியன்று வருகின்றனர்.  ஆரேம்மத்தில,

ரசவிவகாசலிஸ்ட் ிவகட்சி அதிிவகவிவகாரி ு வஜரேவிவகாலட் ு விவகவிவகாம் (G rald  Cosme),é

வடக்கு மவிவகாரீஸின் ு வசன் ு வசயின்ட் ு வடனிஸ் பிரேவிவகாந்தி வங்கியத்தில
அப்மடத்துக்குத் ் மீதலட விதித்் மீதவிவகார்.  ஆனவிவகால திலரேப்மட
இ வங்கியக்குனர்ிவகள்  ரோமற்றும் திலரே வங்கியரேங்குிவகவிவகாரேர்ிவகளும் அத்் மீதலடல வங்கிய
அவர்ிவகள் மீறப் ரமவிவகாவ் மீதவிவகாிவக அறிவித்் மீத நிலலயில,  அவர்ிவகளின்

ஆரவச எதிர்ப்புக்குப் பின்னர் ு விவகவிவகாம் அத்் மீதலடல வங்கியத் திரும்ம

ு வமற நிர்மந்திக்ிவகப்மட்டவிவகார்.

ு வசன் ு வசயின்ட்-ு வடனிஸ் இல லு ு வ ரோமலலிர வங்கியஸ் (Le  Meli s)è

ாலைநேவிவகாடிவகக்குழு இ வங்கியக்குனர் ஸ்ு வரேமவிவகான் கூரட (St phane  Goudet)é

ரமஸ்புக் இல ு வஜரேவிவகாலட் ு விவகவிவகாம் (G rald  Cosme)é  இற்ிவகவிவகான

மதிவில,  “திலரேப்மட இ வங்கியக்குனர்ிவகள் ் மீதங்ிவகளின் திறல ரோமிவகலள
வலரே வங்கியறுக்ிவகரவவிவகா  ரோமற்றும் எடுத்துக்ிவகவிவகாட்டரவவிவகா அவர்ிவகளுக்கு
உரில ரோம இலலல என்று திலரேப்மட இ வங்கியக்குனர்ிவகளுக்கு
அதிிவகவிவகாரிிவகள் உடனடி வங்கியவிவகாிவக ஒரு ிவகடி் மீதம் எழு் மீதட்டும் என்று ாலைநேவிவகாங்ிவகள்

ரிவகவிவகாருகிரறவிவகாம்.  திலரேப்மட மவிவகார்லவ வங்கியவிவகாளர்ிவகளுக்கு இனியும்

ரமவிவகாது ரோமவிவகான ஜனாலைநேவிவகா வங்கியிவக ச் மீதந்திரேம் இலலல என்மல் மீதப் மற்றி

ிவகலலத்துலறயின் ் மீதவிவகார்மீிவக ு வமவிவகாறுப்புக்ிவகலளப் மரிசீலிக்கும் ஒரு

குழு திட்டமிடப்மட்டுள்ள் மீதவிவகா?”  என்று ு வஜரேவிவகாலட் ு விவகவிவகாம் க்கு

ரிவகள்வி எழுப்பினவிவகார். ாலைநேவிவகாவலவிவகாசிரி வங்கியர் Louis-Ferdinand C lineé   ரோமற்றும்
ஓவி வங்கியர் Caravaggio  ரோமற்றும் Paul  Gauguin உட்மட பிரேமல
ிவகலலஞர்ிவகளுக்கு இதுவலரேயில ் மீதலட விதிக்ிவகப்மட்டிருந்் மீத் மீதவிவகா

என்றும் கூரட ரிவகள்வி எழுப்பினவிவகார்.

எவ்வவிவகாறிருப்பினும்,  “் மீதண்டிக்ிவகப்மடவிவகா் மீத சிறுவர்மவிவகாலி வங்கியல-

குற்றவவிவகாளி" என்று ் மீதலலப்பிட்டு ரமவிவகாலன்ஸ்கியின் மடங்ிவகளுடன்

சவு வரேவிவகாட்டிிவகலள ஒட்டி,  #MeToo இ வங்கியக்ிவகம் அப்மடம் மீ் மீதவிவகான



அ் மீதன் விஷ ரோமத்் மீதன ரோமவிவகான ் மீதவிவகாக்கு் மீதலிவகலளத் ு வ் மீதவிவகாடர்ந்து வருகிறது.
ரமவிவகாலன்ஸ்கியின் ் மீதசவிவகாப்் மீத ிவகவிவகால ு வ் மீதவிவகாழில வவிவகாழவில மிிவகவும்
குறிப்பிடத்் மீதக்ிவக மலடப்ு வமன வவிவகாதிடக் கூடி வங்கிய ஒன்லற அவர்
இ வங்கியக்கி வங்கிய் மீதற்ிவகவிவகாிவக,  பிரேவிவகான்சின் எழுத்் மீதவிவகாளர்ிவகள்,  இ வங்கியக்குனர்ிவகள்
 ரோமற்றும் ் மீத வங்கியவிவகாரிப்மவிவகாளர்ிவகளின் ிவகலலத்துலற சங்ிவகம் (L’association

