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உலக சசோசலிச வலலத் தளமும், சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியும் அடமரிக்கோவிலும் 
சர்வசதசரீதியோகவும் அலைத்துத் டதோழிலோளர்கள், மோணவர்கள், இலளஞர்கலள எட்வோர்ட் 
ஸ்சைோவ்டெைின் போதுகோப்பிற்கு முன்வருமோறு அலழப்பு விடுகின்றது. 

மில்லியன் கணக்கோை அடமரிக்க மக்கலளயும் மற்றும் உலடகங்கிலும் இருப்பவர்கலளயும் 
இலக்குலவக்கும் இரகசிய, சட்ெவிசரோத கண்கோணிப்புத் திட்ெங்கலள லதரியமோக 
டவளிப்படுத்தியதற்கோக ஸ்சைோவ்டென் அடமரிக்க அரசோங்கத்தோல் போரிய சவட்லெயோெலுக்கு 
இலக்கோகியுள்ளோர். அவருலெய போதுகோப்பு என்பது மிகவும் அவசியமோை விெயமோகவுள்ளது. 

ஒபோமோ நிர்வோகம் 29 வயது முன்ைோள் சதசிய போதுகோப்பு நிறுவைத்தின்(NSA)  ஒப்பந்தக்கோரர் மீது 
குற்றச்சோட்டு டகோண்டுவர இருப்பதோக ஏற்கைசவ கூறியுள்ளது. கோங்கிரஸ் உறுப்பிைர்கள், 
டசைட்ெர்கள், டசய்தி ஊெக விமர்சகர்கள் ஆகிசயோர் அவலர சதசக் குற்றத்திற்கோக கண்டித்து 
வோழ்நோள் முழுவதும் அவர் சிலறயில் அலெக்கப்பெ சவண்டும் அல்லது மரண தண்ெலை 
டகோடுக்கப்பெசவண்டும் என்று சகோரிக்லக விடுக்கின்றைர்.  

சதசத்துசரோக குற்றச்சோட்டு என்பது ஒரு சமோசமோை இழிவுபடுத்தலோகும். உரிலமகள் பற்றிய சட்ெத்தில் 
டபோதிந்துள்ள ஜைநோயகக் சகோட்போடுகள் ஒன்லறயும் ஸ்சைோவ்டென் கோட்டிக்டகோடுக்கவில்லல. இந்த 
உரிலமகளுக்கு எதிரோை சதித்திட்ெத்லத அம்பலப்படுத்திய நிலலயில், தன்னுலெய உத்திசயோகம் 
மற்றும் ஒருசவலள வோழ்க்லகலயயும் இழக்கும் அபோயத்தில், அவர் அந்த உரிலமகலள 
போதுகோக்கிறோர். 

ஸ்சைோவ்டென் அவருலெய வோழ்க்லக ஆபத்தில் உள்ளது எைக் கூறுலகயில் எலதயும் மிலகப்படுத்தி 
கூறவில்லல. ஒரு தகவல் அறிந்த மக்களிெம் தோன் தைது போதுகோப்பு உள்ளது என்பலத அவர் 
உணர்ந்ததோல்தோன் அவர் பகிரங்கப்படுத்தும் முடிலவ சமற்டகோண்டிருக்க சவண்டும் என்பதில் 
சந்சதகமில்லல.  இல்லோவிடின் ஒபோமோ நிர்வோகத்தின் படுடகோலலத் திட்ெத்தில் அடுத்த போதிப்போளரோக 
அவர் இலக்கு லவக்கப்பெலோம். 

கோங்கிரஸ் மற்றும் டசய்தி ஊெகத்தின் முழுச்சீற்றமும் சகோபமும், அடமரிக்க அரசியல் அலமப்பின் 
மீது போரிய மீறல்கலள நெத்தியதற்கு டபோறுப்பு டகோண்ெவர்கலள சநோக்கி இயக்கப்பெவில்லல 
என்பதுதோன் அசோதோரண நிகழ்வோக உள்ளது. மோறோக அந்த மீறல்கலள அம்பலப்படுத்தியவருக்கு 



எதிரோக சகோபத்லதக் கோட்டுகின்றை. ஒரு சில வோரங்கள் முன்புதோன் சதசிய உளவுத்துலறயின் 
இயக்குைர் சஜம்ஸ் கிளோப்பர், டசைட் குழு ஒன்றின் கூட்ெத்தில் மில்லியன் கணக்கோை அடமரிக்கர்கள் 
பற்றி அடமரிக்க அரசோங்கம் தகவல் சசகரிக்கிறதோ எைக் சகட்கப்பட்ெதற்கு டபோய்ச் சோட்சியம் 
கூறிைோர். அப்படியும் கூெ அவர்மீது குற்றச்சோட்டு விசோரலண சவண்டும் என்று எந்த அதிகோரியும் 
டசய்தித்தோளும் சகோரவில்லல. 

