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நாம் ஓர் அணு ஆயுத யுத்தத்தின் விளிம்பில் நின்று 
மகாண்டிருக்கிரறாரொ? இதுதான் ஒவ்மவாருவரும் 
ரகட்கரவண்டிய  ரகள்வியாக உள்ளது. 

1962 அக்ர ாபரில் ஏற்பட்  கியூபா ஏவுகணை 
மநருக்கடிக்குப் பின்னர், அமெரிக்காவால் 
ஆதேவளிக்கப்பட்  உக்ரேனிய ஆட்சிசதி  ெிக ெிக 
ஆபத்தான சர்வரதச மநருக்கடிணயத் 
தூண்டிவிட்டுள்ளது. உக்ரேனில் பாசிச 
ஆயுதக்குழுக்களால் ந த்தப்பட்  ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு 
சதியின் மூலொக அதிகாேத்ணதக் ணகப்பற்றி, ஒரு 
ேஷ்ய-விரோத ஆட்சி நிறுவப்பட் தற்கு 
விண யிறுப்பாக கிரிெியாவிற்குள் துருப்புகணள 
அனுப்பி வருவதாக அமெரிக்க ெற்றும் ஐரோப்பிய 
அதிகாரிகள் ேஷ்யாணவக் குற்றஞ்சாட்டி 
வருகின்றனர். 

ஒபாொ நிர்வாகம் ொஸ்ரகாவு னான ரொதணலத் 
தீவிேப்படுத்த தீர்ொனகேொக இருப்பதாக மதரிகிறது. 

கிரிெியாவில் இருந்து அணனத்து ேஷ்ய பண களும் 
திரும்பப் மபறப்ப  ரவண்டும் ெற்றும் கிரயவில் 
புதிய அமெரிக்க-ரநட்ர ா ணகப்பாணவ ஆட்சிணயக் 
கிமேம்ளின் முழுணெயாக ஏற்றுக் மகாள்ள 
ரவண்டுமென ரகாரி உள்ளரதாடு, 

மபாருளாதாேரீதியாக ேஷ்யாணவ முற்றிலுொக 
தனிணெப்படுத்தும் ரநாக்கில் அமெரிக்கா தண கணள 
விதிக்க அணைப்புவிடுத்து வருகிறது. 

அமெரிக்கா "ேஷ்யாணவ அேசியல்ரீதியாக, 

இோஜதந்திேரீதியாக ெற்றும் மபாருளாதாேரீதியாக 
தனிணெப்படுத்த" முணனந்துள்ளது என்று கிரயவின் 
ஒரு பத்திரிணகயாளர் கூட் த்தில் மசவ்வாயன்று 
மவளியுறவுத்துணற மசயலர் ரஜான் மகர்ரி 
அச்சுறுத்தல் விடுத்தார். அவேது அறிக்ணககள் 
முன்னைி அமெரிக்க அேசியல்வாதிகளி ம்  

இருந்து வரும் ரபார் நாடும் அச்சுறுத்தல்களாலும் 
 எதிமோலிக்கப்பட் ன. 

மசனட் ர் ரஜான் மெக்மகயின் மசனட்டிலிருந்து 
ஊற்மறடுத்துவரும் வணசொரியில் ஓர் ேஷ்ய-

விரோத உணேணய நிகழ்த்தினார். அதில் அவர் 

ேஷ்யாவிற்கும் ரஜார்ஜியாவிற்கும் இண யிலான 
2008 யுத்தத்தில் அமெரிக்கா தணலயடீு மசய்யாததற்கு 
ெீண்டும் வருத்தம் மதரிவித்தார். “பணைய ேஷ்ய, 

ரசாவியத் இேட்ண நாக்கு ன் ரபசுவதில்" (doublespeak) 

புட்டின் ஈடுபடுவதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டியரதாடு, 

“ொல்ர ாவா ெற்றும் ரஜார்ஜியாணவ 
ரநட்ர ாவிற்குள் ரசர்ப்பதற்கு ஒரு விணேவான 
பாணதக்கும்" அணைப்பு விடுத்தார். 

உக்ரேனிய ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்கு ேஷ்யாவின் 
விண யிறுப்பு ெீது ஒபாொ நிர்வாகம் 
ரபாலித்தனொக அதிர்ச்சிணயயும், அச்சத்ணதயும் 
மவளிப்படுத்துகிறது. இது ஏொற்றும் ெற்றும் 
ஆத்திேமூட்டும் நிணலப்பாடு என்பணதத் தவிே 
ரவமறான்றுெில்ணல. அமெரிக்கா ெற்றும் 
ரநட்ர ாவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கிரயவில் ஒரு 
ேஷ்ய-விரோத ணகப்பாணவ ஆட்சிணய சுெத்துவது 
கிைக்கு ஐரோப்பாவின் புவிசார் மூரலாபாய 
சூைல்களில் ஒரு பாரிய ொற்றொகவும் ெற்றும் 
ேஷ்யா இருப்பிற்ரக ஒரு அச்சுறுத்தலாக 
புட்டினாலும் ெற்றும் ேஷ்ய இோணுவத்தால் 
பார்க்கப்படும் என்பது அதற்கு முற்றிலும் நன்றாக 
மதரியும். 