des  auteurs,  r alisateurs  et  producteurs  -  ARP),é  ு வவட்ிவகக்ரிவகடவிவகாிவக,
ரமவிவகாலன்ஸ்கில வங்கிய இலடநீக்ிவகம் ு வசய்யும் திட்டங்ிவகலள
அறிவித்துள்ளது.

Roman Polanski en 2013 [Credit: Georges Biard]

 ரோமக்ரரேவிவகான் அரேசவிவகாங்ிவகத்தின் உ வங்கியர் ரோமட்ட அதிிவகவிவகாரிிவகள் இந்் மீத
ு வவறுக்ிவகத்் மீதக்ிவக பிரேச்சவிவகாரேத்ல் மீதத் தூண்டிவிட்டும் ஆ் மீதரித்தும்
வருகின்றனர்.  ு வமண்ிவகள்  ரோமற்றும் ஆண்ிவகளுக்கு இலடயிலவிவகான
ச ரோமத்துவத்திற்ிவகவிவகான அல ரோமச்சர்  ரோமவிவகார்லின் ஷி வங்கியவிவகாப்மவிவகா (Marl neè

Schiappa) ாலைநேவம்மர் 13 இலும், அ் மீதன் அரேச ு வசய்தி ு வ் மீதவிவகாடர்மவிவகாளர்

சிு வமத் என்டி வங்கியவிவகாய் (Sibeth Ndiaye) அ் மீதற்ிவகடுத்் மீத ாலைநேவிவகாளும், அவர்ிவகள்

J’accuse மவிவகார்க்ிவகப் ரமவிவகாவதிலலல என்று அறிவித்் மீதனர். என்டி வங்கியவிவகாய்

கூறுலிவகயில,  அவருக்கு “இதுரமவிவகான்ற குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகலள
முிவகங்ு விவகவிவகாடுக்கும் ஒரு  ரோமனி் மீதருடன் எல் மீதயும் மகிர்ந்து
ு விவகவிவகாள்ளவிலலல" என்ம் மீதவிவகால, அவர் ரமவிவகாலன்ஸ்கியின் மடத்ல் மீதப்
மவிவகார்க்ிவகப் ரமவிவகாவதிலலல என்றவிவகார்.

குடும்மங்ிவகள், குழந்ல் மீதிவகள்  ரோமற்றும் ு வமண்ிவகள் உரில ரோமிவகளுக்ிவகவிவகான
முன்னவிவகாள் அல ரோமச்சர் ரலவிவகாரரேவிவகான்ஸ் ரரேவிவகாஸ்ஸின்ரனவிவகால (Laurence

Rossignol), அல் மீத மவிவகார்ப்மது என்மது "[ரமவிவகாலன்ஸ்கியின்]
ச வங்கியதிருப்தி குற்றத்திற்கு ஒத்துப்ரமவிவகாவ் மீதவிவகாிவக"  இருக்கும் என்று
வவிவகாதிட்டு,  ு வவளிப்மலட வங்கியவிவகாிவகரவ அப்மடத்துக்கு ் மீதலட விதிக்ிவக
அலழப்பு விடுத்் மீதவிவகார்.  J’accuse ஐ சட்டவிரரேவிவகா் மீத ரோமவிவகாக்ிவக அலழப்பு
விடுக்ிவகப் ரமவிவகாவதிலலல என்று கூறி வங்கிய அவர் அர் மீதரவலளயில,
ரமவிவகாலன்ஸ்கிக்கு எதிரேவிவகாிவக மவிவகாலி வங்கியல குற்றச்சவிவகாட்டுிவகள் இருப்ம் மீதவிவகால,
“அப்மடத்ல் மீதச் ு வசன்று மவிவகார்ப்மது அவரிடம்

ர் மீதவிவகாலவி வங்கியலடந்் மீத் மீதவிவகாகிவிடும்” என்றவிவகார்.

