
25 August 2014 

அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின மூனறாவசோவது
ச தேசிய கசோங்கிரஸ ஆகஸட் 5  அனற ஏகென தேசோக
இத்தீர்ெசோனத்தை  தே நிதை றாவசவற்றியது.  கசோங்கிரஸ,  “கசோ சோ
மீ தேசோன     இஸசரலிய      தேசோக்கு தேதை க     எதிர்ப்சரசோம!”  ெற்றம
“புகமமரயர்ந் தே     ம தேசோழிகசோளர்களின     உரிதை ெகதை ளப்
ரசோதுகசோப்சரசோம  !    வடக்கு  ,    ெத்திய     ெற்றம     ம தேற்கு
அமெரிக்கசோவின     ம தேசோழிகசோள     வர்க்கத்தை  தே
ஐக்கியப்ரடுத்துசவசோம!”  சரசோனறாவ தீர்ெசோனங்கதை ளயும
நிதை றாவசவற்றியிருந் தேது.

***

1. ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியசோனது,  “ச சோ லி மும
ஏகசோதிரத்திய     யுத் தேத்திற்கு     எதிரசோன     சரசோரசோட்டமும””  எனறாவ
நசோனகசோம அகிகத்தின அதை னத்துககக் குழுவின பிளீன
தீர்ெசோனத்தை  தே ஏற்றக்மகசோள்கிறாவது.  இந் தே கசோங்கிரஸின
தீர்ெசோனெசோனது அமெரிக்கசோவில உள்ள ச சோ லி   ெத்துவ
கட்சியின ரணிகளுக்கு ரயனரடுத்தும வதை கயில அ தேதை ன
உள்ச ர்த்து விரிவுரடுத்துகிறாவது.

2. இவ்வறிக்தை கயசோனது, அதை னத்துககக் குழு
“ஏகசோதிரத்திய வனமுதை றாவ ெற்றம இரசோணுவவசோ தேத்தின
எழுச்சிக்கு எதிரசோன புரட்சிகர  ர்வச தே  தை ெயெசோக”
ஆவ தேற்கு இனனும கசோகம  தேசோெதிக்ககூடசோது என
அதை ழைப்தை ர விடுகினறாவது.  மு தேகசோம உகக யுத் தேம
மவடித் தே தேன பினனர் நூற ஆண்டுகளும இரண்டசோம உகக
யுத் தேம ஆரமபித்து 75  ஆண்டுகளும ஆன பினனர்
அமெரிக்கசோவினசோல  தேதை கதை ெ தேசோங்கப்ரடும ஏகசோதிரத்திய
அரசுகளசோனது,  மீண்டும ஒருமுதை றாவ ெனி தேகுகத்தை  தே
சரரழிவுக்கு இட்டுச்ம லகினறாவன.

3. 1939 ெற்றம 1914 க்குப் பினனர் 2014 சரசோக ர தேட்டெசோன
ஒரு சகசோதை டகசோகம இருந்திருக்கவிலதை க.  கசோங்கிரஸின
ஆரமபிக்க  ற்ற முனனர்,  அமெரிக்க அரசியல
ஸ தேசோரகமும, ம ய்தி ஊடகமும ரஷ்ய எதிர்ப்பு
உணர்வுகதை ளத்  தேட்டி எழுப்புவ தேற்கசோக கிழைக்கு உக்சரனில
ரயணிகள் விெசோனம சுட்டு வீழ்த் தேப்ரட்டதை  தே ரற்றிப்
பிடித்துக்மகசோண்டன.  அ சோ தேசோரணெசோன வதை கயில  தேனது
ம யலகளின விதை ளவுகளின ஆரத்தை  தேப் ரற்றிக்
கவதை கப்ரடசோெல,  அமெரிக்கசோவசோனது ஒரு முற்றமுழு தேசோன
சரசோருக்கு விதை ரவில இட்டுச்ம லகக்கூடிய ஒரு
இரசோஜ தேந்திர மநருக்கடிதை ய தூண்டிவிட்டது.
இ தேற்கிதை டயில,  இஸசரகசோனது அமெரிக்கசோவின
ஆ தேரவுடன ஏற்மகனசவ நூற்றக்கணக்கசோன
ரசோகஸதீனியர்கதை ளக் மகசோனறாவ நீண்ட குண்டுவீச்சுகளுக்குப்
பினனர்,  கசோ சோவில  தேனது முழுத்திறாவதை னயும ரயனரடுத்தி
 தேசோக்கு தேலில ஈடுரடுவ தேற்கு இந் தே வசோய்ப்தை ரப்
ரயனரடுத்திக்மகசோண்டது.   ர்வச தே  மநருக்கடியின இந் தே
தீவிரெசோனது,  நிகழ்வுகளின சவக அளவசோல அளவிடப்ரட

முடியும.  கடந் தே ஆண்டு ெட்டும,  அமெரிக்கசோவசோனது
சிரியசோவில உள்நசோட்டுப் சரசோதை ரத் தூண்டிவிட்டது,  ஈரசோதை ன
அச்சுறத்தியது,  உக்சரனில வகது சோரி ஆட்சிக் கவிழ்ப்தை ர
ஏற்ரசோடு ம ய் தேது,  இரசோணுவத் துருப்புக்கதை ள திருமர
ஈரசோக்கிற்குள் அனுப்பியது,  ெற்றம சீனசோதை வ  தேனிதை ெப்ரடுத்தி
சுற்றிவதை ளப்ரதை  தே சநசோக்கெசோகக் மகசோண்ட,  “ஆசியசோவில
முனனிதை க”  ஐ தீவிரப்ரடுத்தியது.  பிர தேசோன ஏகசோதிரத்திய
 க்திகளுக்கு இதை டயிகசோன,  குறிப்ரசோக அமெரிக்கசோவிற்கும
சஜர்ெனிக்கும இதை டயிகசோன மவளிப்ரதை டயசோன செசோ தேலகள்
மவளிப்ரட இருந் தேன.

4. யுத் தேெசோனது,  விதிவிகக்கு எனர தேற்கு ெசோறாவசோக,
ஏகசோதிரத்தியத்தினது நகனகதை ள முனமனடுப்ர தேற்கும அ தேன
நகனகதை ளத் தீர்க்க விதை ழைவ தேற்குெசோன பிர தேசோன வழிமுதை றாவயசோக
ஆகியிருக்கிறாவது.  தீர்ெசோனம விளக்குகிறாவவசோற யுத் தேத்திற்கு
எதிரசோன சரசோரசோட்டெசோனது,  ர்வச தே  இயக்கத்தின சவதை கயின
தை ெயத்தில தை வக்கப்ரடசவண்டும.  உகக ஏகசோதிரத்தியத்தின
தை ெயெசோக,   ர்வச தே  சரசோர்த்திட்டமிடலின அதை றாவயசோக ெற்றம
எதிர்ப்புரட்சிகர தை ெயெசோக அமெரிக்கசோ இருப்ர தேசோல,  இந் தே
நசோட்டில ஒரு  க்திமிக்க சரசோர் எதிர்ப்பு இயக்கம ச தேசோனறாவசோெல
சரசோருக்கு எதிரசோன உகக அளவிகசோன எதிர்ப்பு
அணிதிரட்டப்ரட முடியசோது.  ஏகசோதிரத்தியம ெற்றம
மு தேகசோளித்துவ ச தேசிய அரதை   ஒழிக்கும  ர்வச தே 
ம தேசோழிகசோளர் சரசோரசோட்டத்தில அமெரிக்கத் ம தேசோழிகசோள வர்க்கம
கட்டசோயம அ தேன இடத்தை  தே எடுத் தேசோக சவண்டும.

5. இது, ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி ெற்றம அ தேன அதை னத்து
உறப்பினர்கள் மீதும ஆழைெசோன அரசியற் மரசோறப்புக்கதை ள
சுெத்துகிறாவது. யுத் தேத்திற்கு எதிரசோக ரசோரிய உள்ளசோர்ந் தே எதிர்ப்பு
இருக்கும அச தேசவதை ள,  இந் தே எதிர்ப்ரசோனது சவதை கத்திட்டம,
முனசனசோக்கு ெற்றம  தேதை கதை ெ இலகசோது இருக்கிறாவது.
சரசோருக்கு எதிரசோன புரட்சிகரப் சரசோரசோட்டத்தில ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தை  தே  தேதை கதை ெ ஏற்கும  தேகுதிமகசோண்ட தேசோக்க விதை ழையும
அலகது ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்திற்கு  தேதை கதை ெ ஏற்ற நடத்தும
இயக்கம, நசோனகசோம அகிகத்தின அதை னத்துககக் குழு ெற்றம
ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி ஆகிய இவற்றக்கு மவளிசய ஒரு
இயக்கமும கிதை டயசோது.  அ தேற்கு,  மவளிநசோட்டில யுத் தேத்திற்கும
உள்நசோட்டில சுரண்டலுக்கும–  ஏகசோதிரத்தியத்திற்கும
மு தேகசோளித்துவத்திற்கும இதை டயிகசோன தீர்வுகசோண இயகசோ தே
ம தேசோடர்தை ரப் ரற்றிய புரி தேலில ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்திலும
அ தேன முனனணிப்ரதை டயிலும ஒரு அபிவிருத்தி
ச தேதை வப்ரடுகிறாவது.

ஏகசோதிரத்தியமும  அமெரிக்க மு தேகசோளித்துவத்தின
வரகசோற்ற மநருக்கடியும

6. இருர தேசோம நூற்றாவசோண்டின மு தேற்ரசோதியில, புவி சோர் அரசியல
ர தேட்டங்கள் ெற்றம ஏகசோதிரத்தியத்திற்கிதை டயிகசோன செசோ தேலகள்
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யுத்தத்திற்கு எதிரான போகு எதிரான போராட்தகு எதிராரான போகு எதிராட்டமும
போராட்்கு எதிரா்லி் ்மத்துவக் கட்சியின

அரான போசியற்தணிகளும
சோசோக (அமெரரிக்கச) மூன்றாவசவது கசங்கிரசின் தீர்ரசனம
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இரண்டு மரரிய யுத் தேங்தை ளத் தூண்டிவிட்டன.
அவற்றக்கிதை டயில கிட்டத் தேட்ட 100  மிலலியன ெக்கள்
மகசோலகப்ரட்டனர்.  இந் தே யுத் தேங்கள்,   ந்தை  தேகள்,
மூகப்மரசோருட்கள்,  உதை ழைப்பு வளங்கள் இவற்தை றாவ
அதை டவ தேற்கும ம லவசோக்கு ெண்டகங்கதை ள
மரறவ தேற்குெசோக பிர தேசோன ஏகசோதிரத்தியங்களுக்கு
இதை டயில ஏற்ரட்ட செசோ தேலகளில இருந்து எழுந் தேன. இந் தே
கசோககட்டம முழுவதும உகக மு தேகசோளித்துவத்தை  தே
குலுக்கிய மரசோருளசோ தேசோர மநருக்கடியுடன ச ர்ந்து,  இந் தே
செசோ தேலகள் மு தேகசோளித்துவ அதை ெப்பு முதை றாவயில
உட்மரசோதிந்துள்ள அடிப்ரதை ட முரண்ரசோடுகளசோன
உற்ரத்தியின பூசகசோளெயெசோன  தேனதை ெ ெற்றம ச தேசிய
அரசு அதை ெப்புக்கு இதை டயிகசோனதும ெற்றம
 மூகெயெசோக்கப்ரட்ட உற்ரத்திக்கும ெற்றம உற்ரத்தி
 சோ தேனத்தில  தேனிச்ம சோத்துதை டதை ெயசோக இருப்ரதிலும
மவளிப்ரடுத் தேப்ரடுகினறாவது.

7. ஒரு நூற்றாவசோண்டுக்கு பினனர்,  இந் தே முரண்ரசோடுகள்
எனறமிலகசோ அளவு அதிக உக்கிரம அதை டந்துள்ளன.
மரசோருளசோ தேசோர வசோழ்வின பூசகசோளெயெசோக்கம –
உற்ரத்திதை ய உகக அளவில ஒருங்கிதை ணத் தேல,
நசோடுகடந் தே நிறவனங்ளின ச தேசோற்றாவம,  உகக  ந்தை  தேயில
நசோள்ச தேசோறம டிரிலலியன டசோகர்கள் ரரிவர்த் தேதை ன
ம ய்யப்ரடும  ர்வச தே  நிதி அதை ெப்பு முதை றாவயின எழுச்சி
ஆகியன –  ஏகசோதிரத்திய யுத் தேத்தின ஆரத்தை  தேக்
குதை றாவக்கவிலதை க,  ெசோறாவசோக இனனும ம சோலகப்சரசோனசோல
தீவிரெதை டயசவ ம ய்துள்ளது.  ஒருபுறாவம,  மரசோருளசோ தேசோர
அபிவிருத்தியின புறாவநிதை க  தேர்க்கம ஒனறிதை ணந் தே ெற்றம
அறிவசோர்ந் தே வதை கயில  தேயசோரிக்கப்ரட்ட திட்டத்தின
அடிப்ரதை டயில முழு உகதை கயும ஒருங்கிதை ணப்ரதை  தே
சநசோக்கிய தேசோக இருக்கிறாவது.  ெற்மறாவசோருபுறாவம,  உற்ரத்தியில
 தேனிச்ம சோத்துதை டதை ெ ெற்றம உககம சரசோட்டி மிக்க ரதை க
அரசுகளசோக பிளவுண்டு இருப்ரது அதிகரித் தே அளவில
குழைப்ரங்கதை ளயும  செசோ தேதை கயும உண்டு ரண்ணுகிறாவது.