ஒபோமோவிற்கு எதிரோை பதவிவிலக்கல் விசோரலண சதலவ என்ற அலழப்புக்களும் வரவில்லல. 
நோற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தற்சபோலதய ஜைோதிபதி அரசியலலமப்லப மீறி நெத்தும் டசயல்களின் 
தீவிரமோை நிலலலமக்கு அருசக கூெ வரோத ரிச்சோர்ட் நிக்சன், பதவிவிலக்கல் விசோரலண வரும் எை 
எதிர்போர்த்தோர். 

ஸ்சைோவ்டென் அம்பலப்படுத்தியிருப்பதற்கு ஆளும்தட்டிைது டவறித்தைமோைதும் தீயதுமோை 
பிரதிபலிப்பு எந்த அளவிற்கு ஜைநோயக விசரோத, சர்வோதிகோர ஏன் போசிசக் கருத்துக்கள் கூெ அடமரிக்க 
அரச மற்றும் டசய்தி ஊெகத்தின் கண்சணோட்ெத்தில் டபோதுந்துள்ளை என்பலதக் கோட்டுகிறது. இந்த 
அடுக்குகளுள், உரிலமகள் பற்றிய சட்ெத்திற்கு டபருகிய எதிர்ப்புத்தன்லம உள்ளது. அதன் பின்சை 
அடமரிக்க மக்கள் மீதும் உள்ளது. 

ஸ்சைோவ்டென் மீது சதசத்துசரோக குற்றம் சோட்டுபவர்களும் பிரோட்லி மோைிங் மற்றும் ஜூலியன் 
அசோஞ்லச விசோரலணக்கு உட்படுத்த சவண்டும் என்பவர்களும்தோன் அடமரிக்க மக்களின் ஜைநோயக 
உரிலமகலள கோட்டிக்டகோடுப்பவர்களோகும். சர்வோதிகோரத்லத சுமத்தும் சதியில் இவர்கள் உெந்லதயோக 
உள்ளைர். 

NSA, CI A, FBI , டபன்ெகன் மற்றும் அடமரிக்க டசய்தி ஊெகத்தின் போரிய பிரச்சோரக் கருவி ஆகியலவ 
ஸ்சைோவ்டெனுக்கு எதிரோக டபோதுக்கருத்லத நச்சுப்படுத்த ஒபோமோ நிர்வோகத்தின் பின்சை அணிதிரண்டு 
தீவிரமோக ஈடுபட்டுள்ளை. முக்கிய உதோரணம் நியூசயோர்க் லெம்ஸ் மற்றும் அதன் கட்டுலரயோளர் 
செவிட் ப்ரூக்ஸ் ஆவர். 

ஸ்சைோவ்டெைின் வயது குறித்து கவைம் கோட்டியுள்ள பல விமர்சகர்களுள் ப்ரூக்ஸும் ஒருவரோவோர். 
“தங்கள் இருபதுகளில் இருக்கும் இலளஞர்களின் டபரும்பகுதியின்  பிரதிநிதியோக ஸ்சைோவ்டென் 
உள்ளோர் எை எழுதியுள்ளோர். அரசியல் அலமப்புமுலறயும் டசய்தி ஊெகமும் அச்சத்தில் உள்ளை. 
ஸ்சைோவ்டெலை அலவ சோதோரண தைிநபரோகக் கோணவில்லல, உத்திசயோகபூர்வ அலமப்புகளில் 
இருந்து முற்றிலும் அந்நியப்பட்டுவிட்ெ ஒரு முழுத் தலலமுலறயின் பிரதிநிதியோகத்தோன் சரியோக 
கோண்கின்றை. ஜைநோயக உரிலமகலள இலவ போதுகோக்கும் என்ற நம்பிக்லக அத்தலலமுலறக்கு 
இல்லல. 