J’accuse  மடத்ல் மீதத் திலரேயிடுவர் மீதவிவகா,  மவிவகார்ப்மர் மீதவிவகா அலலது

ஆ் மீதரிப்மர் மீதவிவகா ிவகற்மழிப்லம  ரோமன்னிப்ம் மீதவிவகாிவக அலலது
ஆர ரோமவிவகாதிப்ம் மீதவிவகாிவக ஆகிவிடும் என்ற வவிவகா் மீதம் ிவகவிவகாலத்திற்கும் அழிக்ிவக
முடி வங்கியவிவகா் மீத ம வங்கியங்ிவகரே ரோமவிவகான அவதூறவிவகாகும். J’accuse மடம் ிவகற்மழிப்பு,
மவிவகாலி வங்கியல அலலது ரமவிவகாலன்ஸ்கி சம்மந்் மீதப்மட்ட ஒரு மடம்
கிலட வங்கியவிவகாது. அது அப்மவிவகாவி ட்ரரேஃபுஸ் ஐ சிலறயில லவப்மல் மீத
ராலைநேவிவகாக்ிவக ரோமவிவகாிவக ு விவகவிவகாண்ட அரேசின் ஒரு மூடி ரோமலறப்புக்கு எதிரேவிவகாிவக,
ிவகர்னல ரஜவிவகார்ஜ் பிக்ிவகவிவகாரும்,  இறுதியில உலிவக புிவகழு வமற்ற
ாலைநேவிவகாவலவிவகாசிரி வங்கியர் எமில ரஎவிவகாலவிவகா  ரோமற்றும் இடதுசவிவகாரி அரேசி வங்கியல
பிரேமுிவகர்ிவகளும் மல ஆண்டுிவகள் ாலைநேடத்தி வங்கிய ரமவிவகாரேவிவகாட்டத்ல் மீத
ராலைநேர்ல ரோம வங்கியவிவகாிவக நிலனவுகூரும் ஒரு மட ரோமவிவகாகும்.

ட்ரரேஃபுஸ் விவிவகவிவகாரேம் முடிவில ஒட்டுு வ ரோமவிவகாத்் மீத பிு வரேஞ்ச அரேச
எந்திரேத்ல் மீதயும்  ரோமற்றும் இரேவிவகாணுவ ் மீதளமதிிவகலளயும் சற்றி

வலளத்திருந்் மீததுடன்,  ர் மீதசி வங்கிய அரேசவிவகாங்ிவகத்ல் மீதர வங்கிய ம் மீதவியிறக்கும்

நிலலக்கு ு விவகவிவகாண்டு வந்திருந்் மீதது.  ாலைநேவிவகாரட உள்ாலைநேவிவகாட்டு ரமவிவகாரின்

விளிம்பில ் மீதள்ளவிவகாடிக் ு விவகவிவகாண்டிருந்் மீதது.  அந்் மீத விவிவகவிவகாரேம்
பிரேவிவகான்லஎ,  ட்ரரேஃபுஸ் ஆ் மீதரேவவிவகாளர்ிவகள் (pro-dreyfusards)   ரோமற்றும்
ட்ரரேஃபுஸ் எதிர்ப்மவிவகாளர்ிவகள் (antidreyfusards) என்று இரேண்டு
ு வமரும் முிவகவிவகாம்ிவகளவிவகாிவக பிரித்திருந்் மீதது,  ட்ரரேஃபுஸ் ஆ் மீதரேவவிவகாளர்ிவகள்
முிவகவிவகாமில ரஜவிவகான் ரஜவிவகார்ு வரேஸ் (Jean  Jaur s)è  ் மீதலலல ரோமயில
ு வ் மீதவிவகாழிலவிவகாள வர்க்ிவக ரசவிவகாசலிச இ வங்கியக்ிவகம் தீர்க்ிவக ரோமவிவகான சக்தி வங்கியவிவகாிவக
இருந்் மீதது,  ட்ரரேஃபுஸ் எதிர்ப்மவிவகாளர்ிவகள் முிவகவிவகாமின் முன்னணி

சவிவகார்மவிவகாளரேவிவகாிவக சவிவகார்ல ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸின் யூ் மீத-எதிர்ப்புவவிவகா் மீத அக்ஸிர வங்கியவிவகான்
பிரேவிவகான்ரஎஸ் (Action  fran aiseç )  இருந்் மீதது.  அந்் மீத ரமவிவகாரேவிவகாட்டம்,
பின்னர் இரேண்டவிவகாம் உலிவக ரமவிவகாரின் ரமவிவகாது ஐரரேவிவகாப்பி வங்கிய யூ் மீத
இனப்மடுு விவகவிவகாலல ாலைநேடத்தி வங்கிய மவிவகாசிசவவிவகா் மீத சக்திிவகளுக்கு எதிரேவிவகாிவக
ு வ் மீதவிவகாழிலவிவகாளர்ிவகள் இ வங்கியக்ிவகத்தின் 20 ஆம் நூற்றவிவகாண்டு ஆரேம்மிவகவிவகால
ு வவற்றிிவகளில முக்கி வங்கிய ஒன்றவிவகாிவக இருந்் மீதது.