8. உகக மு தேகசோளித்துவத்தின முரண்ரசோடுகள்
அமெரிக்கசோவில அ தேன ம றிந் தே ெற்றம மிகவும
ஆரத் தேசோன மவளிப்ரசோடுகதை ளக் கசோண்கிறாவது.  அமெரிக்க
ஆளும வர்க்கம, உககப் மரசோருளசோ தேசோரத்தின ஒவ்மவசோரு
ரகுதிதை யயும, உகக அரசியல அதை னத்தை  தேயும அ தேன
நகனகளுக்கு கீழ்ப்ரடுத்தும இகக்தை க  தேனமுன
அதை ெத்திருக்கிறாவது.  எந் தே கண்டத்தில எனறாவசோலும,
எந் தேமவசோரு நசோசடசோ அலகது அ தேன அர சோங்கசெசோ அ தேன
விருப்பிற்கு வதை ளந்துமகசோடுக்கசோெல இருக்க முடியசோது:
ஐசரசோப்ரசோ,  ஆசியசோ, ெத்திய கிழைக்கு, இகத்தின
அமெரிக்கசோ ெற்றம ஆபிரிக்கசோ,  ஆர்ட்டிக்,  மினமவளி
ெற்றம அண்டமவளி என அது கட்டுப்ரடுத் தே விருமரசோ தே
பிரசோந்தியமும இலதை க. 

9. அமெரிக்கசோ ஒரு கசோலநூற்றாவசோண்டசோக உண்தை ெயில
ம தேசோடர்ச்சியசோன ெற்றம மவடித்ம தேழும செசோ தேலில ஈடுரட்டு
வருகிறாவது.  1991  டி மரரில ச சோவியத் ஒனறியம
கதை கக்கப்ரட்டது முக்கியெசோன திருப்பு முதை னதை யக்
குறித் தேது.  முனம னறாவ  தே சோப் தேங்கள் மவளிப்ரசோட்தை டக்
கண்டிருந் தே ஆழைெசோன உள்ளசோர்ந் தே சிக்ககசோன
பிரச்சிதை னகள் ரற்றி ம சோலகத்ச தேதை வயிலதை க,  அமெரிக்க
ஆளும வர்க்கம ச சோவியத் ஒனறியத்தின முடிதை வ
“வரகசோற்றின முடிவு”  ெற்றம மு தேகசோளித்துவத்தின
இறதிமவற்றி எனற விளங்கப்ரடுத்தியது.  மிகவும
தீக்குறியசோக,  ஆளும வர்க்கெசோனது அ தேன மிக
முக்கியெசோன புவி சோர் அரசியல எதிரசோளி கதை கந்து
சரசோனது,  தேனது நீண்டகசோக மரசோருளசோ தேசோர வீழ்ச்சிக்கு –
அ தேசோவது சரசோருக்குப் பிந்தை  தேய ஒழுங்கின தை ெயெசோக
இருந் தே இந் தே வீழ்ச்சிக்கு எதிர்விதை ன ஆற்றவ தேற்கு,  தேனது
இரசோணுவ செகசோதிக்கத்தை  தே ரயனரடுத்துவ தேற்கசோன ஒரு

வசோய்ப்ரசோக ரசோர்த் தேது.  ஸரசோலினி க் கசோட்டிக்மகசோடுப்பு ெற்றம
ஏகசோதிரத்தியத்துடனசோன அ தேன “ ெசோ தேசோன  கவசோழ்வு”
மகசோள்தை க இருப்பினும, ச சோவியத் ஒனறியத்தின இருப்ரசோனது
அமெரிக்க இரசோணுவ நடவடிக்தை ககளுக்கு ஒரு  தேதை டயசோக
சவதை கம ய் தேது.  ச சோவியத் ஒனறியத்தின வீழ்ச்சி ஒரு
“ஒற்தை றாவத்துருவ நகர்வு””  எனர தேன ஆரமரத்தை  தேக் குறிப்ர தேசோக
கூறாவப்ரட்டது.  இது சரசோட்டியற்றாவ அமெரிக்க அரசு எனர தேசோல
ரண்பிடப்ரட்டது.

10. 1991 ல,  ஸரசோலினி  அதிகசோரத்துவம மு தேகசோளித்துவத்திற்கு
ெசோறதை கயில ெற்றம ச சோவியத் ஒனறியத்தில
ச தேசியெயெசோக்கப்ரட்ட ம சோத்துறாவவுகள் இலகசோெற்
ம ய்தை கயில,  மு தேகசோவது ஜனசோதிரதி புஷ்,  கட்டுப்ரடுத் தேப்ரட
முடியசோ தே அமெரிக்க இரசோணுவ செகசோதிக்கத்திதை ன
அடிப்ரதை டயசோகக் மகசோண்ட “புதிய உகக ஒழுங்தை க””
அறிவித் தேசோர். புதிய ஒழுங்கின ரண்ரசோனது ஈரசோக்கிற்கு எதிரசோன
வதை ளகுடசோப் சரசோதை ர ம தேசோடுப்ர தேற்கு எடுத் தே முடிவில
மவளிப்ரசோட்தை டக் கண்டது,  இ தேன மூகம ெத்திய கிழைக்கில
எண்மணய்வளமிக்க பிரசோந்தியத்தில  தேனது உரிதை ெப்ரங்தை கக்
சகசோரியது.  இந் தேப் சரசோர் அமெரிக்க இரசோணுவ
வலகதை ெதை யயும அதை  தேப் ரயனரடுத்துவ தேற்கசோன
வசோஷிங்டனின விருப்பிதை னயும எடுத்துக்கசோட்டுவ தேற்கு
சவண்டுமெனசறாவ திட்டமிடப்ரட்டது ெற்றம தூண்டிவிடப்ரட்டது.
அமெரிக்க ஏகசோதிரத்தியத்தின மூசகசோரசோய வலலுநர்களின
சிந் தேதை னயில செகசோதிக்கம ம ய்ய வந் தே இந் தே குரூர
கருத்தியகசோனது,  சவசோல ஸட்ரீட் இ தேழில, ரதை டமயடுப்பிற்கு
ெத்தியில பினவருெசோற ம தேசோகுத்துக் கூறாவப்ரட்டது:
“மகசோள்தை கயின ஒரு நியசோயெசோன கருவி ரகசோத்கசோரம”, “அது
சவதை க ம ய்கிறாவது.  ம லவந் தேத்  தேட்தை ட மரசோறத் தேவதை ர
ம ய்தி இது தேசோன:  புகமபுவதை  தே நிறத்தி,  மிகவும துணிவசோக
சிந்திப்ர தேற்கு அமெரிக்கசோ  தேதை கதை ெ ஏற்கமுடியும, இப்மரசோழுது
அது ஆரமரெசோகிறாவது.”” 

11. ஓரசோண்டிற்கு பினனர், 1992 ல, “முனசனறிய ம தேசோழிலதுதை றாவ
நசோடுகள் எெது  தேதை கதை ெதை ய  வசோலம ய்வதை  தே ஊக்கம
குனறாவச்ம ய்வ தேற்கு அலகது மரரிய பிரசோந்திய அலகது
பூசகசோள ரங்தை க விருமபுவ தேற்கு கூட”,  “அமெரிக்க மரரும
மூசகசோரசோயம”  எனற விளக்கிக்கசோட்டும ஒரு புதிய
மூசகசோரசோயப் ரத்திரத்தை  தே மரனடகன முனதை வத் தேது.
அமெரிக்கசோ முடிவுறாவசோது ெற்றம இதை டவிடசோது இரசோணுவ
ரகத்தை  தேப் ரயனரடுத்துவ தேற்கு இப்ரத்திரம உறதி வழைங்கியது.
உககின ஒவ்மவசோரு ரகுதியிலும  நதை டமரறம அரசியல
அபிவிருத்திகள் எப்ரடி அதை வ அமெரிக்க செகசோதிக்கத்தை  தே
ரசோதிக்கினறாவன எனரது ம தேசோடர்ரசோனதில ரசோர்க்கப்ரட்டன.  உகக
நிகழ்வுகளின மரரிய நசோட்டசோண்தை ெ எனற  தேனதை ன
உறதியசோய்க் கூறிக்மகசோண்டு, அமெரிக்க ஆளும வர்க்கெசோனது,
உடனடி ெற்றம சநரடி மரசோருளசோ தேசோர நகனகள்
இலகசோதிருக்கும இடங்களில கூட  தேதை கயிடுவ தேற்கு
நிர்ரந்திக்கப்ரட்டது.  ச தேசோலவி எனரது ஒருபுறாவம இருக்கட்டும,
பினசனசோக்கி தை வக்கும எந் தே அடியும ரகவீனத்தின
அதை டயசோளெசோகப் ரசோர்க்கப்ரடும எனரதுடன பூசகசோள
விதை ளரயனகதை ளயும மகசோண்டிருக்கும.

12. அமெரிக்க நகனகளின பூசகசோளப் ரண்ரசோனது, 1980 களில
ஆப்கசோனிஸ தேசோனில ச சோவியத் ஒனறியத்திற்கு எதிரசோக பினசோமிப்
சரசோதை ர திட்டமிட உ தேவி இருந் தே, முனனசோள் அமெரிக்க ச தேசிய
ரசோதுகசோப்பு ஆசகசோ கர் மஜபிக்கினீவ் பிரிசஜமஜனஸகி உட்ரட,
ஆளுமவர்க்கத்தின அரசியல மூசகசோரசோய வலலுநர்களசோல
விளக்கப்ரட்டது.  1997 ல மவளியிடப்ரட்ட மரரும
 துரங்கப்ரகதை க எனரதில பிரிசஜமஜனஸகி,  செற்கு
ஐசரசோப்ரசோ மு தேல சீனசோ,  ெற்றம ெத்திய கிழைக்கு,  ெத்திய
ஆசியசோ,  ரஷ்யசோ ெற்றம இந்தியத் துதை ணக்கண்டம வதை ர
ரரவி இருக்கும ரரந் தே நிகப்ரகுதியின ெக்கதை ள,
யுசரஷியசோதை வக் கட்டுப்ரடுத்துவது மிகமுக்கியெசோனது எனற
விளக்கினசோர்.  அமெரிக்கசோவின பூசகசோள மு தேனதை ெத்துவம,



யுசரஷிய கண்டத்தின மீது எவ்வளவு கசோகம ெற்றம
எவ்வளவு  க்திமிக்க வதை கயில அ தேன மரருமரசோனதை ெ
நீடித்திருக்கும எனரதை  தே சநரடியசோய்  சோர்ந்துள்ளது”  என
அவர் எழுதினசோர். [1]

13. இந் தே மூசகசோரசோயத்துடன மரசோருந்தும வழியில,
அமெரிக்கசோ வரிதை  க்கிரெெசோன இரசோணுவ
நடவடிக்தை ககதை ள எடுத் தேது.  வதை ளகுடசோ சரசோருக்கு முன
நிகழ்வசோக ரனசோெசோவில அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பு (1989)
நதை டமரற்றாவது ெற்றம அதை  தேத்ம தேசோடர்ந்து ச சோெசோலியசோவில
(1992-93), தை ைத்தியில  தேதை கயீடு (1993-96) ெற்றம 1999 ல
மகசோச சோசவசோ சரசோர் நதை டமரற்றாவன. கதை டசியசோய் குறிப்பிட்ட
யுத் தேெசோனது,  கிளிண்டன நிர்வசோகத் தேசோல “ெனி தே
உரிதை ெகள்”  எனறாவ மரயரில நடத் தேப்ரட்டது.  அது
யூசகசோஸகசோவியசோதை வ உதை டப்ர தேற்கும கிழைக்கு
ஐசரசோப்ரசோவிலும ெத்திய ஆசியசோவிலும அமெரிக்க
அதிகசோரத்தை  தே முனமனடுப்ர தேற்கும  ரத் தேசோண்டுகசோக
திட்டமிட்ட சரசோர்க்களச்ம யற்ரசோட்டின உச் க்கட்டெசோக
இருந் தேது. வதை ளகுடசோ யுத் தேத்தை  தேப் சரசோக, இது அமெரிக்க
வலகதை ெதை ய விளக்கிக்கசோட்டல ெற்றம இரசோணுவ
ம தேசோழிலநுட்ர விதிதை ய நதை டமுதை றாவயில
ச சோ தேதை னம ய்வ தேசோக இருந் தேது —இந் தேவதை கயில,
துலலியெசோய் வழிகசோட்டப்ரட்ட குண்டுகளின அபிவிருத்தி—
அமெரிக்கசோதை வ  தேதை ரவழித் துருப்புக்கள் இலகசோெல
யுத் தேம ம தேசோடுப்ர தேற்கு அனுெதிக்கும.  ச ர்பியசோவில
இரண்டு ெசோ தேகசோக குண்டுவீச்சுக்களில அமெரிக்க
இரசோணுவெசோனது ஒரு அமெரிக்க இழைப்பும இலகசோெல,
 மூக கட்டதை ெப்தை ர சினனசோபினனெசோக்கியது ெற்றம
நூற்றக்கணக்கசோன ெக்கதை ளக் மகசோனமறாவசோழித் தேது.