கிரயவில் ந த்தப்பட்  ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு புட்டின் 
விண யிறுப்பு காட்டுவார் என்பணத மவள்ணள 
ொளிணகரயா, மபண் கரனா அல்லது அமெரிக்க 
உளவுத்துணறரயா (CIA) முன்கைிக்கவில்ணல என்பது 
நிணனத்தும் கூ  பார்க்க முடியாது. 1954 வணேயில் 
ேஷ்யாவின் ஒரு பாகொக விளங்கிய, ேஷ்யாவின் 
கருங்க ல் க ற்பண யின் ணெயொக விளங்கும் 
ெற்றும் ெத்தியதணேக் க லுக்குள் அதன் முழு 
நுணைவு வாயிலாக விளங்கும் கிரிெியா ெீது 
கட்டுப்பாட்ண ப் மபற ேஷ்யா, ெிக 
குணறந்தளவிலாவது, இோணுவ பண கணள 
நிணலநிறுத்தும் என்பணத வாஷிங் ன் 
எதிர்பார்க்கவில்ணல என்பணத யார் ஒருவோலும் 
ஆைொக நம்ப முடியுொ? அல்லது இனமவறி 
மகாண்  ரதசியவாதிகளின் அளப்பரிய மசல்வாக்கின் 
கீழ் ஒரு அதிதீவிே வலதுசாரி அேசாங்கம் 
நிறுவப்பட் ணெ, ேஷ்யாவின் எல்ணலரயாேத்தில் 
ெிகவும் மநருக்கொக உள்ள அந்நாட்ண  
ஏவுகணைகள் ஏந்திய ரநட்ர ா பண களின் புதிய 



முன்னைி இோணுவ தளொக ொற்றுணகயில், ேஷ்யா 
சாதாேைொக ெறுபக்கம் திரும்பி பார்த்துமகாண்டு 
இருக்கும் என்று வாஷிங் ன் நிணனத்ததா? 

ேஷ்யாவிற்கு எதிோன தற்ரபாணதய உந்துதலுக்கான 
நிஜொன காேைங்களுக்கு, உக்ரேனின் "ரதசிய 
இணறயாண்ணெயு ரனா" அல்லது சர்வரதச 
சட் த்தின் புனிதத்தன்ணெயு ரனா எந்த சம்பந்தமும் 
கிண யாது. ெத்திய கிைக்கு, கிைக்கு ஐரோப்பா ெற்றும் 
ஆசியா ெீதான வாஷிங் னின் கட்டுப்பாட்ண  
விஸ்தரிக்கும் அமெரிக்க முயற்சிகள், 

ொஸ்ரகாவி ெிருந்து ெட்டுப்படுத்தப்பட்  
எதிர்ப்ணபரய சந்தித்துள்ள நிணலயில் செீபத்திய 
ஆண்டுகளில் அமெரிக்க-ேஷ்ய பதட் ங்கள் ெிகவும் 
தீவிேொக வளர்ந்துள்ளன. 

சிரியாவில், அசாத் ஆட்சிக்கு ேஷ்யாவின் ஆதேவு 
க ந்த மசப் ம்பரில் அமெரிக்கா தற்காலிகொக 
பின்வாங்கவும், ரநேடி இோணுவ தணலயடீ்டிற்கான 
அதன் திட் ங்கணள நிறுத்தி ணவக்கவும் 
நிர்பந்தித்தது. அமெரிக்க ஆளும் வர்க்கத்தால் அதன் 
ஏகாதிபத்திய ந வடிக்ணககளுக்கு வரும் எந்தமவாரு 
இண யூணறயும் மபாறுத்துக் மகாள்ள முடியாது. 

ஒட்டுமொத்த உலணகயும் அதன் நலன்களுக்கு ஏற்ப 
ெறுகட் ணெக்கும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் 
திட் ங்களில், ேஷ்யாணவ ெிகச்சிறிய ெற்றும் ெிகவும் 
எளிணெயாக ஜேீைொக கூடிய சிறுதுண்டுகளாக 
சிணதப்பதும் உள்ள ங்கி உள்ளது. 