இதுரமவிவகான்று வவவிவகாரு சக்தி வவிவகாய்ந்் மீத மடத்தினவிவகால

ஆிவகர்சிக்ிவகப்மடுவல் மீத ிவகற்மழிப்பின் அனு் மீதவிவகாபி என்று வவிவகாதிடுவது

அருவருப்மவிவகாிவகவும் பிற்ரமவிவகாக்குத்் மீதன ரோமவிவகாிவகவும் உள்ளது.  இந்் மீத
பிரேச்சிலனிவகள் மீது மிிவகப் ு வமரும் வரேலவிவகாற்று அரேசி வங்கியல
முக்கி வங்கியத்துவம் ஒருபுறம் இருக்ிவக, இது இனவவிவகா் மீதத்திற்கும், யூ் மீத-
எதிர்ப்புவவிவகா் மீதம்  ரோமற்றும் ு வ் மீதவிவகாழிலவிவகாள வர்க்ிவக விரரேவிவகா் மீத
ு வவறுப்புக்கும் ாலைநேவ-மவிவகாசிசவவிவகா் மீத முலறயீடு ு வசய் வங்கிய வழிவகுக்கும்.

J’accuse  மடத்துக்கு எதிரேவிவகாிவக #MeToo இ வங்கியக்ிவகத்ல் மீதப் பிு வரேஞ்ச
அரேச ஊிவகப்மடுத்துவதும் தூண்டிவிடுவதும் அ் மீதன் இரேவிவகாணுவ-
ு வமவிவகாலிஸ் ஒடுக்குமுலற,  சமூிவக சிக்ிவகன ாலைநேடவடிக்லிவகிவகள்  ரோமற்றும்
தீவிரே-வலது உன் பிணைர்வுக்ிவகவிவகான முலறயீடுிவகளின் திட்டநிரேலிவகளுடன்
பிலன் பிணைந்துள்ளன. ிவகடந்் மீதவிவகாண்டு  ரோமக்ரரேவிவகான் ாலைநேவிவகாஜி ஒத்துலழப்புவவிவகா் மீத
சர்வவிவகாதிிவகவிவகாரி ு வமத்் மீதவிவகாலன " ரோமவிவகாவீரேரேவிவகாிவக"  புிவகழந்் மீததுடன்,  அதிவலது
ிவகலிவகம் ஒடுக்கும் ு வமவிவகாலிஸ் மலடப்பிரிவுிவகள் " ரோமஞ்சள் சீருலட"
ரமவிவகாரேவிவகாட்டக்ிவகவிவகாரேர்ிவகளுக்கு எதிரேவிவகாிவக ாலைநேவிவகாஜி ஆக்கிரேமிப்புக்குப்
பிந்ல் மீத வங்கிய பிரேவிவகான்சில மவிவகாரி வங்கிய லிவகது ாலைநேடவடிக்லிவகிவகலளத்
ு வ் மீதவிவகாடங்கி வங்கிய நிலலயில அவற்றுக்கு முலறயிட்டவிவகார்.

ு வமத்் மீதவிவகானுக்கு ஆ் மீதரேவளித்துள்ள  ரோமக்ரரேவிவகான் அரேசவிவகாங்ிவகம் இப்ரமவிவகாது
ட்ரரேஃபுஸ் விவிவகவிவகாரேம் மீ் மீதவிவகான ராலைநேர்ல ரோம வங்கியவிவகான விவவிவகா் மீதத்ல் மீதத் ் மீதடுக்ிவக
மு வங்கியன்று வருவதுடன்,  ட்ரரேஃபுஸ் க்கு ஆ் மீதரேவவிவகான
ரமவிவகாலன்ஸ்கியின் திலரேப்மடத்ல் மீத ராலைநேவிவகாக்கி ஒரு விரரேவிவகா் மீத ரமவிவகாக்லிவக
எடுத்து வருகிறது.  இது ஏு வனன்றவிவகால ு வமத்் மீதவிவகானின் விச்சி ஆட்சி
ட்ரரேஃபுஸ் எதிர்மவிவகாளர்ிவகளவிவகால (antidreyfusards) நிறுவப்மட்ட

அதிவலது குழுக்ிவகள்,  அக்ஸிர வங்கியவிவகான் பிரேவிவகான்ரஎஸ்  ரோமற்றும்

அவர்ிவகளின் ் மீதலலவர் ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸ் ஆகிர வங்கியவிவகாரின் ஆ் மீதரேலவர வங்கிய
அ் மீதன் பிரே் மீதவிவகான அடித்் மீதள ரோமவிவகாிவக ு விவகவிவகாண்டிருந்் மீதது.   ரோமக்ரரேவிவகானின்
ிவகலவிவகாச்சவிவகாரே அல ரோமச்சிவகத்தின் மல ரோமவிவகான சக்திிவகள் ிவகடந்் மீதவிவகாண்டு
ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸ் இன் முழு மலடப்புிவகலளயும் ு வவளிக் ு விவகவிவகாண்டு வரே
மு வங்கியன்றது, என்றவிவகாலும் இறுதியில ு வவற்றி வங்கியலட வங்கியவிலலல.