அமெரிக்க  ஏகசோதிரத்தியமும  “ரயங்கரவசோ தேத்தின
மீ தேசோன யுத் தேமும”

14. பூசகசோள செகசோதிக்கத்தின மூசகசோரசோயம ஆளும
வர்க்கத்திற்கு ரக பிரச்சிதை னகதை ள முனதை வத் தேது.
மு தேகசோவ தேசோக,  மரசோது எதிர்ப்புக்கு எதிரசோக பூசகசோளப்
சரரரசிற்கசோன ெனி தே,  மரசோருளசோ தேசோர ெற்றம  மூக
ம கவிடதை க நமரமுடியசோ தே அளவுக்கு ஈடுரடுத்துவது.
ச சோவியத் ஒனறியத்தின வீழ்ச்சிக்குப் பினனர் அமெரிக்கசோ
நடத்திய எந் தே யுத் தேமும மரருமரசோனதை ெயினரசோல
விருமரப்ரடவிலதை க.  ஆளும வரக்கெசோனது,  “வியட்நசோம
யுத் தே அறிகுறி”  எனற அது குறித் தே ஒனறாவசோல
-மரயரிடுசவசோெசோயின,  மவளியில இரசோணுவத் தேதை கயீடு
 மரந் தேெசோன அமெரிக்க ெக்களின ஆழ்ந் தே
ஐயுறாவவசோ தேத் தேசோல ம தேசோலதை கக்கு ஆளசோனது.  உகதை க
ஆதிக்கம ம ய்ய யுசரஷியசோதை வ ஆதிக்கம ம ய்வ தேற்கசோன
ஒரு சவதை கத்திட்டத்தில உருவதை ரப்ரடுத்தியவசோற கூட,
பிரிசஜமஜனஸகி அமெரிக்கசோவசோனது “மவளிநசோட்டில
 தேனவிருப்ரமசரசோல ம யலரட உள்நசோட்டில அளவுக்கு
அதிக ஜனநசோயகெசோக” இருக்கிறாவது எனற, வரும சரரிடதை ர
முனகசோட்டுகிறாவவசோற கூறகிறாவசோர்.  இது “அமெரிக்கசோவின
ரகத்தை  தே, சிறாவப்ரசோக இரசோணுவ ரீதியசோய் மிரட்டி அடக்கும
அ தேன திறாவதை னப் ரயனரடுத்துவதை  தே”
ெட்டுப்ரடுத்துகிறாவது.  ....(அவர்)  அதிகசோரத்தில ஈடுரடுவது
எனரது,  உள்நசோட்டு நகன ரற்றிய மரசோதுெக்களின
உணர்வுக்கு திடீர் அச்சுறத் தேசகசோ  வசோசகசோ வருகினறாவ
விதிவிகக்கசோன சூழ்நிதை ககளில, மவகுஜனப் சரரசோர்வத்தை  தே
அரசு ஆதை ணயசோல ம யற்ரடுமரடி ம ய்வ தேலக.” [2] 

15. 2001  ம ப்டமரர் 11 ல ரயங்கரவசோதிகளின  தேசோக்கு தேல
நடந் தே சூழ்நிதை ககள் ஒரு சு தேந்திரெசோன வி சோரதை ணக்கு
ஒருசரசோதும உட்ரடுத் தேப்ரடவிலதை க,  அதை வ “திடீர்
அச்சுறத் தேல அலகது  வசோல”  ஆக
ரற்றிக்மகசோள்ளப்ரட்டன.  அரசு எந்திரத்தின ரகுதிகளின

ம தேசோடர்பின அளவு எனனவசோயிருப்பினும,   தேசோக்கு தேலகளசோனது
கடுதை ெயசோன மூசகசோரசோயக் குறிக்சகசோள்களுக்கசோக ரயனரடும
மகசோள்தை ககதை ள நியசோயப்ரடுத் தேசவ ரயனரடுத் தேப்ரட்டன.
இரண்டசோம புஷ் நிர்வசோகெசோனது அறிவித் தே ஒரு முடிவதை டயசோ
“ரயங்கரவசோ தேத்தின மீ தேசோன யுத் தேம”  –  ஆரமரத்திலிருந்ச தே
மவளிநசோட்டில இரசோணுவ நடவடிக்தை ககதை ள
நியசோயப்ரடுத்துவ தேற்கும அமெரிக்கசோவிற்குள்சள
ஜனநசோயகத்தை  தே அழிப்ர தேற்கும ரயனரடுத் தேப்ரட்ட ஒரு
பூ தேசோகரப் மரசோய்,  ஒரு  சோக்குப்சரசோக்கு எனரதை  தேத்  தேவிர
சவமறாவசோனறெசோக இலதை க.  ம ப்டமரர் 14 ல உகக ச சோ லி 
வதை கத்  தேளம எழுதியவசோற,  உகக வர்த் தேக தை ெயம ெற்றம
மரனடகன மீ தேசோன  தேசோக்கு தேகசோனது, ஆளும ம லவந் தேத்  தேட்டில
உள்ள மிகவகது சோரி  க்திகள் ரக ஆண்டுகளசோக
ஆரவசோரித்துக் மகசோண்டிருந் தே,  ஒரு ரரந் தே ம யல
விதை ளவுதை டய அரசியல நிகழ்ச்சிநிரதை க
நதை டமுதை றாவப்ரடுத்துவ தேற்கசோன ஒரு  ந் தேர்ப்ரெசோக வலிந்து
தை கக்மகசோள்ளப்ரட்டிருக்கிறாவது.” [3]

16. மரருமரசோனதை ெயசோன 9/11  விெசோனக் கடத் தேலகசோரர்கள்
 வுதி அசரபியசோவிலிருந்து வந் தேவர்கள் ெற்றம  வுதி
முடியசோட்சியசோல நிதியளிக்கப்ரட்டிருந் தேது எனறாவ உண்தை ெ
இருப்பினும,   தேசோக்கு தேலகள் ஆப்கசோனிஸ தேசோனில உடனடியசோக
ரதை டமயடுப்ர தேற்கு ரயனரடுத்திக்மகசோள்ளப்ரட்டன.
ஆப்கசோனிஸ தேசோன, ஆற்றாவல வளமிக்க கசோஸபியன கடல
பிரசோந்தியம ெற்றம ம தேற்கு ஆசியசோ இரண்டிலும
நடவடிக்தை ககளுக்கசோன ஒரு முக்கிய புவி சோர் மூசகசோரசோய
தை ெயெசோகும.  புஷ் “தீய அச்சுகள்”  எனற அவசர
முத்திதை ரகுத்திய ஈரசோன, ஈரசோக் ெற்றம வடமகசோரியசோவுக்கு சரசோர்
அச்சுறத் தேதை க விஸ தேரித் தேசோர். இது 2002 அளவில, அமெரிக்கசோ
எதிர்கசோக அச்சுறத் தேல எனக் கருதும எந் தே நசோட்டிற்கும எதிரசோக
“முனனசர  தேசோக்கித்  தேன தேசோக்கிக்மகசோள்ளும”  சரசோதை ரத்
ம தேசோடுப்ர தேற்கு உரிதை ெ சகசோரும ச தேசியப் ரசோதுகசோப்பு
மூசகசோரசோயத் தேசோல பினம தேசோடரப்ரட்டது.  இரண்டசோம உகக
யுத் தேத்திற்குப் பினனர் ஏற்ரடுத் தேப்ரட்ட  ர்வச தே விதியின
அடிப்ரதை டக் கட்டதை ெப்பு - தேற்கசோப்பில ெட்டும
நியசோயப்ரடுத் தேப்ரடுவ தேசோக இருந் தே யுத் தேெசோனது–
சவண்டசோமெனற விகக்கப்ரட்டது.  புதிய மூசகசோரசோயெசோனது
நூமரமசரர்க் வி சோரதை ணகளில நசோஜ  தேதை கவர்கள்
குற்றாவம சோட்டப்ரட்ட பிர தேசோன சரசோர்க்குற்றாவத்தை  தே,  அ தேசோவது
வலியத் தேசோக்கும சரசோருக்கு அனுெதி வழைங்கியது. 

17. 2003 ல ஈரசோக் மீ தேசோன ரதை டமயடுப்பில
நதை டமுதை றாவப்ரடுத் தேப்ரட்ட “முனனசர  தேசோக்கித்  தேன தேசோக்கிக்
மகசோள்ளும”  சரசோர்க் மகசோள்தை க,  “சரரழிவு ஆயு தேங்கள்”
ெற்றம   தேசோம ைூதை  ன அர சோங்கத்திற்கும
அலமகசோய் தேசோவுக்கும இதை டயில இருந்திரசோ தே உறாவவு ரற்றிய
மரசோய்களின அடிப்ரதை டயில ம தேசோடங்கப்ரட்டது.  இந் தே
யுத் தேத்தின உண்தை ெக் குறிக்சகசோள் ெத்திய கிழைக்கின
எண்மணய் வளம மிக்க ரகுதிகள் மீ தேசோன கட்டுப்ரசோட்தை ட
உத் தேரவசோ தேப்ரடுத்து தேற்கும,  அச தேசவதை ள ஏதை னய  க்திகளின
ம லவசோக்தை க எதிர்மகசோள்வ தேற்குெசோக இருந் தேது.  ஆப்கசோன
ெற்றம ஈரசோக்கில நடத் தேப்ரட்ட யுத் தேெசோனது,  குவசோண்டநசோசெசோ
கடூழியச்சிதை றாவதை ய நிறவு தேல ெற்றம உககமெங்கும இரகசிய
சிஐஏ “கரும ரகுதி”  சிதை றாவகதை ள ஏற்ரடுத்து தேல இவற்றடன
ச ர்ந்து,  அமெரிக்க மகசோள்தை கயில சித்திரவதை  தேதை ய
அறிமுகப்ரடுத் தேகசோல ம தேசோடரப்ரட்டது. 

18. உகக செகசோதிக்க மூசகசோரசோயத் தேசோல முனதை வக்கப்ரட்ட
இரண்டசோவது அடிப்ரதை டப் பிரச்சிதை ன அ தேன இயலபிசகசய
அமெரிக்க மு தேகசோளித்துவத்தின கீழுள்ள முரண்ரசோடுகதை ள அது
தீர்க்க முடியசோது எனர தேசோகும.  1999 ல,  ரசோலகன
யுத் தேங்களுக்குப் பினனர்,  ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி
“துலலியெசோய் வழிநடத் தேப்ரடும ஆயு தேம ரற்றிய மவறி”
மரசோருளசோ தேசோர அபிவிருத்தியின மிக அடிப்ரதை டப் சரசோக்குகதை ள
அகட்சியப்ரடுத்தியது எனற விளக்கியது,  “[ஆயு தே  தேளவசோட



துதை றாவயில]  இந் தே  சோ தேகசெசோ அலகது இந் தே
ம தேசோழிற்துதை றாவயின உற்ரத்திப் மரசோருட்கசளசோ உகக
செகசோதிக்கத்தை  தே உத்திரவசோ தேம ம ய்ய முடியசோது”  எனற
நசோம எழுதிசனசோம.  அமெரிக்கசோவின ஆயு தேங்களின
நவீனெயம இருப்பினும உகக மு தேகசோளித்துவ
விவகசோரங்களில அமெரிக்கசோவின நிதி ம தேசோழிற்துதை றாவ
அடித் தேளத்தின ஒப்புயர்வற்றாவ ரங்கு அது 50
ஆண்டுகளுக்கு முனனர் இருந் தேதை  தே விடவும மிகவும
குதை றாவந் தே அளசவ உறதியுதை டய தேசோக இருக்கிறாவது.” [4] 2003
ல ஈரசோக்கின மீ தேசோன அமெரிக்க ரதை டமயடுப்பின சரசோது,
உகக ச சோ லி  வதை கத்  தேளம எதிர்ரசோர்த் தேது:

ம தேசோடங்கி இருக்கிறாவ செசோ தேலகளின ஆரமரக் கட்டங்களின
விதை ளரயன எதுவசோயிருப்பினும,  அமெரிக்க
மு தேகசோளித்துவெசோனது ரதை ட  ந்திக்குமிடத்தில
சரரழிவிதை னக் மகசோண்டிருக்கிறாவது.  அது உககிதை ன
மவற்றிமகசோள்ள முடியசோது. அது ெத்திய கிழைக்கு ெக்களின
மீது கசோகனித்துவ  தேதை ளகதை ள மீளத் திணிக்க முடியசோது.
அ தேன உள்ளசோர்ந் தே நலிவுகளுக்கு சரசோர் எனறாவ
ஊடகத்தினூடசோக ஒரு  ரியசோன தீர்தை வக் கசோணமுடியசோது.
இனனுமம சோலகப்சரசோனசோல,  சரசோரசோல ச தேசோற்றவிக்கப்ரட்ட
முனகூட்டிக்கண்டிரசோ தே கஷ்டங்கள் ெற்றம அதிகரித்துவரும
எதிர்ப்பு அமெரிக்க  மூகத்தின உள்ளசோர்ந் தே முரண்ரசோடுகள்
அதை னத்தை  தேயும உக்கிரப்ரடுத் தேசவ ம ய்யும. [5]

19. இந் தே முனகணிப்பு முற்றிலும உறதிப்ரடுத் தேப்ரட்டது.
அதை னத்துககக் குழு முனகூட்டிப் ரசோர்த் தேவசோற அ தேன
அதை னத்து இரசோணுவ நடவடிக்தை ககளின விதை ளமரசோருள்
சரரழிவுகரெசோன தேசோக இருந்திருக்கிறாவது.  இது
ஈரசோக்தை கவிடவும சவற எங்கும உண்தை ெயசோய் இலதை க.
ஆளுமவர்க்கத்தின மூசகசோரசோயக் குறிக்சகசோள்களின
நிதை கப்ரசோட்டிலிருந்து கூட,  அமெரிக்கசோவசோனது ஈரசோக்கில
அ தேன குறியிகக்குகளில எதை  தேயும நிதை றாவசவற்றாவவிலதை க.
  தேசோம ைூதை  ன அர சோங்கத்தை  தேக் கவிழைத் தே,  அ தேதை னத்
ம தேசோடர்ந்து மிலலியன கணக்கசோன ஈரசோக்கியர்களின
இறாவப்தை ர ஏற்ரடுத்திய,  புஷ் நிர்வசோகத்தின  ட்டவிசரசோ தே
யுத் தேெசோனது நசோட்தை ட உள்நசோட்டு யுத் தேத்தில தேசோன
மூழ்கடித்துள்ளது.  வசோஷிங்டனின பிரித் தேசோளும
மகசோள்தை கயசோல எரியூட்டிப் சரணப்ரடும  குறங்குழு
செசோ தேலகள்,  முழு ெத்திய கிழைக்தை கயும ஒரு பிரசோந்திய
யுத் தேத்தில இழுத்துவிடும மரரும சரரழிவிதை னக்கூட
உருவசோக்கியுள்ளன.

20. மவளிநசோட்டில இரசோணுவ வனமுதை றாவயசோனது அமெரிக்க
ெற்றம உகக மு தேகசோளித்துவ மநருக்கடியின கீழுள்ள
முரண்ரசோடுகதை ளத் தீர்க்கத்  தேவறிவிட்டது.  கடந் தே இரு
 தே சோப் தேங்கள் வரிதை  க்கிரெெசோன நிதிப்புயலகள்
விரிவதை டவதை  தேப் ரசோர்த்திருக்கினறாவன: 1997  ஆசியப்
மரசோருளசோ தேசோர மநருக்கடி, நீண்டகசோக மூக தேன
நிர்வசோகத்தின குதை கவு ெற்றம 1998  ரஷ்யசோ
ரணமமகசோடுக்கத்  தேவறதை க,  2001 ல டசோட்கசோம குமிழி
மவடிப்பு, குதை றாவந் தே பிதை ணயுள்ள அதை டெசோன  ந்தை  தே
ெற்றம 2008  உகக ரீதியசோன நிதி மநருக்கடி ஆகியன.
அமெரிக்க மு தேகசோளித்துவத்தின மரசோருளசோ தேசோர
அடித் தேளங்கள் ம தேசோடர்ந்து சீரழிந்து வருகினறாவன;  அ தேன
உகக அந் தேஸது ம தேசோடர்ந்து வீழ்ச்சி அதை டந்து வருகிறாவது.
இந் தே மநருக்கடிகளின ெத்தியில கத்ரினசோ சூறாவசோவளி
சரரழிவசோனது,  அமெரிக்கசோவில உள்கட்டதை ெப்பு குதை கந்து
சரசோயிருப்ரதை  தேயும வறதை ெ ெற்றம  மூக  ெத்துவமினதை ெ
மிகப் மரரிய ெட்டங்களில இருப்ரதை  தேயும  உககுக்கு
அமரகப்ரடுத்தியது.