அமெரிக்க மவளியுறவுக் மகாள்ணக மவறுெரன 
மவளியுறவு இலக்குகணளக் குறித்து ெட்டும் கவணல 
மகாள்ளவில்ணல, ொறாக உள்நாட்டு அழுத்தங்களின் 
ெீதும் கவணலக் மகாண்டுள்ளது. அமெரிக்க 
ெக்கணளத் திணசதிருப்பவும், குைப்பவும் அமெரிக்க 
ஆளும் வர்க்கத்திற்கு முடிவில்லா இோணுவ 
தணலயடீுகள் ெற்றும் யுத்தங்கள் 
அவசியப்படுகின்றன என்றளவிற்கு, அந்நாட்டின் 
சமூக ெற்றும் அேசியல் கட் ணெப்பு மவடிப்பார்ந்த 
முேண்பாடுகரளாடு ெிகவும் பலவனீொகவும், ெிகவும் 
சுணெரயற்றப்பட்டும் உள்ளது. 

ஐந்துக்கும் அதிகொன ஆண்டுகளாக ஒரு பாரிய 
மபாருளாதாே மநருக்கடிக்குள் இருந்த பின்னர், 

அமெரிக்க ஆளும் ரெற்தட்டு அந்நாட்டிற்குள் 
நிலவும் பேந்த அணெதியின்ணெ ெற்றும் 

அதிருப்திகள் குறித்து நன்கு அறிந்துள்ளது. அங்ரக 
ெணலப்பூட்டும் அளவிலான சமூக செத்துவெின்ணெ 
அதிகளவிலான ெக்களால் அண யாளம் 
காைப்பட்டிருப்பரதாடு, அதன் ெீது ரகாபமும் 
அதிகரித்து வருகிறது. மதா ர்ச்சியான முடிவில்லா 
யுத்தங்கள் உள்நாட்டு சமூக அழுத்தங்கணள 
மவளிரயரநாக்கி ொற்றிவிடுவணத ரநாக்கொக 
மகாண்டுள்ளன.  

பலவந்தொன ஏகாதிபத்திய அபிலாணஷகளுக்கும், 

உள்நாட்டு அணெதியின்ணெ ெீதான அச்சத்திற்கும் 
இண யிலான நச்சுத்தன்ணெ நிணறந்த மதா ர்புகள், 

அணுவாயுத யுத்த ஆபத்திற்கு அமெரிக்க ஆளும் 
ரெற்தட்டு தயாோகி உள்ள ஒரு நிணலணெணய 
உருவாக்கி உள்ளதா? அமெரிக்க அேசாங்கத்தின் 
ந வடிக்ணககள் அதற்கான விண ணய 
வைங்குகின்றன. 

ஆனால் ஒபாொ நிர்வாகத்தின் உ னடி 
உள்ரநாக்கங்கள் என்னவாக இருந்தாலும், 

ஏகாதிபத்தியத்தின் இயக்கவியல் அதன் மசாந்த 
தர்க்கத்ணதக் மகாண்டுள்ளது. உக்ரேனில் அமெரிக்கா 
தூண்டிவிட்டுள்ள நிணலணெகளில், அந்த ெண்ைில் 
எடுக்கப்படும் கைக்கில்லா ந வடிக்ணககளில் ஏரதா 
ஒன்று கூ , அது உள்ரநாக்கரதாடு இருந்தாலும் சரி 
இல்ணலமயன்றாலும் சரி, கட்டுப்பாட்ண  ெீறிய பல 
மதா ர்ச்சியான சம்பவங்கணளத் தூண்டிவி க் கூடும். 

இந்த குறிப்பிட்  மநருக்கடி தீர்க்கப்பட் ாலும் கூ , 

ெற்மறான்று மவடிப்பதற்கு மவகு காலம் ஆகாது. 

விணேவிரலரயா அல்லது சில காலம் கைித்ரதா, 

இத்தணகய மநருக்கடிகளில் ஒன்று ஓர் அணு ஆயுத 
ரபேைிணவத் தூண்டிவிடும். 

மதாைிலாளர்கள், இணளஞர்கள் ெற்றும் யுத்தத்ணத 
எதிர்க்கும் அணனவேது குேலும் ரகட்கப்ப  
ரவண்டும்! இருப்பத்ரதாோம் நூற்றாண்டில் நிலவும் 
நிணலணெகளுக்கு ெிகவும் மதா ர்புபட் விதத்தில் 
மபாருந்தும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் வேலாற்று 
படிப்பிணனகள், ஒரு சர்வரதச ரசாசலிச 
ரவணலத்திட் த்தின் அடிப்பண யில் சர்வரதச 
மதாைிலாள வர்க்கத்தின் ஒருங்கிணைந்த 
ந வடிக்ணகயால் ெட்டுரெ யுத்தத்ணத தடுக்க 
முடியும் என்பணத நிரூபிக்கின்றன.

 

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