ட்ரரேஃபுஸ் க்கு எதிரேவிவகாிவக ் மீத வங்கியவிவகாரிக்ிவகப்மட்ட ு வமவிவகாய் ஆவன் பிணைங்ிவகலள
"முற்றுமு் மீதலவிவகான உண்ல ரோம"  என்று புிவகழந்துலரேத்ர் மீத யூ் மீத-
எதிர்ப்புவவிவகா் மீத ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸ் அவரின் ு வ் மீதவிவகாழில வவிவகாழலவத்
ு வ் மீதவிவகாடங்கினவிவகார்.  இந்் மீத ஆவன் பிணைங்ிவகள் 1899  ட்ரரேஃபுஸ்
 ரோமறுவிசவிவகாரேலன் பிணையில  ரோமதிப்பிழந்் மீத பின்னரும்,  “து வங்கியரேிவகரே ரோமவிவகான
 வங்கிய் மீதவிவகார்த்் மீதத்திற்ிவகவிவகாிவக விரும்மத்் மீதக்ிவக  ரோமவிவகாற்றீட்லட"  அவர்
விரும்புவ் மீதவிவகாிவக அறிவித்து,  அவற்லற ஏர் மீதவிவகாு வவவிவகாரு வி் மீதத்தில
மவிவகாதுிவகவிவகாத்் மீதவிவகார்.  அ் மீதவிவகாவது,  அவரும்,  இரேவிவகாணுவத் ் மீதளமதிிவகளும்



 ரோமற்றும் ர் மீதவவிவகால வங்கியமும் ட்ரரேஃபுஸ் ஐ சிலறயில அலடத்து
லவக்ிவக விரும்பி வங்கியதில இருந்து, அந்் மீத யூ் மீத அதிிவகவிவகாரிக்கு எதிரேவிவகான
குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகள்,  ு வமவிவகாய்ிவகள் என்மல் மீத ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸ் அறிந்திருந்் மீத
ரமவிவகாதினும் கூட, ு வ் மீதவிவகாடர்ந்து அவற்லறப் மவிவகாதுிவகவிவகாக்ிவக இருந்் மீதவிவகார்.

அவரின் ு வ் மீதவிவகாழிலவவிவகாழவின் இறுதியில,  ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸ் 1940  இல
ாலைநேவிவகாஜிக்ிவகளிடம் பிு வரேஞ்ச ் மீதளமதிிவகள் திடீு வரேன சரேன் பிணைலடந்் மீதல் மீதயும்,
ு வமத்் மீதவிவகான் அதிிவகவிவகாரேத்திற்கு வந்் மீதல் மீத "ு வ் மீதய்வீிவக ஆச்சரி வங்கியம்"
என்றும் புிவகழந்் மீதவிவகார்.  அப்ரமவிவகாது Action  fran aise  ç உறுப்பினர்ிவகள்
் மீதவிவகான் விச்சியின் யூ் மீத ு விவகவிவகாள்லிவகல வங்கிய ர ரோமற்மவிவகார்லவ ு வசய்து
ு விவகவிவகாண்டிருந்் மீதனர்,  அது பிரேவிவகான்சில இருந்து 70,000  க்கும்
அதிிவக ரோமவிவகான யூ் மீதர்ிவகலள ரஜர் ரோமனி  ரோமற்றும் ரமவிவகாலவிவகாந்தின்  ரோமரேன் பிணை
முிவகவிவகாம்ிவகளுக்கு ாலைநேவிவகாடு ிவகடத்துவ் மீதற்கு இட்டுச் ு வசன்றது. இரேண்டவிவகாம்
உலிவக ரமவிவகாருக்குப் பின்னரும்  ரோமற்றும் விச்சியின் வீழச்சிக்குப்
பின்னரும் மிிவகப்ு வமரும் ர் மீதசதுரரேவிவகாிவகத்திற்ிவகவிவகாிவக அவருக்கு ஆயுள்
் மீதண்டலன வழங்ிவகப்மட்ட ரமவிவகாது,  ர ரோமவிவகாரேவிவகாஸ்,  “இது ட்ரரேஃபுஸ்
இன் மழிவவிவகாங்ிவகல!” என்று ஓலமிட்டவிவகார்.