21. உகக மு தேகசோளித்துவத்தின ஆழைெதை டந்துவரும
மநருக்கடியுடன,  அமெரிக்க ஏகசோதிரத்தியம இரசோணுவ
ரதை டரகத்தின மீது  தேங்கி இருப்ரது ெட்டுசெ அதிகரித் தேது.

1928 ல ட்மரசோட்ஸகி குறித் தேவசோற,  “மநருக்கடிகளின
கசோககட்டத்தில அமெரிக்கசோவின  தேதை கதை ெநிதை கயசோனது
ம ழுதை ெக்கசோக கட்டத்தில இருந் தேதை  தேவிடவும மிக
முற்றிலுெசோய்,  மிக மவளிப்ரதை டயசோய், மிக ஈவிரக்கெற்றாவ தேசோக
ம யலரடும.”  யுத் தேெசோனது அமெரிக்க மகசோள்தை கயின நிரந் தேர
வடிவெசோக ஆகியிருக்கிறாவது.  ஒரசோெசோ நிர்வசோகத்தின கீழ்,
அமெரிக்கசோ ஆப்கசோனில  யுத் தேத்தை  தே மவடிக்கச்ம ய் தேது
ெற்றம அ தேதை ன ரசோக்கிஸ தேசோனுக்கு விரிவுரடுத்தியது,
லிபியசோவில யுத் தேத்தை  தே நடத்தியது,  ெற்றம இப்மரசோழுது
ஈரசோக்கில துருப்புக்கதை ள மீண்டும இறாவக்குகிறாவது. சூடசோன,
சயென,  ரசோக்கிஸ தேசோன,  ஈரசோன,  சிரியசோ ெற்றம உக்சரன
உள்ரட ஆட்சி ெசோற்றாவத்தை  தே சநசோக்கெசோய் மகசோண்ட இரசோணுவத்
 தேதை கயீடு,  ஏவுகதை ண ெற்றம விெசோனத் தேசோக்கு தேலகள் அலகது
ெதை றாவமுக நடவடிக்தை ககளுக்கசோக ஓய்மவசோழிவினறி
விரிவதை டந்துவரும எண்ணிக்தை கயில நசோடுகள் இகக்கு
தை வக்கப்ரட்டிருக்கினறாவன.  ஒரசோெசோ  தேனது நிர்வசோகத்தின
ம தேசோடக்கத்தில,  சநசோரல அதை ெதிப் ரரிசு ஏற்பு உதை ரயில,
அமெரிக்கசோவினசோகசோன ஒரு தேதை கப்ரட்  இரசோணுவ
நடவடிக்தை கக்கசோன உரிதை ெயசோனது,   தேற்கசோப்பு அலகது
ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரசோக ஒரு ச தே த்தை  தேப் ரசோதுகசோத் தேல
இவற்றக்கு அப்ரசோலும நீள்கிறாவது”  என வலியுறத்தினசோர்.
அவருக்கு முனபு ர தேவியில இருந் தேவர்கதை ள விட இனனும
கூடு தேகசோக ம னற,  எங்மகங்கு அமெரிக்கசோவின “முக்கிய
நகனகள் ரணயம தை வக்கப்ரடுகிறாவச தேசோ”  அங்மகலகசோம
இரசோணுவத்  தேதை கயீடு ம ய்யும அமெரிக்க உரிதை ெதை ய ஒரசோெசோ
வலியுறத்தினசோர்.

22. அ தேன குறிக்சகசோள்களின  தேர்க்கெசோனது, அமெரிக்கசோதை வ
அதிகரித் தேளவில அ தேன பிர தேசோன சரசோட்டியசோளர்கள் மீது அ தேன
கவனத்தை  தேத் திருப்புெசோற நிர்ரந்திக்கிறாவது.  இவ்விகககசோனது
அதிகெசோக அவசியெசோன தேசோக ஆகினறாவசரசோது அமெரிக்க
மரசோருளசோ தேசோர ஸ தேசோனம அதிெசோக அரித் தேழிக்கப்ரடுகிறாவது. இந் தே
விகககசோனது,  சீனசோதை வ சுற்றிவதை ளக்கும சநசோக்கம மகசோண்ட
இரசோணுவக் கூட்டுக்கள் ெற்றம ஒப்ரந் தேங்களின ஒரு அணி
 மரந் தேப்ரடும, ஒரசோெசோ நிர்வசோகத்தின “ஆசியசோவில முனநிதை க”
எனரதில அடிக்சகசோடிட்டுக் கசோட்டப்ரடுகிறாவது.  அமெரிக்க
ஏகசோதிரத்திய மூசகசோரசோய வலலுநர்கள் சீனப்
மரசோருளசோ தேசோரத்தின அளவு விதை ரவில அமெரிக்கப்
மரசோருளசோ தேசோரத்தின அளதை வ விஞ்சிவிடும எனறாவ வீச்சுக்கதை ளக்
கவனித்துள்ளனர்,  இப்சரசோக்தை க எதிர்மகசோள்வ தேற்கு அவர்கள்
தீர்ெசோனகரெசோக இருக்கினறாவனர்.  சீனசோவின எழுச்சி
அமெரிக்கசோவின ம லவசோக்கிற்கு அச்சுறத் தேகசோக ஆசியசோவில
ெட்டுெலகசோெல,  முழு உககிலும அமெரிக்கசோவின
ம லவசோக்கிற்கு அச்சுறத் தேகசோகப் ரசோர்க்கப்ரடுகிறாவது.
அச தேசவதை ள,  ச சோவியத் ஒனறியத்தின கதை கப்புக்குப் பினனர்
கூட,  ரஷ்யசோவசோனது கிழைக்கு ஐசரசோப்ரசோவிலும ெத்திய
கிழைக்கிலும மகசோள்தை கதை ய ஆதை ணயிடுவ தேற்கசோன அமெரிக்கத்
திறாவனிற்கு ஒரு  தேதை டயசோகப் ரசோர்க்கப்ரடுகிறாவது –  2013
சகசோதை டயில சிரியசோவில குண்டு வீசும  தேனது திட்டங்களிலிருந்து
ஒரசோெசோ நிர்வசோகம ெதிப்பிழைக்குமரடி பினவசோங்கியதில இந் தேக்
கவதை கயசோனது உறதிப்ரடுத் தேப்ரட்டது.  ரஷ்யசோதை வ
எதிர்மகசோள்வ தேற்கு இந் தே ஆண்டு பிப்ரவரியில அமெரிக்கசோவும
சஜர்ெனியும உக்சரனில ரஷ்ய ஆ தேரவு அர சோங்கத்தை  தேத்
தூக்கி வீசுவ தேற்கும வசோஷிங்டனுக்கு கடதை ெப்ரட்ட ஒரு
ஆட்சிதை ய நிறவு தேற்கும ரசோசி   க்திகளின  தேதை கதை ெயில
எதிர்ப்புக்கதை ள ஊக்கப்ரடுத் தேவும ஒழுங்கதை ெக்கவும உ தேவின.

23. அமெரிக்க ஏகசோதிரத்தியத்தின அபிகசோதை ிலாஷைகளுக்கசோன
 தேணியசோ தே தேசோகெசோனது,  அது நவகசோகனித்துவ அந் தேஸதுக்கு
குதை றாவக்க விருமபும ரஷ்யசோவுடனும சீனசோவுடனும
ெட்டுெலகசோெல ஐசரசோப்ரசோவிலும ஆசியசோவிலும உள்ள பிர தேசோன
ஏகசோதிரத்திய அரசுகளுடனும கூட  தேவிர்க்கவியகசோது
செசோ தேலகதை ளத் ச தேசோற்றவிக்கும.  அமெரிக்க ஏகசோதிரத்தியம
புவி சோர் அரசியல மவற்றிடத்திற்குள் இயங்கவிலதை க. ஈரசோக்கிய



அழிவசோனது, ஏதை னய ஏகசோதிரத்திய  க்திகதை ள  தேங்களின
ம சோந் தே மூசகசோரசோயத்தை  தே மீள்ெதிப்பீடு ம ய்யவும
 தேங்களின ம சோந் தே சு தேந்திரெசோன விருப்ரங்கதை ள
உறதிப்ரடுத் தேவும தூண்டிவிட்டிருக்கினறாவன.  ஏகசோதிரத்திய
அரசுகள் எனமனனன  தேற்கசோலிக கூட்டுக்கள்
தை வத்திருந் தேசோலும,  அதை னத்துககக் குழுவின தீர்ெசோனம
விளக்கியவசோற,  அவற்றக்கு ெத்தியில நிரந் தேர நிகழ்வுப்
மரசோருத் தேம மகசோண்ட நகனகள் எதுவும இலதை க.

24. சஜர்ெனிக்கும அமெரிக்கசோவிற்கும இதை டயிகசோன
பிளவுகள் திடீமரனற ச தேசோனறவ தேற்குப் பினனசோல இந் தே
கருத்துப்ரசோடுகள் தேசோன உள்ளன,  இது சரர்லினில
அமெரிக்க உளவசோளிகள் மீ தேசோன முதை றாவசகட்டசோல
தூண்டிவிடப்ரட்டது.  சஜர்ென ஏகசோதிரத்தியம, கிழைக்கு
ஐசரசோப்ரசோவிலும அதிகரித் தே அளவில முக்கியத்துவம
வசோய்ந் தே கருங்கடல பிரசோந்தியத்திலும உள்ள ஒரு
மூசகசோரசோய சரசோட்டியசோளரசோக அமெரிக்கசோதை வ ரசோர்க்கிறாவது
ெற்றம அச தேசரசோக ரஷ்யசோவிலும சீனசோவிலும கூட
ரசோர்க்கிறாவது.  சஜர்ென ஆளுமவர்க்கத்தின மூசகசோரசோய
வலலுநர்கள்  தேங்களின ம சோந் தே நகனகதை ள
அமெரிக்கசோவின அ ட்டுத் துணிச் ல ெற்றம ச தேசோலவியுற்றாவ
நடவடிக்தை ககள் எனற  தேசோங்கள் உணருரவற்றக்கு
துதை ணயசோக்குவது ரற்றி அதிகரித் தே அளவில
கவதை கயுதை டயவர்களசோக இருக்கினறாவனர். ரகவீனெசோக
அமெரிக்க ஏகசோதிரத்தியம ச தேசோனறதை கயில,  அதிகெசோன
அளவில ஏதை னய ஏகசோதிரத்தியங்கள் சு தேந்திரெசோன
மகசோள்தை கதை ய ஆ தேசோரெசோகக் மகசோள்கினறாவன.  ஆசியசோவில,
ஜப்ரசோன அமெரிக்க ஆ தேரவுடன மீள்
இரசோணுவெயெசோக்கதை க மகசோண்டிருப்ரது அ தேன
அரசியற் ட்டத்தில அதை ெதிவசோ தே பிரிதை வ
 க்திமிக்கவதை கயில இரத்துச்ம ய்கிறாவது.  ஆனசோல
ஜப்ரசோனுமகூட சு தேந்திரெசோன நகனகதை ளக்
மகசோண்டிருக்கிறாவது. இருர தேசோம நூற்றாவசோண்டின மு தேற்ரசோதியில
இரு உகக யுத் தேங்கதை ள மவடித்ம தேழைச்ம ய் தே
அடிப்ரதை டயசோன ஏகசோதிரத்திய செசோ தேலகள்
ெதை றாவந்துவிடவிலதை க,  அதை வ புதிய வடிவங்கதை ளசய
எடுத்துள்ளன.

நிதிமூக தேனம , ஏகசோதிரத்தியம  ெற்றம  மூக
எதிர்ப்புரட்சி

25. அமெரிக்க மு தேகசோளித்துவத்தின வீழ்ச்சியசோனது
அமெரிக்கசோவிற்குள்சளசய ஏகசோதிரத்திய வனமுதை றாவசயசோடு
சநரடியசோகப் பிதை ணக்கப்ரட்டுள்ள இனமனசோரு  மூக
ெசோற்றாவத்தை  தே ம தேசோடர்புரடுத்துகிறாவது,  அது:  நிதிமூக தேனத்தின
அதிகரித்துவரும செகசோதிக்கம ஆகும.  ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தின அதை னத்துவி தேெசோன கடந் தே கசோக மவற்றிகதை ள
ரறித்துவிடும அ தேன முயற்சியில,  சவசோல ஸட்ரீட் ெற்றம
ரங்குச் ந்தை  தேகளின (equity  markets)  ஆதை ணகளசோல
அதிகரித் தேவண்ணம இயக்கப்ரடும அமெரிக்க ஆளும
வர்க்கெசோனது, மவறிமகசோண்ட சவதை க மவட்டுக்கள் ெற்றம
கசோர்ப்மரசோசரட் நிறவனங்கதை ள ஒனறிதை ணத் தேல
ஆகியனவற்தை றாவத் ம தேசோடங்கின. அமெரிக்கசோவிற்கு மவளிசய
உற்ரத்தி ெசோற்றாவப்ரடுதை கயில,  நசோட்டிற்குள்சள
ம லவத்திரட்சியசோனது,  அதிகரித் தே அளவில உற்ரத்தி
மு தேலீடு ெற்றம உண்தை ெப் மரசோருளசோ தேசோரம
எனறாவதை ழைக்கப்ரடுவதுடனசோன எந் தே ம தேசோடர்பிலிருந்தும
அதிகரித் தே அளவில முறித்துக்மகசோண்டுள்ளது. 1980 களில,
நிதி ம தேசோழிற்துதை றாவயில மரருநிறவனங்களது இகசோரம 6
  தேவீ தேம ெட்டுசெ அதை டயப்ரட்டது.  இனசறாவசோ அது 40
  தேவீ தேத்திற்கும அதிகெசோனது.   