டசவ்வோயன்று “ஒற்லறக் கசிவோளர்  என்ற தலலப்பில் எழுதிய கட்டுலரயில் ப்ரூக்ஸ் 1930களில் 
பிரோங்சகோ, முசசோலிைி, ஹிட்லர்  சபோன்ற போசிச சர்வோதிகோரிகலள போதுகோத்த வோதங்கலள 
சபோன்றவற்லற பயன்படுத்தி ஸ்சைோவ்டெலையும் அரசியல் அலமப்புமுலற மீது நம்பிக்லயற்ற 
மில்லியன் கணக்கோை பிற இலளஞர்கலளயும் கண்டிக்கிறோர். 

குடும்பம், குடியிருப்புப்பகுதிகள், மத குழுக்கள், அரசு, சதசம், உலகம் என்ற “அதிகோரத்துவ 
கட்ெலமப்புக்களின்  நல்லியல்புகலள அவர் வரசவற்கிறோர். “நிறுவைங்களுக்கு மதிப்பும் டபோதுவோை 
வழக்கமுலறகளுக்கு மதிப்பும்  சதலவ எை உபசதசித்து, ஸ்சைோவ்டென் “அதிகோர உயர்மட்ெங்களும் 



அலமப்புகளும் சந்சதகத்திற்கு உரியலவ என்பலதயும் உறுதியோக நம்புவலதயும் மற்றும் அவர் 
“டவளிப்பலெத்தன்லமக்கு கோட்டும் ஆழ்ந்த பற்று  குறித்தும் விமர்சிக்கின்றோர். 

ஸ்சைோவ்டென் “அரசியலலமப்லபக் கோட்டிக் டகோடுத்துவிட்ெோர்  என்னும் அபத்தமோை குற்றச்சோட்லெ 
முன்லவக்லகயில், ப்ரூக்ஸ் விசரோதப் சபோக்லக டவளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லோமல், அடமரிக்கக் 
குடியரசின் ஜைநோயக அஸ்திவோரங்கலள பற்றிய முழு அறியோலமலயயும் புலப்படுத்துகிறோர். அவர் 
எழுதுகிறோர்: “ஓர் ஒற்லற 29 வயதுக்கோரர் எது அம்பலப்படுத்தப்பெ சவண்டும் என்று ஒருதலலப்பட்ச 
முடிடவடுக்க அமரிக்கோலவ நிறுவியவர்கள் அலத சதோற்றுவிக்கவில்லல.  

டபரும்போலும் அவர்களுலெய 20களின் கலெசி, 30களின் முற்பகுதியில் இருந்த நிறுவைர்கள், 
மக்களின் உரிலமகலள போதுகோக்க ஒரு புரட்சிலய நெத்தவும் ஒரு ஒடுக்குமுலற ஆட்சிலய 
தூக்கிவசீவும்  “ஒருதலலப்பட்ச முடிடவடுத்தவர்களோவர் . அவர்கள் அரசோங்கம், நம்பிக்லகலய 
அடிப்பலெயோக டகோள்ளோமல் “ஒழுங்கலமக்கப்பட்ெ அவநம்பிக்லகலய  அடித்தளமோக டகோண்டிருக்க 
சவண்டும், இல்லோவிடில் ஒரு புதுவலக சர்வோதிகோரத்தின் வடிவத்திற்கு திரும்பிவிடும் என்ற 
அடிப்பலெயில் அரசியலலமப்லப டவளிப்பலெயோக நிறுவிைர். எைசவதோன் மக்களுலெய அரசோங்கம் 
என்றில்லோமல்  சட்ெத்தின் அரசோங்கமோகவும் மற்றும் சட்ெவோக்கம், நிலறசவற்றுதல், நீதித்துலற 
என்னும்  மூன்று கிலளகளுக்கும் இலெசய ஒன்லற ஒன்று பரிசீலித்து சமப்படுத்துதல் என்ற 
முலறயும் ஏற்படுத்தப்பட்ெது. 

தன்னுலெய கட்டுலரலய முடிக்லகயில் ஸ்சைோவ்டென் தகவல் சசகரிப்பில் 
“மூழ்கிப்சபோயிருப்பதோகவும் , “சமூக ஒழுங்கு முலறகளுக்கும் மற்றும் அவற்லற 
கண்ணுக்குத்டதரியோமல் பிலணந்துள்ள கூறுபோடுகலள சசதப்படுத்தியது குறித்து அறியவில்லல  
என்றும் குற்றம் சோட்டுகிறோர். 