வரேலவிவகாலற  ரோமட்டு ரோமலல ாலைநே ரோமது சிவகவிவகாப்் மீதத்தின் அரேசி வங்கியலலயும் கூட
புரிந்து ு விவகவிவகாள்வ் மீதற்கு,  இத்் மீதலிவக வங்கிய பிரேச்சிலனிவகள் மீது ஒரு
ராலைநேர்ல ரோம வங்கியவிவகான,  ு வவளிப்மலட வங்கியவிவகான  ரோமற்றும் ் மீதணிக்லிவக
ு வசய் வங்கியப்மடவிவகா் மீத மகிரேங்ிவக விவவிவகா் மீதம் அத்தி வங்கியவிவகாவசி வங்கிய ரோமவிவகாகிறது.

ஆனவிவகால #MeToo பிரேச்சவிவகாரேத்தின் ் மீதலலயீரடவிவகா முற்றிலும் எதிர்
திலசயில ு வசலகிறது.  ஆ் மீதவிவகாரே ரோமற்ற குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகளின்
அடிப்மலடயில ் மீதணிக்லிவகல வங்கிய ராலைநேவிவகாக்கியும்  ரோமற்றும் இறுதி
மகுப்மவிவகாய்வில நிதியி வங்கியல பிரேபுத்துவத்தின் ாலைநேலன்ிவகளுக்கு ஒத்் மீத
வி் மீதத்தில ு வமவிவகாது விவவிவகா் மீதத்ல் மீதத் ் மீதரேங்குலறப்மல் மீத ராலைநேவிவகாக்கியும்
ு வசலகிறது.

1975  இல புலிவகப்மடக் ிவகலலஞரும் முன்னவிவகாள் ாலைநேடிலிவகயு ரோமவிவகான

வலன்ரின் ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய (Valentine  Monnier) ஐ 18  வ வங்கியதில

சவிட்சர்லவிவகாந்தின் Gstaad ாலைநேிவகரில ரமவிவகாலன்ஸ்கி ிவகற்மழித்் மீதவிவகார் என்ற

குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகள் Le  Parisien மத்திரிலிவகயில ாலைநேவம்மர் 9  இல
ு வவளி வங்கியவிவகானர் மீத J’accuse இக்கு எதிரேவிவகான பிரேச்சவிவகாரேத்திற்ிவகவிவகான
சவிவகாக்குரமவிவகாக்ிவகவிவகாிவக இருந்் மீதது.  அந்் மீத குறிப்பிட்ட சம்மவம் குறித்து

ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய 44  ஆண்டுிவகளவிவகாிவக எந்் மீத ு வமவிவகாது அறிவிப்பும்

ு வவளியிடவிலலல,  அது சட்ட சவிவகாசன வலரே வங்கியலறிவகளிரலர வங்கிய
ிவகவிவகாலவிவகாவதி ஆகிவிட்டது.  அவர் குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகலள ஆ் மீதரித்து
அப்ு வமண் ரோமணி எந்் மீத ஆ் மீதவிவகாரேமும் முன்லவக்ிவகவிலலல
என்மதுடன்,  ரமவிவகாலன்ஸ்கி அவரின் வழக்ிவகறிஞர் மூல ரோமவிவகாிவக
அக்குற்றச்சவிவகாட்லடக் ிவகடுல ரோம வங்கியவிவகாிவக  ரோமறுத்திருந்் மீதவிவகார்.

ிவகற்மழிக்ிவகப்மட்டல் மீதக் குறித்து அவர்  ரோமறந்து விட்ட் மீதவிவகாிவகவும்
ஆனவிவகால J’accuse ு வவளி வங்கியவிவகாவது குறித்து அவர்
ரிவகள்விப்மட்டரமவிவகாது ் மீதவிவகான் அந்் மீத சம்மவத்ல் மீத அவர்

நிலனவுகூர்ந்் மீத் மீதவிவகாிவகவும் கூறி ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய ் மீதனது  ரோமவுனத்துக்ிவகவிவகான

ிவகவிவகாரேன் பிணைத்ல் மீத விவரித்் மீதவிவகார்.  “வ வங்கியர் மீதவிவகா அலலது ஒரு சம்மவர ரோமவிவகா
து வங்கியரேிவகரே ரோமவிவகான நிலனலவ மீண்டும் ு விவகவிவகாண்டு வரும் ரமவிவகாது் மீதவிவகான்,
ு வமரும்மவிவகாலும்  ரோமனம்  ரோமறந்துவிட்டல் மீதக் கூட உடல
ு வவளிப்மடுத்துகிறது,”  என்றவிவகார்.  ரமவிவகாலன்ஸ்கியின் திலரேப்மடம்
் மீதவிவகான் தூண்டுசக்தி என்று கூறி வங்கிய அவர், “உங்ிவகலள ு விவகவிவகாதிக்கும்
இரும்லமக் ு விவகவிவகாண்டு ிவகவிவகா வங்கியப்மடுத்தி வங்கிய ஒருவர்,  அர் மீதரவலளயில
மவிவகாதிக்ிவகப்மட்ட நீங்ிவகள் அவலரே குற்றஞ்சவிவகாட்ட முடி வங்கியவிவகா் மீத