26. மகனின எழுதினசோர்:  “ஏகசோதிரத்தியம அலகது
நிதிமூக தேனத்தின செகசோதிக்கம மு தேகசோளித்துவத்தின
உச் க்கட்டெசோகும.  அதில (ரண மூக தேனத்தை  தே உற்ரத்தி
மூக தேனத்தில இருந்து) பிரித் தேல ரரந் தே விகி தேசோச் சோரத்தை  தே எட்டி
இருக்கிறாவது.  மூக தேனத்தின ஏதை னய அதை னத்து வடிவங்களின
மீ தேசோக நிதி மூக தேனத்தின செகசோதிக்கம,  நிகம ெற்றம கடன
ரத்திரங்களில இருந்து நிதை கயசோன வருெசோனம மரறரவர்கள்
ெற்றம நிதிய  தேனனகக்குழு செசகசோங்கியிருப்ரதை  தே
அர்த் தேப்ரடுத்துகிறாவது;  அ தேன அர்த் தேம நிதிரீதியசோய் ரகமிக்க
சிறிய எண்ணிக்தை கயிகசோன அரசுகள் ஏதை னயவற்றக்கு
ெத்தியில முதை னப்ரசோக இருக்கும.”  [6]  மு தேகசோம உகக
யுத் தேத்தின ச தேசோற்றாவம ெற்றம ரண்பு ம தேசோடர்ரசோக ம ய்யப்ரட்ட
இந் தே ஆய்வசோனது,  அமெரிக்கசோவில உகக நிதி அதை ெப்பின
தை ெயம இருப்ரதுடன,  பூசகசோள மு தேகசோளித்துவத்தின
 தேற்சரசோதை  தேய நிதை கக்கு எலகசோ வதை கயிலும மிகப்
மரசோருத் தேெசோக உள்ளது.

27. அ தேன புவி சோர் மூசகசோரசோய நகனகதை ளப் பினரற்றவச தேசோடு,
அமெரிக்க ஆளும வர்க்கத்தின முடிவுறாவசோ யுத் தேக்
மகசோள்தை கயசோனது,  அமெரிக்கசோவிற்குள்சளயசோன  மூக ெற்றம
மரசோருளசோ தேசோர மநருக்கடிகளின விதை ளரயனகளின பீதியசோல,
அ சோ தேசோரண அளவுக்கு சரசோனது.  இரசோணுவவசோ தேம ெற்றம
யுத் தேத்தை  தே புகலிடெசோகக்மகசோள்வது  மூகப் ர தேட்டங்கதை ள
மவளிசய திதை  திருப்புவ தேற்கசோன வழிமுதை றாவயசோக
ரசோர்க்கப்ரடுகிறாவது.  நிதிய பிரபுத்துவம ஒரு  மூக
மவடிெருந்தின உச்சியில நிற்கிறாவது.  ெசோமரரும மரசோருளசோ தேசோர
மரருெந் தே நிதை கக்கு முனனர் இருந்து ரசோர்த்திருந்திரசோ தே
ெட்டங்களுக்கு  மூக  ெத்துவமினதை ெ திருமபிவிட்டது.
இெசோனுசவல  சோமயஸ ெற்றம சகப்ரியல  க்சென
ஆகிசயசோரசோல ஏப்பிரலில மவளியிடப்ரட்ட ஒரு
அறிக்தை கயினரடி,  அமெரிக்கசோவில உயர் ெட்டத்திலுள்ள 0.5
  தேவீ தேத்தினர் ம லவத்தில  தேங்கள் ரங்தை க 1978 ல சுெசோர் 17
  தேவீ தேத்திலிருந்து இனற 35    தேவீ தேத்திற்கு  ற்றக் கீழ் வதை ர
மகசோண்டுள்ளனர்.  உயர்ெட்ட 0.1    தேவீ தேத்தினர்
அதிர்ச்சியூட்டுமரடி அதை னத்து ம லவங்களிலும 20   தேவீ தேத்தை  தே
ஏகசரசோகெசோகக் மகசோண்டுள்ளனர்.[7]  நசோட்டின ம லவத்தின
மரரும ரங்கசோனது வங்கிகள், ஊகவணிகர்கள் ெற்றம சவசோல
ஸட்ரீட் வணிகர்களசோல ஏகசரசோகெசோக மகசோள்ளப்ரட்டுள்ளது.

28. உககின மிகப்மரரிய மரசோருளசோ தேசோரத்தில,  ெக்கள்
ம தேசோதை கயில மரருமரசோனதை ெயினருக்கசோன வசோழ்நிதை கதை ெகள்
அழிவுகரெசோன தேசோக இருக்கினறாவது.  அமெரிக்கசோவசோனது
மரருளசோ தேசோரத் ச தேக்கம,  மரரும சவதை கயினதை ெ ெற்றம
வறதை ெயசோல பீடிக்கப்ரட்டிருக்கிறாவது.  சவசோல ஸட்ரீட்டின
தை ககளுக்குள் அதை னத்துவளங்கதை ளயும வழிப்ரடுத்தும
இயக்கத்தில,  ஆரமர கசோகங்களில ம தேசோழிகசோள வர்க்கத் தேசோல
மவனமறாவடுக்கப்ரட்ட ஒவ்மவசோரு  மூக மவற்றியும
அழிக்கப்ரட்டுக் மகசோண்டிருக்கிறாவது.  ஒரசோெசோ நிர்வசோகத்தின
சுகசோ தேசோர ரரசோெரிப்பு சவதை கத்திட்டம, ம தேசோழிலவழைங்குனரசோல
அ தேற்கசோக ம லுத் தேசவண்டிய ரங்கு அச தேசரசோக ெருத்துவப்
ரரசோெரிப்பு ெற்றம ெருத்துவ உ தேவி இவற்தை றாவ
அகற்றவ தேற்கசோன உந்துசகசோகசோக இருக்கினறாவது.  மரசோதுக்கலவி
நிறவனங்கள் இகசோர சநசோக்கிற்கசோன தேசோக ரதிலீடு ம ய்யப்ரட்டு
வருகினறாவன.  அமெரிக்க ெற்றம உகக வசோகன உற்ரத்தித்
ம தேசோழிற்துதை றாவயின தை ெயெசோக முனபு விளங்கிய,  நசோட்டிசகசய
உயர் தேதை கவீ தே வருவசோதை யக் மகசோண்டிருந் தே டிட்ரசோயிட்
திவசோலுக்குள்  தேள்ளப்ரட்டுவிட்டது. இது ஓய்வூதியங்கதை ளயும
நகத்திட்ட ரயனகதை ளயும அழிப்ர தேற்கும, நகர ம சோத்துக்கதை ள
விற்ர தேற்கும,  வசோழ்வின மிக அடிப்ரதை டத் ச தேதை வயசோன
 தேண்ணீர் கிதை டக்கசோ தேரடி துண்டிக்க ஆதை ணயிடும ஒரு
ச தேர்ந்ம தேடுக்கப்ரடசோ தே ெற்றம  க்திமிக்க நிதி நிர்வசோகியசோல
 தேதை கதை ெ தேசோங்கப்ரடுகிறாவது.  நசோடுமுழுவதும இதை ளஞர்களின
நிதை கதை ெகள் துயரமிக்க தேசோக இருக்கினறாவன.  முழுத்
 தேதை கமுதை றாவயும ம தேசோடர்ச்சியசோன கடனகளின மரருக்கத்தை  தேயும



உத் தேரவசோ தேம மகசோண்ட  தேரெசோன சவதை கக்கு நமபிக்தை க
இலகசோ தே மரசோருளசோ தேசோர ரசோதுகசோப்பினதை ெதை யயும
எதிர்மகசோள்கினறாவது.

29. அரசு நிறவனங்கள் அதை னத்தும மிகவும
ம லவசோக்கிழைந்துவிட்டன.  ஒரு நிறவனம எனறாவ முதை றாவயில
ஜனசோதிரதி மீ தேசோன மரசோதுெக்களது நமரகத் தேனதை ெ 29
  தேவீ தேம வீழ்ச்சி அதை டந்திருக்கிறாவது,  அச தேசவதை ள
உச் நீதிெனறாவத்தின மீ தேசோன நமபிக்தை க 30    தேவீ தேெசோக
நிற்கிறாவது. கசோங்கிரஸ மீ தேசோன நமபிக்தை க மிக
குதை றாவவசோன தேசோக 7   தேவீ தேம ஆனது, இது வரகசோற்றிசகசய
மிகத் தேசோழ்ந் தே ெட்டம ஆகும. ஜூதை கயில நடத் தேப்ரட்ட ஒரு
 தேனிப்ரட்ட வசோக்மகடுப்பு 18-29  வயதினருக்கு
இதை டயிகசோசனசோர் ெத்தியில மரருமரசோனதை ெயினர்
கிட்டத் தேட்ட ஒவ்மவசோரு முக்கியெசோன அரசியல
பிரச்சிதை னயிலும ஒரு கட்சிதை யயும  நமரவிலதை க
எனகினறாவனர் எனற கண்டது.  அமெரிக்க ஆளும
வர்க்கெசோனது வர்க்கப்ர தேட்டங்கதை ள  ெர ம ம ய்வ தேற்கு
ரசோரமரரிய வழிமுதை றாவகதை ள இனியும
மகசோண்டிருக்கவிலதை க.  முக்கியெசோன  மூக சீர்திருத் தே
சவதை கத்திட்டத்தை  தே நதை டமுதை றாவப்ரடுத்தி 50
ஆண்டுகளசோகினறாவது.  கடந் தேகசோகத்தை  தேச் சோர்ந் தே புதிய
மரசோருளசோ தேசோர அணுகல மகசோள்தை க ெற்றம ெசோமரரும
 மூக சவதை கத்திட்டங்கள் ெற்றம அவற்றில எனமனனன
எஞ்சி இருக்கினறாவனசவசோ அதை வ கிழித்ம தேறியப்ரட்டுக்
மகசோண்டிருக்கினறாவன.  ம தேசோழிற் ங்கங்கள் நீண்டகசோகெசோக
ம தேசோழிகசோளர் அதை ெப்புக்களசோக இலதை க.  இனற அதை வ
மரருநிறவனங்கள் ெற்றம அரசின
துதை ணமுகவசோண்தை ெகளசோக ம தேசோழிற்ரடுகினறாவன,  அவற்றின
பிர தேசோன ரங்கு, ம தேசோழிகசோளர்கள் மீது ஆளும வர்க்கத்தின
சகசோரிக்தை ககதை ளத் திணிப்ர தேசோக இருக்கினறாவன.   மூகப்
ர தேட்டங்கதை ள நசுக்குவ தேற்கு ஆளும வர்க்கெசோனது செலும
செலும சரசோலீதை  யும சிதை றாவதை யயும சநசோக்கித்
திருமபுகினறாவது,  சுெசோர் இரண்டு மிலலியன சரர்கதை ள
சிதை றாவக்கமபிகளுக்கு பினனசோல தை வத்துள்ளது,
கசோட்டுமிரசோண்டித் தேனெசோன நதை டமுதை றாவயசோன ெரண
 தேண்டதை னதை ய ரரசோெரிக்கவும விரிவுரடுத்தியும வருகினறாவது,
உள்ளூர் சரசோலீஸதுதை றாவதை ய துதை ணநிதை க இரசோணுவப்
ரதை டயசோக உருெசோற்றியும வருகினறாவது.

30. ஏகசோதிரத்திய ஆக்கிரமிப்பும மவளிநசோட்டில
சூதை றாவயசோடலும மவளிநசோட்டுக் மகசோள்தை கயில
நிதிமூக தேனத்தின ம யலரசோட்டு முதை றாவயசோகும.  உள்நசோட்டுக்
மகசோள்தை கயில அது  மூக எதிர்ப்புரட்சி ெற்றம
 ர்வசோதிகசோரெசோக இருக்கினறாவது. ருசடசோலப் ஹிலசரர்டிங்தை க
செற்சகசோள்கசோட்டி,  மகனின குறிப்பிட்டசோர்:
நிதிமூக தேனெசோனது சு தேந் தேரத்திற்கசோக அலக,
செகசோதிக்கத்திற்கசோக முயற்சிக்கிறாவது. இந் தே வழியில
எப்சரசோதும அரசியல பிற்சரசோக்கசோனது, ஏகசோதிரத்தியத்தின
சிறாவப்பியலரசோக இருக்கினறாவது,  மகனின ம தேசோடர்ந் தேசோர்:
“ஊழைல,  மரரிய அளவில இகஞ் ம ெற்றம
அதை னத்துவதை கயசோன செசோ டிகளும தேசோன.” [8]

31. ஜனசோதிரதி ர தேவி,  கசோங்கிரஸ,  நீதிெனறாவம ெற்றம
ஊடகத்துதை றாவ அதை னத்தும நிதியசோதிக்க செற்குடியசோல
கட்டுப்ரடுத் தேப்ரடுகிறாவது,  ெக்கள்ம தேசோதை கயின ரரந் தே
ரகுதியினரசோல அதை வ அதிகரித் தே அளவில அவ்வசோறாவசோகப்
ரசோர்க்கப்ரடுகினறாவன.  மரசோருளசோ தேசோர வசோழ்வின அதை னத்தும
சவசோல ஸட்ரீட் ெற்றம ரங்குச் ந்தை  தேயின ஆதை ணகளுக்கு
கீழ்ப்ரடுத் தேப்ரடுகினறாவன,  இச்சூழ்நிதை கயசோனது 2008
மநருக்கடியிதை ன பினம தேசோடர்ந்து உக்கிரப்ரடுத் தேப்ரட்டது.
மரசோருளசோ தேசோரத்தை  தே திவசோகசோக்கிய நிதிய  தேனனகக்குழு
மநருக்கடிதை யப் ரயனரடுத்தி,  அ தேன ம சோந் தேக்
கரங்களுக்குள் ம லவத்தை  தே வரகசோற்ற ரீதியசோக
முனஎதிர்ரசோர்த்திரசோ தே வதை கயில ெசோற்றிக்மகசோள்வ தேற்கு