ஸ்சைோவ்டென் அவருலெய தலலமுலறயின் அனுபவங்களின் டவளிப்போெோவோர். இத்தலலமுலற 
மில்லியன் கணக்கோை மக்கலள அரசியல்மயப்படுத்தி தீவிரமயப்படுத்தியுமுள்ளது. 1983ல் பிறந்த இவர், 
அதிகரிக்கும் சமூக சமத்துவமின்லமயின் நிலலலமயின் கீழும்  மற்றும் சமூக எதிர்ப்பின் 
அலமப்புக்களோக இருந்த டதோழிற்சங்கங்கள்  உலெந்த நிலலலமயின் கீழும் வளர்ந்துவந்தோர். 

வயதுமுதிர்ந்த தன்லமலய அணுகமுன் ஸ்சைோவ்டெைின் முதல் அரசியல் அனுபவங்கள் 9/11 ம் 
“பயங்கரவோதத்தின் மீதோை சபோர்  எைப்படுவதோகும். அரசியல் அனுபவம் இல்லோத நிலலயில், 
அவருலெய ஆரம்ப பிரதிபலிப்பு உயர்சிந்தலை மற்றும் சதசப்பற்று என்பவற்றின் கபெமற்ற இலணந்த 
தன்லமயோகும். முதலில் அவர் அடமரிக்க அரசோங்கத்லத நம்பிைோர். ஆைோல் அடுத்த பத்து ஆண்டுகள், 
அவருலெய கற்பலைகலள சிதறடித்துவிட்ெை. 

அவர் இரோணுவத்தில் சசர்ந்ததற்குக் கோரணம் “ஒரு மைிதன் என்னும் முலறயில் மற்ற மக்கலள 
அெக்குமுலறயில் இருந்து விடுவிக்க உதவ சவண்டும் என்ற உணர்லவப் டபற்றிருந்சதன்.  என்று 
குறிப்பிட்டிருந்தோர். ஆைோல் அவர் விலரவில் ஏமோற்றம் அலெந்தோர்; ஏடைைில்  எங்களுக்கு பயிற்சி 
டகோடுத்த டபரும்போலோசைோர் அசரபியர்கலள டகோல்லுவதற்கு முக்கியத்துவம் டகோடுத்தைர், எவருக்கும் 
உதவுவதற்கு அல்ல.  மில்லியன் கணக்கோை மற்றவர்கலளப் சபோலசவ, அவரும் ஈரோக் சபோர் போக்தோத் 
சபரழிவுகரமோை ஆயுதங்கலளக் டகோண்டுள்ளது என்ற டபோய்லய அடித்தளமோக டகோண்ெது என்பலத 
கண்ெறிந்தோர். 



சஜோர்ஜ் ெபிள்யூ புஷ்ஷின் கீழ் அடமரிக்கோ ஈரோக்கில் அபு கிலரப் மற்றும் அடமரிக்க லகதிமுகோமோை 
குவோன்ெைோசமோ குெோவில் லகதிகலள சித்தரவலத டசய்வலதப் போர்த்தோர். ஈரோக்கிய நகரம் பல்லுஜோ 
அழிக்கப்படுவலதயும், ஈரோக்கிலும் ஆப்கோைிஸ்தோைிலும் இன்னும் கணக்கற்ற சபோர்க் குற்றங்கள் 
நெத்தப்படுவலதயும் போர்த்தோர். விசோரலணயின்றி கோலவலரயற்ற கோவல் சபோன்ற டபோலிஸ் அரச 
நெவடிக்லககள், கெத்தல் மற்றும் உள்நோட்டு மக்கள் மீதோை மிகப் டபரிய கண்கோணிப்பு 
சபோன்றவற்லறக் கண்ெோர். ஈரோக் சபோருக்குக் கூறப்பட்ெ எதிர்ப்பு மற்றும் புஷ்ஷின் ஜைநோயக 
உரிலமகள் மீதோை தோக்குதல்கள் பற்றிய போரக் ஒபோமோவின் பிரச்சோர உறுதிடமோழிகளின் 
தோக்கத்திற்குள்ளோைோர். ஆைோல் “ஜைோதிபதிகள் பதவிலய டபறுவதற்கும் டவளிப்பலெயோக 
டபோய்கூறுவலதயும் விலளவு பற்றிக் கவலலப்பெோமல் பகிரங்கமோக வோக்குறுதிகலள மீறுவதற்கும்  
தயோரோக உள்ளைர் என்பலதயும் கண்டு அரசியல் அலமப்புமுலறயிலிருந்து சமலும் அந்நியப்பட்ெோர். 