நிலலயில, ஒரு திலரேப்மடத்ல் மீத ிவகவிவகாரேன் பிணை ரோமவிவகாிவக ிவகவிவகாட்டி,  வரேலவிவகாற்று

மூடி ரோமலறப்பின் கீழ, J’accuse (ாலைநேவிவகான் குற்றஞ்சவிவகாட்டுகிரறன்) என்று
ஒருவலரேக் கூறுவல் மீதச் சகித்துக் ு விவகவிவகாள்ள முடியு ரோமவிவகா?” என்றவிவகார்.

J’accuse மடத்திற்கு எதிரேவிவகான #MeToo பிரேச்சவிவகாரேம் ு வமவிவகாய் வங்கியவிவகான
மூலக்கூற்றுக்ிவகள்  ரோமற்றும் ஆ் மீதவிவகாரே ரோமற்ற குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகளின்
அடித்் மீதளத்திரலர வங்கிய உள்ளது.  ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய,  அவரரே
 ரோமலறமுிவக ரோமவிவகாிவக ஒத்துக் ு விவகவிவகாள்வல் மீதப் ரமவிவகால,  அவர்
ிவகற்மழிக்ிவகப்மட்டது அவருக்கு இம் ரோமவிவகா் மீதம் நிலனவுக்கு வந்து,
J’accuse ு வவளி வங்கியவிவகாிவக இருப்மது குறித்் மீத முன்ரனவிவகாட்டங்ிவகளவிவகால
அதிர்ச்சி அலடந்து,  திடீு வரேன அவர் மத்திரிலிவகிவகளின் முன்னவிவகால
வந்துவிடவிலலல.  உண்ல ரோமயில அவரேது அறிக்லிவகயும் #MeToo

பிரேச்சவிவகாரேமும் மிிவக ிவகவன ரோமவிவகாிவக பிு வரேஞ்ச  ரோமற்றும் அு வ ரோமரிக்ிவக
அதிிவகவிவகாரிிவகளுடன் மல ஆண்டுிவகளவிவகாிவக விவவிவகாதிக்ிவகப்மட்டு
் மீத வங்கியவிவகாரிக்ிவகப்மட்டிருந்் மீதன.

ரமவிவகாலன்ஸ்கி 1977  இல வ வங்கியதுக்குவரேவிவகா் மீத ச ரோமந்் மீதவிவகா லிவக ரோமர்
(Samantha  Geimer)  உடன் லவிவகாஸ் ஏஞ்சலஸில சட்டவிரரேவிவகா் மீத ரோமவிவகாிவக
மவிவகாலுறவு ு விவகவிவகாண்ட குற்றத்திற்ிவகவிவகாிவக அலலக்ிவகழிக்ிவகப்மட்டு,  42
ாலைநேவிவகாட்ிவகள் சிலறயில இருந்து பின்னர் ஓர் விடு் மீதலல
உடன்மடிக்லிவகயின் கீழ உளவி வங்கியல சிகிச்லசக்ிவகவிவகாிவக
அனுப்மப்மட்டவிவகார்.  ஆனவிவகால அவர்  ரோமதிப்லமக் ு விவகடுப்ம் மீதற்ிவகவிவகாிவக
குற்றங்ிவகளுக்கு ிவகடுல ரோம வங்கியவிவகான ் மீதண்டலன வழங்குமவர் என்ற
் மீதனது ு வம வங்கியலரே ர ரோமம்மடுத்திக்ு விவகவிவகாள்ள ஆர்வமுடன் இருந்் மீத ஒரு
நீதிமதி,  அந்் மீத விடு் மீதலல உடன்மடிக்லிவகல வங்கிய இரேத்துச்ு வசய்து
ரமவிவகாலன்ஸ்கிக்கு 50  ஆண்டுிவகவிவகால சிலற ் மீதண்டலன வழங்ிவக
இருப்ம் மீதவிவகாிவக அறிவித்் மீத் மீதன் மூலம் ு வ ரோமவிவகாத்் மீத ஒழுக்ிவகக்ரிவகட்டிற்கும்
அவலரே  ரோமட்டுர ரோம குற்றவவிவகாளி ஆக்கி வங்கியரமவிவகாது ரமவிவகாலன்ஸ்கி