ஒழுங்கு ம ய்வதை  தே உருவசோக்கியது.  ஒரசோெசோ
நிர்வசோகத்திலிருந்தும மரடரல ரி ர்வ்விலிருந்தும டிரிலலியன
கணக்கசோன டசோகர்கள் இகவ  ரணத் தேசோல ஊக்கமமரற்றாவ,
நிறவனங்களது இகசோரங்கள் எனறமிரசோ தே வதை கயில உயர்ந் தேன
ெற்றம சவசோல ஸட்ரீட் ஆனது ெனமசரசோனசரசோக்கில
ஊகவசோணிர வதை கக்கு திருமபிய தேசோனது, நிதிய உருகலுக்கு
இட்டுச்ம னறள்ளது

32. இந் தே நிதை கதை ெகளின கீழ் ஆளும வர்க்கெசோனது,
அரசுக்கசோன ஒரு கருத்தியல அடித் தேளத்தை  தே நிறவு தேல ெற்றம
அதிருப்திதை ய குற்றாவகரெசோன தேசோக்கி நியசோயப்ரடுத் தேல ஆகிய
இரண்டுக்குெசோன ஒரு இயங்குமுதை றாவயசோக யுத் தேத்தை  தே
ரசோர்க்கிறாவது.  இரசோணுவசோ தே வனமுதை றாவ ெற்றம அதி  மூக
 ெத்துவமினதை ெ ஆகியவற்றின  மூக ரீதியசோன
நச்சுச்ச ர்க்தை கயசோனது அமெரிக்கசோவிற்குள்சள ஜனநசோயக
வடிவங்கள் நிதை கமுறிந்துசரசோனதில மவளிப்ரட்டது.  கடந் தே
வருடத்தில,  ச தேசிய ரசோதுகசோப்பு முகவசோண்தை ெயின
முதை றாவசகட்தை ட ரகிரங்கெசோக அமரகப்ரடுத்தியவரசோன எட்வசோர்ட்
ஸசநசோவ்மடன, முழு ெக்கள்ம தேசோதை கயினதும அரசியல ெற்றம
 மூகத் ம தேசோடர்புகதை ளயும நடவடிக்தை ககதை ளயும
கண்கசோணிக்கும மரசோருட்டு உண்தை ெயில அதை னத்து
மினனணுவியல ம ய்தித்ம தேசோடர்புகதை ளயும திரட்டும
 ட்டவிசரசோ தே உளவு ஸ தேசோரனத்தை  தே அமரகப்ரடுத் தே உ தேவி
இருக்கிறாவசோர்.  எந் தேவி தேெசோன நீதிெனறாவ நதை டமுதை றாவகளும
இலகசோெல அமெரிக்க குடிெக்கதை ள ரடுமகசோதை க
ம ய்வ தேற்கசோன உரிதை ெதை ய ஒரசோெசோ உறதிப்ரடுத்துகிறாவசோர்,
ெற்றம அவ்வசோற ம ய்திருப்ரதை  தே ஒப்புக்மகசோள்கிறாவசோர். 

33. ஒரு ரரந் தே ெற்றம கணக்கு கூறாவசவண்டியிரசோ தே இரசோணுவ –
உளவு-சரசோலீஸ எந்திரம நசோட்டின உற்ரத்தித்திறாவனின ரரந் தே
ரங்தை க உறிஞ்சிக்மகசோண்டு  தேனக்குத் தேசோசன  ட்டம
சரசோட்டுக்மகசோண்டு ம யலரடுகிறாவது.  யுத் தே ம தேசோழிற்துதை றாவயின
அளவசோனது,  53  ஆண்டுகளுக்கு முனனர் ஜனசோதிரதி
ஐ சனசோவர் “இரசோணுவ ம தேசோழிலதுதை றாவ வளசோகத்தின” அதிகசோரம
ரற்றி எச் ரித் தேமரசோழுது இருந் தேதை  தே விட இனற மிகப் மரரிய
அளவின தேசோக இருக்கிறாவது. அமெரிக்கசோவசோனது  ரசோ ரியசோக ஒரு
டிரிலலியன டசோகர்கதை ள அலகது அ தேன முழு உள்நசோட்டு
உற்ரத்தியிலும கிட்டத் தேட்ட 7    தேவீ தேத்தை  தே இரசோணுவ உளவு
ஸ தேசோரனத் தேக்கு நிதியூட்டுவ தேற்கு ம கவிடுகிறாவது,  அழிவுச்
 சோ தேனங்களுக்கு நிதியூட்ட அர்ப்ரணிக்கப்ரட்ட இந் தே வளங்கள்,
அமெரிக்கசோவிற்குள்சள ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்தின
அவ ரத்ச தேதை வகதை ள ரலியிட்டு மரறாவப்ரடுகினறாவன.

“ெனி தே உரிதை ெகள் ” ஏகசோதிரத்தியத்தின  எழுச்சி

34. அமெரிக்க ஆளும வர்க்கெசோனது “ரயங்கரவசோ தேத்தின
மீ தேசோன சரசோதை ர”  மவளிநசோட்டில சரசோதை ர நடத்துவ தேற்கசோன
மவகுஜன ஆ தேரதை வ உருவசோக்கும ஒரு கருத்தியல  சோக்கசோக
ரசோர்த் தேது.  இனனும,  இதை டவிடசோ சரசோர் ஆ தேரவு பிரச் சோரம
இருப்பினும, ஒவ்மவசோரு வசோக்மகடுப்பும இழிபுகழ் மரறவ தேசோக
இருக்கிறாவது எனற கசோட்டுகிறாவது.  2008 ல ஒரசோெசோ ச தேர்வு
ம ய்யப்ரடுதை கயில,  அவர் “ெசோற்றாவத்திற்கசோன”  சவட்ரசோளர்
எனற  ந்தை  தேப்ரடுத் தேப்ரட்டது, மரருமரசோலும புஷ்நிர்வசோகத்தின
சரசோர்க்மகசோள்தை ககளுக்கு இருந் தே மரரும எதிர்ப்பின
விதை ளவினசோகசோகும.  ஆயினும,  கடந் தே ஆற ஆண்டுகள்
நிகவும அரசியல கட்டதை ெப்பின வடிவதை ெப்பிற்குள் ெக்கள்
எதை  தேயும ெசோற்றவ தேற்கசோன இயங்குமுதை றாவ எதுவும
இருக்கவிலதை க எனரதை  தே முடிவசோய் எடுத்துக்கசோட்டியது.
ஜனநசோயகக் கட்சியினரும குடியரசுக் கட்சியினரும நிதி ஆதிக்க
செற் தேட்டினரின ஏகசோதிரத்திய மகசோள்தை கக்கு  ரி ெெசோக
அர்ப்ரணித்துள்ளனர்.  ஊடகத்திற்குள்சள,  அரசியல
நிறவனத்தின மரசோய்கள் ரற்றி ஒருசரசோதும சகள்விக்கு
உட்ரடுத் தேப்ரடுவதிலதை க அலகது
அமரகப்ரடுத் தேப்ரடுவதிலதை க.



35. யுத் தேத்தை  தே  ட்டபூர்வெசோக்குவதிலும எதிர்ப்தை ரக்
கட்டுப்ரடுத்துவதிலும முக்கிய ரங்கு சரசோலி இடது
அதை ெப்புகளசோல ஆற்றாவப்ரட்டது,  அவர்களில ரகர்
1960 களின சரசோர் எதிர்ப்பு இயக்கத்திறாவகுள்  தேங்களின
சவர்கதை ளக் மகசோண்டுள்ளனர். அவர்களின  தேனிவதை கப்ரட்ட
ரங்களிப்பு எனனமவனில,  அமெரிக்க ஏகசோதிரத்தியத்தை  தே
முற்சரசோக்கசோன ெனி தேசநய  க்தி எனற முனதை வத்து,
அப்ரட்டெசோன ஆக்கிரமிப்தை ர,  “ெனி தே உரிதை ெகள்”
ரசோதுகசோப்பு எனற வடிவம மகசோடுத் தேதும
 ந்தை  தேப்ரடுத்தியதும ஆகும.  ரதிமனசோரு ஆண்டுகளுக்கு
முனனர், ஈரசோக் ரதை டமயடுப்பினமரசோழுது, ரத்து மிலலியன
கணக்கசோன ெக்கள் அமெரிக்கசோ உள்ரட உகமகங்கிலும
உள்ள பிர தேசோன நகரங்களில ஒனறிதை ணந் தே உககளசோவிய
எதிர்ப்புக்களில ரங்சகற்றாவனர்.  கடந் தே ரத் தேசோண்டு
இரசோணுவவசோ தேத்தின மரரும மவடிப்தை ரக் கண்டது.
ஆயினும,  2003  பிப்ரவரியில எதிர்ப்புக்களுக்கு
மரருமரசோலும  தேதை கதை ெ ஏற்றாவ நடுத் தேரவர்க்க
அதை ெப்புக்கள்,  சரசோர் எதிர்ப்பு உணர்தை வ
உள்ளடக்கிதை வக்க ரடிமுதை றாவரீதியசோக சவதை க ம ய் தேன
ெற்றம அரசியல நிறவனத்துக்கு ஆ தேரவசோய்
வழிநடத்திக்மகசோண்டன. 

36. இந் தே அரசியற்சரசோக்குகள், ஏகசோதிரத்தியத்தின
முகசோமுக்குள் நகர் தேகசோனது,  அடிப்ரதை ட வர்க்கப்
பிரச்சிதை னகளில கட்டுண்டிருக்கும அரசியல ெற
அணிச ர் தேலில ஏற்ரட்ட ெசோற்றாவங்களின ஒரு மவளிப்ரசோடசோக
இருந் தேன. 1960 களில அது ச தேசோனறியவசோற, சரசோர் எதிர்ப்பு
இயக்கெசோனது தீவிர நடுத் தேரவர்க்கப் ரகுதிகளசோல
ஆதிக்கம ம ய்யப்ரட்டது.  1973  ல கட்டசோய இரசோணுவ
ச தை வ முடிவசோனது, எதிர்ப்புக்தை ள கதை கக்கவும
ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்தின மீது இனனும சநரடித் தேசோக்கு தேதை க
எளி தேசோகச்ம ய்யவும மரசோருட்டு,  நடுத் தேர வர்க்கத்தின ஒரு
ரகுதிதை ய  தேனிதை ெப்ரடுத்துவ தேற்கும அரசியல
நிறவனத்துக்குள் ஒனறிதை ணப்ர தேற்குெசோன,  ஆளும
வர்க்கத்தின ரரந் தே மூசகசோரசோயத்தின ஒரு ரகுதியசோக
இருந் தேது. அதை டயசோள அரசியதை க வளர்த்ம தேடுப்ரது இந் தே
ம யற்ரசோட்டில முக்கிய ரங்கசோற்றியது.  பினநிகழ்வுற்றாவ
ரத் தேசோண்டுகளில நடுத் தேர வர்க்க சரசோர் எதிர்ப்பு
இயக்கத்தை  தே  தேதை கதை ெ தேசோங்கிய  மூகத்  தேட்டுக்கள்  ரியசோக
வகது ரக்கம நகர்ந் தேன, உள்நசோட்டு ெற்றம மவளிநசோட்டுக்
மகசோள்தை க இரண்டு ம தேசோடர்ரசோனதிலும ஆளும வர்க்கத்தின
வகதுரக்கம ம லலும வதை ளவதை ர சகசோட்டின ரசோதை  தேதை ய
அடிமயசோற்றி அவ்வசோற நகர்ந் தேன.

37. அரசியல நிறவனத்தை  தே செகசோதிக்கம ம ய்யும
மரருநிறவன ெற்றம நிதியப் பிரபுத்துவத்திற்கு அப்ரசோல,
நடுத் தேர வர்க்கத்தின  லுதை கமிக்க குறிப்பிடத் தேக்க
ரகுதிகள் அ தேசோவது உயர்ெட்ட 5 அலகது 10   தேவீ தேத்தினர்
 தேங்களின ம லவம,  இந் தே கசோககட்டத்தில கணி ெசோன
அளவு வளர்ச்சி மரற்றாவ ரங்குச் ந்தை  தே ெற்றம நிகம- வீடு-
ெதை ன விற்ரதை ன வணிகத்திலும பிதை ணக்கப்ரட்டுள்ளது
எனரதை  தேக் கண்டனர். எவ்வசோறாவசோயினும, அமெரிக்க ரங்குப்
ரரிவர்த் தேதை ன  ந்தை  தேகளின ரகெசோனது,  அமெரிக்க
மு தேகசோளித்துவத்தின செகசோதிக்கம ம ய்யும அ தேன உகக
அந் தேஸது ெற்றம உள்நசோட்டில சுரண்டதை க தீவிரப்ரடுத் தேல
இவற்றின மீது  தேம அடிப்ரதை டதை ய மகசோண்டிருக்கினறாவன.
இவ்வசோற ஏகசோதிரத்தியத்திற்கசோன ஒரு புதிய ம தேசோகுதி
வளர்த்ம தேடுக்கப்ரட்டது.  1990 களில ரசோலகன யுத் தேங்கள்
ஒரு பிர தேசோன திருப்புமுதை னயசோக இருந் தேது,  இதை வ
கிளிண்டன நிர்வசோகத் தேசோல ெனி தே உரிதை ெகளுக்கசோன
யுத் தேெசோக முனனிதை கப்ரடுத் தேப்ரட்டன.  அப்மரசோழுது உகக
ச சோ லி  வதை கத்  தேளம பினவருெசோற எழுதியது:

புறாவநிதை க ம யலவதை க ெற்றம நீண்ட ரங்குச் ந்தை  தே
பூரிப்பின  மூக விதை ளரயனகளசோனது, உயர்நடுத் தேர வர்க்க

ரகுதிகள் ெத்தியில ஒரு புதிய அடிரணிந் தே ஒரு பிரிதை வ
ஏகசோதிரத்தியம திரட்டிக்மகசோள்ளக்கூடிய தேசோக இருந் தேது.
ஊடகத் தேசோல முனனிதை கப்ரடுத் தேப்ரட்டு,  மரருெளவில
அடிதை ெயசோன ெற்றம முதை றாவசகடுற்றாவ கலவியசோளர்  மூகத் தேசோல
ஏற்றக்மகசோள்ளப்ரட்ட, ஐசரசோப்ரசோவிலும அமெரிக்கசோவிலும
நிதை கமகசோண்டுள்ள பிற்சரசோக்கு, அனு ரித்து சரசோகும ெற்றம
சிடுமூஞ்சித் தேனெசோன அறிவுஜீவி தே சூழைல ெக்கள் ம தேசோதை கயின
உயர் லுதை கமிக்க அடுக்கின  மூகக் கண்சணசோட்டத்தை  தே
எதிமரசோலிக்கிறாவது,  அது அ தேன புதி தேசோகப் மரற்றாவ வளத்தின
அரசியற் மரசோருளசோ தேசோர அடித் தேளத்தை  தேப் ரற்றி விெர் ன
ஆய்தை வ ஊக்குவிப்ரதில குதை றாவந் தே ஆர்வசெ கசோட்டுகிறாவது. [9]

38. ஒரசோெசோ நிர்வசோகத்தின இயங்குமுதை றாவ ெற்றம அதை டயசோள
அரசியல மூகம,  உயர் நடுத் தேரவர்க்கத்தின சிக ரகுதிகள்
ெற்றம கற்சறாவசோர் குழு,  சரசோலி இடது அரசு மு தேகசோளித்துவ
அதை ெப்புகள் ெற்றம ரப்சகசோவசோ தே அதை ெப்புகள் ஆகியன
ஏகசோதிரத்தியத்திற்கு  தேங்கதை ள  ெர ம ம ய்துமகசோண்டது
ெட்டுெலகசோெல, “ெனி தே உரிதை ெகள் ஏகசோதிரத்தியத்தின”  மிக
ஆர்வமமகசோண்ட வக்கசோகத்து வசோங்குரவர்களசோகவும ெசோறி
உள்ளன.