NSA திட்ெங்கள் பற்றி கசியவிட்ெதில் தன் சநோக்கங்கலள ஸ்சைோவ்டென் சிறப்போக சுருக்கிக் கூறி, 
டபோறுப்லபயும் ஏற்க முன்வந்துள்ளோர். டசவ்வோய் இரவு Sout h Chi na Mor ni ng Post  பத்திரிலகயிெம், “நோன் 
இங்கு நீதியில் இருந்து மலறந்து டகோள்ள வரவில்லல; குற்றத்லத டவளிப்படுத்த வந்துள்சளன்.  
என்றோர். 

ஸ்சைோவ்டெைின் நிகழ்வுகள் ஆளும் உயரடுக்லக டபரும் பதீியில் தள்ளியுள்ளது. அவர்கள் 
மதிப்பிழந்து டகோண்டிருப்பதுென் மக்களின் பரந்த பிரிவுகளின் நம்பிக்லகலய இழந்துள்ளைர். இலத 
அவர்கள் நம்பச்டசய்யும் நெவடிக்லககளோல் திரும்படபற முடியோது என்பதோல் அவர்கள் 
அச்சுறுத்தலிலும் பயங்கரவோதத்திலும் இறங்கியுள்ளைர். பிறலர அச்சுறுத்த ஸ்சைோவ்டெலை 
உதோரணமோக்க விரும்புகின்றைர். 

அடமரிக்கோ மற்றும் உலடகங்கிலும் இருக்கும் உலழக்கும் மக்களும் இலளஞர்களும் எட்வோர்ட் 
ஸ்சைோவ்டெலையும் அசதசபோல் பிரோட்லி மோைிங், ஜூலியோன் அசோஞ் இலையும் போதுகோக்க 
சவண்டும். பணியிெங்கள், கல்லூரிகள், பள்ளிகள், உலழக்கும் மக்கள் வோழும் பகுதிகளில் ஆதரவு 
திரட்ெப்பெ சவண்டும். அவர்களுலெய போதுகோப்பு ஜைநோயக உரிலமகளின் போதுகோப்பிற்கோக ஒரு 
டவகுஜை இயக்கத்தின் அபிவிருத்தியின் முன்ைணியில் இருக்க சவண்டும். 

இரு டபரிய கோரணிகளின் கைத்திைோல் அடமரிக்கோவில் ஜைநோயகம் வழீ்ச்சியலெந்து 
டகோண்டிருக்கிறது: இரோணுவ வோதம் மற்றும் சபோரின் அதிகரிப்பும் மற்றும் சமுக சமத்துவின்லம 
அதிர்ச்சிதரும் அளவிற்கு டபருகுவதுசம அவ்விரு கோரணிகளோகும். ஒரு சதவிகித மக்கள் நோட்டின் 40% 
டசல்வத்லத கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சமூகத்தில் ஜைநோயக நிகழ்ச்சிப் சபோக்கிலை போதுகோத்துக்டகோள்வது 
இயலோத டசயலோகும். 

ஜைநோயக உரிலமகளுக்கோை சபோரோட்ெம், சபோருக்கோை மூலகோரணமோை முதலோளித்துவ 
அலமப்புமுலற, சமூக சமத்துவமின்லம, சர்வோதிகோரத்திலை சநோக்கிய உந்துதல் ஆகியவற்றிற்கு 
எதிரோை அடமரிக்க மற்றும் சர்வசதச டதோழிலோள வர்க்கத்தின் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தின் 
வளர்ச்சியில் இருந்து பிரிக்கப்பெ முடியோதது. 

இப்சபோரட்ெத்லத எடுத்துக் டகோள்ள விரும்புசவோர் அலைவலரயும் சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியிலும் 
நோன்கோம் அகிலத்தின் அலைத்துலகக் குழுவிலும் சசருமோறு நோங்கள் அலழப்புவிடுகிசறோம். 

 

To contact the WSWS and the 
Socialist Equality Party visit: http://www.wsws.org 