அு வ ரோமரிக்ிவகவிவகாவில இருந்து ் மீதப்பி ு வவளிர வங்கியறினவிவகார்.  லிவக ரோமர்
அ் மீதற்குப் பின்னர் அவர் ரமவிவகாலன்ஸ்கில வங்கிய  ரோமன்னித்து விட்ட் மீதவிவகாிவக
கூறி,  ஊடிவகங்ிவகள் அ் மீதன் இலடவிடவிவகா் மீத பிரேச்சவிவகாரேத்ல் மீத நிறுத்திக்
ு விவகவிவகாள்ளு ரோமவிவகாறு மீண்டும் மீண்டும் ரிவகட்டுக் ு விவகவிவகாண்ட ரமவிவகாதினும்,
அு வ ரோமரிக்ிவக அதிிவகவிவகாரிிவகள் இன்னமும் அரேசி வங்கியல ிவகவிவகாரேன் பிணைங்ிவகளுக்ிவகவிவகாிவக
ாலைநேவிவகாடுிவகடத்திக் ு விவகவிவகாண்டு வருவ் மீதற்ிவகவிவகாிவக மழி உன் பிணைர்ச்சியுடன்
அவலரே விரேட்டிக் ு விவகவிவகாண்டிருக்கின்றனர்.

ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய, 1975 ிவகற்மழிப்பு மீ் மீதவிவகான அவரேது குற்றச்சவிவகாட்டுக்ிவகள்

எல் மீதயும் 1977  சம்மவங்ிவகளின் ரமவிவகாது கூறவிலலல. 2018  இல

#MeToo இ வங்கியக்ிவகம் ஹவிவகார்வி லவன்ஸ்டீலன (Harvey  Weinstein)

இலக்கில லவத்திருந்் மீததில ஈர்க்ிவகப்மட்டு,  அந்் மீத குறிப்பிட்ட 1975

சம்மவம் குறித்து ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய ஜனவரி 2018  இல ் மீதவிவகான்

அறி வங்கியப்மட்ட வலிவகயில குறிப்பிட்டிருந்் மீதவிவகார்,  அவர்
ஷி வங்கியவிவகாப்மவிவகாவுக்கும் (Schiappa), பிு வரேஞ்ச மு் மீதன்ல ரோம ு வமண் ரோமணி

பிறிஜிட்  ரோமக்ரரேவிவகானுக்கும்  ரோமற்றும் லவிவகாஸ் ஏஞ்சலஸ் ு வமவிவகாலிஸ்

துலறக்கும் ிவகடி் மீதங்ிவகள் அனுப்பினவிவகார்.  ர ரோமவிவகான்னிர வங்கிய “2019  இல

ரரேவிவகா ரோமன் ரமவிவகாலன்ஸ்கியின் மடத்திற்கு ிவகலவிவகாச்சவிவகாரேத்துலற
அல ரோமச்சிவகம் நிதியு் மீதவி வழங்குவது குறித்து மீண்டும்
எழுதினவிவகார்,”  என்று மு் மீதன்ல ரோம ு வமண் ரோமணியின் அலுவலிவகம்
குறிப்பிட்டது.

இதுரமவிவகான்று வவவிவகாரு ாலைநேடவடிக்லிவக ிவகலலத்துலறயின் ஒரு
மிிவகப்ு வமரும் மலடப்லமத் ் மீதணிக்லிவக ு வசய்வ் மீதற்ிவகவிவகான மு வங்கியற்சியின்
அடித்் மீதள ரோமவிவகாிவக ஆகி உள்ளது என்மது  ரோமக்ரரேவிவகான் அரேசவிவகாங்ிவகம்
 ரோமற்றும் அ் மீதன் அரேசி வங்கியல கூட்டவிவகாளிிவகளின் ஆழந்் மீத ஜனாலைநேவிவகா வங்கியிவக
விரரேவிவகா் மீத ் மீதன்ல ரோமல வங்கிய எடுத்துக்ிவகவிவகாட்டுகிறது. #MeToo பிரேச்சவிவகாரேத்ல் மீதப்
ு வமவிவகாறுத்் மீத வலரேயில,  மவிவகாசிச மவிவகாரேம்மரி வங்கியத்ல் மீத ஊக்குவிக்ிவக
மு வங்கியன்று வரும் அரேசவிவகாங்ிவகத்துடன் அர் மீத அணியில ் மீதணிக்லிவகக்கு
ஆ் மீதரேவவிவகாிவக அது ஈடுமட்டிருப்மது அம்மலப்மடுத்் மீதப்மடுகின்றது.