39. கடந் தே ஆற ஆண்டுகளசோக,  இந் தே அதை ெப்புக்கள்
அமெரிக்க இரசோணுவ ெற்றம புகனசோய்வு முகவசோண்தை ெகளின
நடவடிக்தை ககளில எனறம அதிகரிக்கும சநரடிப்ரசோத்திரத்தை  தே
ஆற்றி இருக்கினறாவன.  எகிப்தில,  அதை வ ரரந் தே புரட்சிகர
இயக்கத்தை  தே  தேடமபுரளச்ம ய்ய உ தேவின.  மு தேலில
இரசோணுவத்தின “ஜனநசோயக”  ரசோத்திரத்தில பிரதை ெகதை ள
ஊக்கப்ரடுத்தின,  பினனர் இயக்கத்தை  தே முஸலிம
 சகசோ தேரத்துவத்தின பினசன இட்டுச்ம னறாவன,  இறதியில
இரசோணுவத்தை  தே அரசியல அதிகசோரத்திற்கு திருமரக்
மகசோண்டுவந் தே ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்பின பினசன வழிநடத்தின.
லிபியசோவில, முயமெர் கடசோபியின அர சோங்கத்தை  தே தூக்கி எறிய
சநட்சடசோ  தேதை கயீட்டிற்கு ஆ தேரவளித் தேன,  குடிெக்களின
வசோழ்தை வப் ரசோதுகசோக்க ச தேதை வயசோன நடவடிக்தை க என இ தேதை ன
முனதை வத் தேன. சிரியசோவில,  அலமகசோய் தேசோ ெற்றம ஏதை னய
இஸகசோமிய அடிப்ரதை டவசோ தே அதை ெப்புக்களசோல
முனமனடுக்கப்ரடும சிஐஏ ஆ தேரவு உள்நசோட்டு யுத் தேத்தை  தே
ஜனநசோயகத்திற்கசோன ஒரு புரட்சிகர இயக்கம என ெதை றாவக்க
உ தேவின.  ஆஸதிசரலியசோவில உள்ள ஒரு சரசோலி இடது
இயக்கத்தின முக்கிய  தேதை கவர் இந் தேத் தேட்டினரில ரரந் தே அளவு
உணரப்ரடும ஒரு உணர்தை வ மவளிப்ரடுத்தும வதை கயில,
சிரியசோவில ஏகசோதிரத்திய நடவடிக்தை கக்கு ஆ தேரவளிப்ரதை  தே
நியசோயப்ரடுத்தும ஒரு ரகுதியசோக “சிந்திக்கசோ தே ஏகசோதிரத்திய
எதிர்ப்பு” என அதை  தேக் கண்டித் தேசோர்.

40. உக்சரனில ஏகசோதிரத்திய ஆ தேரவு ஆட்சி-ெசோற்றாவ
நடவடிக்தை கயில,  சரசோர் ஆ தேரவு கலவியசோளர்கள் ெற்றம
சரசோலி இடது அதை ெப்புக்கள் ஒரு ரசோசி  ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு
 திதை ய மூடிெதை றாவக்கும முயற்சியில  தேங்களின ச தை வகதை ள
வழைங்கின.  இது ஆரமரத்திலிருந்து அமெரிக்கசோவசோலும
சஜர்ெனியசோலும [பிமரஞ்சு புதிய மு தேகசோளித்துவ எதிர்ப்புக்
கட்சியின வசோர்த்தை  தேகளில ம சோலவ தேசோனசோல]
”ஜனநசோயகத்திற்கசோன மவகுஜனக் கிளர்ச்சி”  என
ஆ தேரிக்கப்ரட்டது ெற்றம [அமெரிக்கசோவில  ர்வச தே  ச சோ லி 
அதை ெப்பினரடி]  “யசோனுசகசோவிச் ஆட்சிதை யத் தூக்கி
எறிவ தேற்கசோன மவகுஜன எழுச்சி” என ஆ தேரிக்கப்ரட்டது. இந் தே
நடவடிக்தை கதை ய ஆ தேரிக்கும வி தேத்தில,  இந் தே  க்திகள்
நசோஜக்களுடன சவதை க ம ய் தே ெற்றம ெனி தே இன அழிப்பில
ரங்சகற்றாவ உக்சரனிய ச தேசியவசோ தே  க்திகதை ள புகழும வகது
பிரிவு ெற்றம ஸசவசோசரசோடசோ உள்ளடங்கிய ரசோசி 
குழுக்களுடன சநடியசோகத்  தேங்கதை ள அணிச ர்த்துக்
மகசோண்டன.  ரஷ்ய ச சோ லி  இயக்கத்தில முனனனி நரரசோன
இலயசோ புட்தை ரட்ஸகிஸ ரசோசிஸடுகளுடன சவதை க ம ய்வதை  தே
மவளிப்ரதை டயசோக நியசோயப்ரடுத்தினசோர்:  “அவர்கள் இலகசோெல
ஹ்ருஷ்ம வ்ஸசகசோசவசோ மீது எந் தே  தேதை டகளும இருந்திருக்கசோது



அலகது ஆக்கிரமிப்பு அதை ெச் ரதை வ ‘புரட்சியின
 தேதை கதை ெயகெசோக’ ஆகியிருக்கசோது” எனறாவசோர்.

41. அமெரிக்கசோ ெற்றம ஐசரசோப்ரசோ வலுச் ண்தை டக்கு
சரசோவதை  தே சரசோலி இடது  க்திகள் எந் தே இயங்குமுதை றாவ
மூகம நியசோயப்ரடுத் தே விருமபுகினறாவன எனறாவசோல,
ரஷ்யசோதை வயும சீனசோதை வயும “ஏகசோதிரத்திய”  நசோடுகள்
எனற  தேவறாவசோகப் ரண்பிடுவ தேன மூகெசோகும. அவர்களின,
ரஷ்யசோதை வயும சீனசோதை வயும அதை னத்து வரகசோற்ற
உள்ளடக்கத்திலிருந்தும அகற்றிக் கிழித்ம தேடுக்கும இந் தேப்
ரண்பிடகசோனது,  ஆசியசோ ெற்றம கிழைக்கு ஐசரசோப்ரசோ
இரண்டிலும ஏகசோதிரத்திய  க்திகளசோல ம ய்யப்ரடும
அதிகரித் தே ஆரத் தேசோன ஆத்திரமூட்டலகதை ள ஏற்கும
வி தேத்தில மரசோதுக்கருத்தை  தே ரக்குவப்ரடுத்துவதை  தே
சநசோக்கெசோகக் மகசோண்டது.  ச சோவியத் ஒனறியமும ெற்றம
1949  புரட்சிக்குப் பினனரசோன சீனசோவும “அரசு
மு தேகசோளித்துவம”  எனறம,  மு தேகசோளித்துவ மீட்சியுடன
இடமமரற்றாவ உருெசோற்றாவங்கள், ஆட்சிகளின  மூக
அடித் தேளங்களில எந் தே ெசோற்றாவத்தை  தேயும
பிரிதிநித்துவப்ரடுத் தேவிலதை க எனறம கூறம
புதை னகருத்துடன கட்டுண்டிருக்கிறாவது.  இருநசோடுகளிலும
ச தேசியெயெசோக்கப்ரட்ட ம சோத்துதை டதை ெ உறாவவுகதை ள
அழித் தேகசோனது,  அவற்தை றாவ கசோகனித்துவ அந் தேஸதிற்கு
குதை றாவப்ர தேற்கசோன நிதிமூக தேனத்தினசோகசோன முயற்சிகளுடன
பிதை ணக்கப்ரட்டது,  அவற்தை றாவ ஏகசோதிரத்திய  க்திகளின
புதிய தை ெயங்களசோக உயர்த்துவச தேசோடு
பிதை ணக்கப்ரட்ட தேலக.

42. 1929 ல எழுதுதை கயில லிசயசோன ட்மரசோட்ஸகி, ச சோவியத்
ஒனறியத்தில மு தேகசோளித்துவ மீட்சியின  மூகப்
மரசோருளசோ தேசோர விதை ளரயனகதை ள மிக முனனறிவுடன
எதிர்ரசோர்த் தேசோர். “ஏகசோதிரத்தியெசோக”” ஆவ தேற்கும அப்ரசோல,
“ஜசோரி  ரஷ்யசோவுக்கு,  உகக யுத் தேத்தினசரசோக்கசோல
முனதீர்ெசோனிக்கப்ரட்ட கீழ்நிதை க அந் தேஸதை  தேக் கூட,
மு தேகசோளித்துவ ரஷ்யசோ இப்மரசோழுது எடுக்க முடியசோது,
இனற ரஷ்ய மு தேகசோளித்துவம எந் தே முனசனற்றாவமும
இலகசோ தே  சோர்புநிதை க மகசோண்ட,  அதை ரக்கசோகனித்துவ
மு தேகசோளித்துவெசோக இருக்கும.”[10]  ச சோ லி   ெத்துவக்
கட்சியசோனது சீனசோ ெற்றம ரஷ்யசோ இரண்டிலும உள்ள
ஆட்சிகதை ள  ெர ெற்றாவ வதை கயில எதிர்க்கிறாவது.
மு தேகசோளிகள் ெற்றம  தேனனகக்குழுக்களின சிற தேட்டின
நகனகதை ளப் பிரதிநிதித்துவப்ரடுத்திக்மகசோள்ளும அதை வ,
ஏகசோதிரத்தியத்திடமிருந்து உண்தை ெயசோன சு தேந்திரத்தை  தே
மரற்றிருக்கவிலதை க ெற்றம அமெரிக்கசோ ெற்றம
ஐசரசோப்ரசோவின சூழ்ச்சிக்கு ஒரு மகசோள்தை கவழிப்ரட்ட
எதிர்ப்தை ரக் கசோட்ட திரசோணியற்றாவ தேசோகவும இருக்கினறாவன.
எவ்வசோறாவசோயினும, இந் தே ஆட்சிகளுக்கு எெது எதிர்ப்ரசோனது,
ச சோ லி  சவதை கத்திட்டத்தின அடிப்ரதை டயில ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தை  தே ஒரு சுயசோதீனெசோன அரசியல  க்தியசோக
அணிதிரட்டப் சரசோரசோடுவதில சவரூனறி இருக்கிறாவது. 

43. ஆளும வர்க்கத்தின அதை னத்து
முகவசோண்தை ெகளுடனசோன ஈவிரக்கெற்றாவ விெர் னத்தினூடசோக
அதை னத்து மு தேகசோளித்துவ ெற்றம குட்டிமு தேகசோளித்துவ
அரசியல  க்திகளுடனசோன எதிர்ப்பில,   தேனது ம சோந் தே
அரசியல சுயசோதீனத்தை  தே நிதை கநசோட்டுவ தேன மூகம ெட்டுசெ
ம தேசோழிகசோள வர்க்கெசோனது,  ஏகசோதிரத்திய யுத் தேத்தை  தே
எதிர்க்க வழிச தேடும அதை னவதை ரயும அ தேன ரக்கம
மவனமறாவடுக்க முடியும.  அமெரிக்கசோவில ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தின அரசியல சு தேந்திரத்திற்கு சுயசோதீனத்திற்கு,
[மரருமு தேகசோளிகளின இரு பிர தேசோன கட்சிகளசோன]
ஜனநசோயக ெற்றம குடியரசுக் கட்சிக்கு எதிரசோன ெற்றம
இந் தேக் கட்சிகளின சுற்றப்ரசோதை  தேயில
ம யலரட்டுக்மகசோண்டு அவற்றின அரசியல
செகசோளுதை ெதை ய ரரசோெரிப்ர தேற்கு விதை ழையும அதை னத்து

அதை ெப்புக்களுக்கும எதிரசோன ஒரு ஈவிரக்கெற்றாவ சரசோரசோட்டம
அவசியப்ரடுகிறாவது.

ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சிதை யக் கட்டி எழுப்பு!

44. ஏகசோதிரத்திய யுத் தேத்தை  தேத் ச தேசோற்றவித் தே அச தே
முரண்ரசோடுகள் தேசோன வர்க்கப் சரசோரசோட்டம மரரிய அளவில
தீவிரெதை ட தேதை க உருவசோக்குகிறாவது.  நிதிய பிரபுத்துவத்தினரின
தீர்வு ஒற்தை றாவத்  தேதை கதை ெயின கீழ் உககப் மரசோருளசோ தேசோரத்தை  தே
ஒனறிதை ணக்க முயலதை கயில,  உகக மு தேகசோளித்துவத்தின
அடக்கமுடியசோ தே மநருக்கடிக்கு, ஏகசோதிரத்தியம ஒரு
மகசோள்தை ளயடிக்கும தீர்வசோகும.  இது தேசோன யுத் தேத்தின ரசோதை  தே.
அச தே மநருக்கடிக்கு ச சோ லி ப் புரட்சி எனரது முற்சரசோக்கசோன
தீர்வசோகும,  இது ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்தின தீர்வசோகும.  சகள்வி
இது தேசோன:  எது மிக சவகெசோய் அபிவிருத்தியதை டயும,
யுத் தேத்தை  தே சநசோக்கிய சரசோக்கசோ அலகது  மூகப் புரட்சிதை ய
சநசோக்கிய சரசோக்கசோ? ஆளும வர்க்கத்தின ெற்றம அ தேன  மூக
அதை ெப்பின கசோட்டுமிரசோண்டித் தேனெசோ அலகது ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தின சுயசோதீனெசோன அரசியல அணிதிரளகசோ?  இந் தேக்
சகள்விக்கு விதை ட அரசியல அரங்கில தேசோன தீர்க்கப்ரடும.
இரண்டசோம உகக யுத் தேத்தினசரசோது ட்மரசோட்ஸகி எழுதியவசோற,
ெனி தேகுகத்தின மநருக்கடியசோனது புரட்சிகர  தேதை கதை ெ
மநருக்கடியசோக சுருக்கப்ரட்டு விட்டது. இந் தே மநருக்கடியின
தீர்வசோனது கட்சியின நடவடிக்தை ககள் ெற்றம முடிவுகளின மீது
 தேங்கி இருக்கிறாவது. 

45. ஏகசோதிரத்தியத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டம ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்திற்குள்  தேத்துவசோர்த் தே ரீதியசோகவும,  அரசியல
ரீதியசோகவும அதை ெப்பு ரீதியசோகவும சவரூனறாவப்ரட்டசோக
சவண்டும எனற ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி வலியுறத்துகிறாவது.
மரசோருளசோ தேசோர மநருக்கடி ெற்றம ஆளும வர்க்கத்தின
சரசோர்க்மகசோள்தை ககள் இதை வ இரண்டினதும விதை ளவுகளசோல
ரசோதிக்கப்ரடுவது ம தேசோழிகசோள வர்க்கம தேசோன.  மு தேகசோளித்துவ
வர்க்கத்திற்கு எதிரசோன எதிர்ப்பில நகனகதை ளக்
மகசோண்டிருப்ரது ம தேசோழிகசோள வர்க்கம தேசோன. செலும ம தேசோழிகசோள
வர்க்கம ெட்டும தேசோன ஒரு  ர்வச தே  வர்க்கெசோகும.  அ தேன
நகனகள் அதை னத்து ச தேசிய எலதை ககதை ளயும கடந்து
ம லகிறாவது.  150  ஆண்டுகளுக்கு முனசர ெசோர்க்ஸ ெற்றம
ஏங்மகலஸ விளக்கினர்,  “உதை ழைக்கும ெனி தேர்களுக்கு நசோடு
கிதை டயசோது” எனற.

46. ம தேசோடர்ச்சியசோன அரசியல சவதை கயினூடசோக ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தின மிகவும முனசனறிய ரகுதிகதை ளக் கலவியூட்டவும
அவர்களின நனதை வ உயர்த் தேவும ச சோ லி   ெத்துவக்
கட்சியசோனது கட்டசோயம முயற்சிக்க சவண்டும.  அவ்வசோற
ம ய்தை கயில,  ஆளும வர்க்கத்தின ஊதுகுழைலகள் ெற்றம
ஊடகத்திலிருந்து ஊற்மறாவடுக்கும மரசோய்மதை ெப்ரடுத் தேலகள்
ெற்றம அவற்றின பிரச் சோரத்தை  தே அது கட்டசோயம எதிர்த்துப்
சரசோரசோட சவண்டும.  அதை னத்துவதை கயசோன ச தேசியவசோ தே ெற்றம
பிறாவ சரரினவசோ தே வடிவங்களுக்கு எதிரசோக ம தேசோழிகசோளர்களுக்கு
 தேடுப்பூசிசரசோட அது கட்டசோயம முயற்சி ம ய்யசவண்டும,
ஒவ்மவசோரு நசோட்டிலும உள்ள அதை னத்து ம தேசோழிகசோளர்களின
சரசோரசோட்டங்களுடன ஒரு ஒற்றதை ெதை ய ஊக்குவிக்க சவண்டும.
ஏகசோதிரத்தியத்தின ச தேசோலவி ஒரு  ர்வச தே  இயக்கத்தின மூகம
ெட்டுசெ  சோத்தியெசோகும,  ஆனசோல,   ர்வச தே  கட்சிதை யக்
கட்டுவது எனர தேன அர்த் தேம ஒரு  ர்வச தே 
சவதை கத்திட்டத்திற்கும முனசனசோக்கிற்கும  ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தை  தே மவனமறாவடுக்க ஒவ்மவசோரு நசோட்டிலும சரசோரசோடுவது
எனர தேசோகும.

47. ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்திற்குள் ஒரு இயக்கத்தை  தேக் கட்டி
எழுப்புவ தேற்கசோன சரசோரசோட்டத்துக்கு,  சரசோலி இடது ெற்றம,
அதை னத்துககக் குழு தீர்ெசோனத்தின வசோர்த்தை  தேகளில
ம சோலவ தேசோனசோல, “யுத் தேத்திற்குப் பினசன அணிவகுத்து நிற்கும
எண்ணிதை றாவந் தே முனனசோள் அதை ெதிவசோதிகள்,



 தேசோரசோண்தை ெவசோதிகள், ரசுதை ெகள் ெற்றம அரசோஜகவசோதிகள்”
அதை னவதை ரயும ரடிமுதை றாவரீதியசோய் அமரகப்ரடுத்துவது
ச தேதை வப்ரடுகிறாவது.  ஏகசோதிரத்தியம நடத்தும
ஆக்கிரமிப்புக்கு “ெனி தே உரிதை ெகள்”  ெற்றம அதை டயசோள
அரசியல, புதிய நியசோயப்ரடுத் தேலகளசோக ஆகியிருக்கினறாவ
அந் தே விிலாஷையங்களில ம தேசோழிகசோள வர்க்கம கட்டசோயம
கலவியூட்டப்ரட சவண்டும.  ஏகசோதிரத்தியத்திற்மகதிரசோன
சரசோரசோட்டத்திற்கு கூர்தை ெயசோன அரசியல சவறரடுத் தேல
ச தேதை வப்ரடுகிறாவது.  1916 ல மகனின எழுதினசோர்,
“ஏகசோதிரத்தியத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டெசோனது
 ந் தேர்ப்ரவசோ தேத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டத்துடன
பிரிக்கவியகசோ தே வதை கயில பிதை ணந்திரசோவிட்டசோல அது
செசோ டியும பித் தேகசோட்டமும ஆகும.” மகனினது நசோட்களில,
உகக யுத் தேத்திற்கு ஆ தேரவளித் தே ச சோ லிஸடுகள் எனற
கூறாவப்ரடுரவர்கள் அதை னவருடனும அச தேசரசோக அதை  தே
மூடிெதை றாவத் தே அதை னவருடனும துண்டித்துக்மகசோள்ளல
ெற்றம அமரகப்ரடுத் தேல ரற்றிய பிரச்சிதை னயசோக அது
இருந் தேது.  இனற அது ஏகசோதிரத்தியத்தை  தே ஆ தேரிக்கும
அதை னவருடனும,  குறிப்ரசோக ம தேசோழிற் ங்கங்கள் ம தேசோடங்கி
சநிலாஷைன இ தேழ்வதை ர,   ர்வச தே  ச சோ லி  அதை ெப்பு
(International Socialist Organization), ெற்றம ச சோ லி 
ெசோற்றீடு (Socialist Alternative) வதை ரயிகசோன ஜனநசோயகக்
கட்சியின துதை ண அதை ெப்புக்கள் ெற்றம  லுதை கமிக்க
உயர் நடுத் தேர  வர்க்கம  சோர்பில சரசும அதை ெப்புக்களின
அணிவரிதை  க்கும எதிரசோன சரசோரசோட்டெசோக இருக்கிறாவது.

48. யுத் தேத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டெசோனது கட்சி
சவதை கயின அதை னத்துக் கூறகளில இருந்தும
பிரிக்கப்ரட்ட தேலக,  ெசோறாவசோக செலும ஒரு ஒனறிதை ணந் தே
ரகுதி ஆகும.  இரண்டசோம உகக யுத் தேத்தினசரசோது 1939 ல
ஏற்றக் மகசோள்ளப்ரட்ட தீர்ெசோனத்தில அமெரிக்க ச சோ லி 
ம தேசோழிகசோளர் கட்சி வலியுறத்திய தேசோவது:  “ தேற்சரசோ தேய
கசோககட்டத்தின ரண்ரசோனது,  ஐயத்திற்கிடமிலகசோ தே
வதை கயில கட்சியின பிர தேசோன ரணிதை ய ஆதை ணயிடுகிறாவது:
யுத் தேத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டத்தில ...... எனன
அவசியப்ரடுகிறாவம தேனில  தேற்கசோலிக அலகது அங்மகசோனறம
இங்மகசோனறெசோன நடவடிக்தை க அலக,  ெசோறாவசோக
 தேசோக்குப்பிடிக்கக் கூடிய, கருத்தூனறி ம ய்யப்ரட்ட ெற்றம
நீடித்து நிதை கக்கவலக மகசோள்தை க ஆகும.”  அ தேனரடி
இனற அது அவசியெசோன தேசோகும.  யுத் தேத்திற்கு எதிரசோன
சரசோரசோட்டெசோனது,  அ தேன  மூக ெற்றம அரசியல
உரிதை ெகள் அதை னத்தை  தேயும ரசோதுகசோப்ரதில ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தை  தே அணிதிரட்டுவ தேற்கசோன கட்சியின
சரசோரசோட்டத்துடன கட்டசோயம இதை ணக்கப்ரட சவண்டும.

49. ஏகசோதிரத்தியத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டம எனரது
மு தேகசோளித்துவத்திற்கு எதிரசோன சரசோரசோட்டெசோகும. யுத் தேத்தை  தே
எதிர்ப்ரதில  மரந் தேப்ரட்டுள்ள அதை னத்து அடிப்ரதை ட
பிரச்சிதை னகளும –   தேயசோர்நிதை க இரசோணுவத்தை  தே
இரத்துச்ம ய்வ தேற்கசோன சகசோரிக்தை க,  மவளிநசோடுகளில
இருந்து அதை னத்து அமெரிக்க ரதை டகதை ளயும
திருமரப்மரறாவல,  இரசோணுவ உளவு அதை ெப்தை ர
கதை கத் தேலுக்கசோன சகசோரிக்தை க –  ஒரு ச சோ லி 
சவதை கத்திட்டத்தின அடிப்ரதை டயில உககப்
மரசோருளசோ தேசோரத்தை  தே ெற ஒழுங்கதை ெக்கவும,  அ தேசோவது
 தேனியசோர் இகசோரத்திற்மகன இலகசோெல  மூகத்ச தேதை வதை ய
நிதை றாவசவற்றாவ உற்ரத்திதை ய அறிவசோர்ந் தே ெற்றம ஜனநசோயக

ரீதியில திட்டமிட,  ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்தை  தே அரசியல
அதிகசோரத்தை  தேக் தை கப்ரற்றாவச்ம ய்வ தேற்கு அ தேதை ன சுயசோதீனெசோன
அரசியல ெற்றம புரட்சிகர அணிதிரட்டலுக்கசோன ச தேதை வதை ய
எழுப்புகிறாவது..  

50. நசோனகசோம அகிகத்தின அதை னத்துககக் குழு ெற்றம
ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின ரகெசோனது, அ தேன
சவதை கத்திட்டம, உககப் மரசோருளசோ தேசோர அபிவிருத்தியின
 தேர்க்கத்திற்கு மரசோருந்துகிறாவதும ெற்றம ம தேசோழிகசோள
வர்க்கத்தின நகனகதை ள ம தேளிவசோகப் சர க்கூடியதும எனறாவ
உண்தை ெயில இருந்து எழுகிறாவது.  கட்சியின வளர்ச்சி எனரது
ஒரு புறாவநிதை க நிகழ்வுப்சரசோக்கின நனவசோன மவளிப்ரசோடசோகும.
ஆயினும,  இந் தே வளர்ச்சி  தேசோனசோகசவ நிகழ்ந்து
விடப்சரசோவதிலதை க.  ஒரு புரட்சிகர சவதை கத்திட்டத்திற்கு
கட்டசோயம சரசோரசோடிசய தீரசவண்டும.  கட்சியின
கட்டதை ெப்பிற்குள்சள சவதை க ம ய்யும ஒவ்மவசோரு
உறப்பினரின ரணி அதுசவயசோகும,  ம தேசோழிகசோள வர்க்கத்தின
எதிர்வரும சரசோரசோட்டங்களுக்கசோன கருதை வயும
 தேதை கதை ெதை யயும வளர்த்ம தேடுப்ர தேற்கு மிக முக்கியெசோன
ம தேசோழிற் சோதை ககள்,  சவதை கத்  தேளங்கள்,  ரள்ளிகள் ெற்றம
ரலகதை கக்கழைகங்கள் ஆகியவற்றில ச சோ லி   ெத்துவக்
கட்சியின  தேளத்தை  தேக் கட்டி எழுப்பு தேகசோகும.  அதை னத்துககக்
குழுவின தீர்ெசோனம முடிவுதை ரக்கினறாவவசோற,  “அதை னத்துககக்
குழுவின  தேதை கதை ெயின கீழ் நசோனகசோம அகிகத்தை  தேக் கட்டி
எழுப்பு தேல பிர தேசோன மூசகசோரசோய பிரச்சிதை னயசோக இருக்கிறாவது.”
அமெரிக்கசோவில இ தேன மரசோருள் ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சிதை ய
கட்டி எழுப்புவ தேசோகும.
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