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1. முதலலாம உலகப போலார வவெடித்த ஒர நூற
ஆண்டுகளுக்கும இரண்டாலாம உலகப போலார வதலாடாங்க 75
ஆண்டுகளுக்கும பின்னர ஏகலாதிோத்திய அமமைபப
முமமுறையலானத மீண்டுவமைலார முமமுறை மைனிதகுலத்மத ஒர
போரழிமவெக் வகலாண்டு அச்சுறத்தகமுறைத.

2. 2008  இல வவெடித்த உலக முதலலாளித்தவெத்தின்
வோலாறிவெலானத உலகன் ஒர பதிய ோங்கீடு மைற்றம
மைறோங்கீடுக்கலாய ஏகலாதிோத்திய சக்திகள நடாத்தகன்முறை ஒர
வகலாளம்ளையடிக்கும முமனபமோ ோரந்த அ்ளைவில முடுக்க
விட்டிரக்கமுறைத.  ஏற்கனபவெ,  பசலாவியத் ஒன்றியத்தின்
கமலபபக்குப பிந்மதய இரண்டு தசலாபதங்களில முக்கய
ஏகலாதிோத்திய சக்திக்ளைலானமவெ,  ோலாலகன்கள,  மைத்திய
கழக்கு,  மைத்திய ஆசியலா மைற்றம ஆபிரிக்கலாவிலலான
போலாரகளில அழிமவெயும மிலலியன் கணக்கலான மைக்களின்
உயிரிழபமோயும ஏற்ோடுத்தியிரக்கன்முறைன.  மைனிதத்
தயரத்திற்கு அலட்சியம கலாட்டும குணத்மத மீண்டும
மீண்டும அமவெ நிரூபித்த வெந்திரக்கன்முறைன.  இபபோலாத
முக்கய சக்திகள எலலலாம ஒர அணுஆயுத த
ோற்முறைமவெக்கபோடும அோலாயத்மத சீண்டிப ோலாரக்கும
அ்ளைவுக்கு ஏகலாதிோத்திய வநரக்கடி ோண்பரீதியலாக ஒர
பதிய கட்டாத்மத எட்டி விட்டிரக்கமுறைத. 

3. ஒர பதிய உலகப போலாரக்கலான அோலாயமைலானத
முதலலாளித்தவெ அமமைபபின் அடிபோமடா முரண்ோலாடுகளில
இரந்த —ஒர உலகப வோலார்ளைலாதலாரத்தின்
அபிவிரத்திக்கும அத உற்ோத்தி சலாதனங்களின் தனியலார
உரிமமைத்தவெம பவெரவகலாண்டிரக்கும குபரலாதமுமடாய
பதசிய அரசுகளுக்குள்ளைலாக பி்ளைக்கபோட்டிரபோதற்கும
இமடாயிலலானத— எழுகமுறைத.  அவமைரிக்க
ஏகலாதிோத்தியமைலானத யூபரலா-ஆசிய நிலபோரபபில,  இன்னும
குறிபோலாகச் வசலாலவெவதன்முறைலால ரஷ்ய மைற்றம சீனப
பரட்சிகளின் கலாரணத்தலால ோல தசலாபதங்களுக்கு அத
பமுறைந்தளளி மவெக்கபோட்டிரந்த ோகுதிகளில,  பமைலலாதிக்கம
வசயவெதற்கு வசயகன்முறை முமனபபில இத  மிகக்
கூரமமையலான வவெளிபோலாட்மடாக் கலாண்கமுறைத.  பமைற்கல,
அவமைரிக்கலாவெலானத,  பேரமைனியுடான் பசரந்த வகலாண்டு,
உக்பரமன தனத கட்டுபோலாட்டின் கீழ வகலாண்டு
வெரவெதற்கலாக ஒர ோலாசிசத் தமலமமையிலலான
ஆட்சிக்கவிழபபக்கு ஏற்ோலாடு வசயதத.  ஆனலால அதன்
அபிலலாமசகள அத்தடான் நின்ற விடாவிலமல.  ரஷ்யக்
கூட்டாமமைபமோ சிதமுறைச் வசயவெதம, அதன் ோரந்த இயற்மக
வெ்ளை ஆதலாரங்கம்ளை சூமமுறையலாடுவெதற்கு வெழியமமைக்கும
வெமகயில அதமன ஒர வெரிமசயலான
அமரக்கலாலனிக்ளைலாக்குவெதம தலான் அதன் இறதி பநலாக்கம.
கழக்கல,  சீனலாமவெச் சுற்றிவெம்ளைபோதம அதமன ஒர
அமரக்கலாலனியலாக ஆக்குவெதம தலான் ஒோலாமைலா
நிரவெலாகத்தின் ஆசியலாமவெ பநலாக்கய திரபோத்தின்
பநலாக்கமைலாக அமமைந்திரக்கமுறைத.  வதலாழிலலா்ளை வெரக்கத்திடாம
இரந்த பிழிந்வதடுக்கபோடுகன்முறைதம முதலலாளித்தவெப
வோலார்ளைலாதலாரத்திற்கு ஜீவெநலாடியலானதமைலான உோரி மைதிபபின்

முக்கயமைலான உலக ஆதலாரங்களில ஒன்முறைலாக இரக்கும
மைலிவு உமழபபின் மீத பமைலலாதிக்கத்மத
உறதிவசயவெத தலான் இங்பக அதன் பநலாக்கமைலாக
இரக்கமுறைத. 

4. தற்போலாமதக்கு இந்த பநலாக்கங்கள அமனத்மதயுபமை
மைற்முறை வோரிய ஏகலாதிோத்திய சக்திக்ளைத ஒத்தமழபபடான்
தலான் அவமைரிக்கலா முன்வனடுத்தக் வகலாண்டிரக்கமுறைத.
ஆயினும,  இந்த சக்திகளின் நலன்கள எபபோலாதம
ஒன்றோடும என்ோதிலமல.  இரோதலாம நூற்முறைலாண்டில
அவமைரிக்கலாவுடான் இரண்டு போலாரகளில இமுறைங்கயிரந்த
பேரமைன் ஏகலாதிோத்தியமைலானத தனத ஏகலாதிோத்திய
இலட்சியங்களுக்கு மீண்டும பத்தயிரூட்டிக்
வகலாண்டிரக்கமுறைத.  பமைற்கு ஐபரலாபோலாவில தனத
பமைலலாதிக்கமைலான நிமலமய உறதிவசயத வகலாண்டு
விட்டிரக்கும நிமலயில,  இபபோலாத அத ஒர உலக
சக்தியலாவெதற்கு முமனந்த வகலாண்டிரக்கமுறைத.
இபதபோலால,  ஆசியலாவில ேபோலானும பிரலாந்திய
பமைலலாதிக்கத்திற்கலான தனத வசலாந்த நீண்டாகலால
அபிலலாமசகம்ளை முன்வனடுபோதற்கலாக மீண்டும
இரலாணுவெமையமைலாக்கத்மத பமைற்வகலாண்டு வெரகமுறைத.
இந்தத் திரபோத்திற்கு அங்கீகலாரம பகலாரகன்முறை
வோலாரட்டு, 1930 கள மைற்றம 1940 களில நலாஜிக்களும
மைற்றம ேபோலானிய ஏகலாதிோத்திய இரலாணுவெமும வசயத
மைலாவோரம குற்முறைங்கம்ளை மூடிமைமமுறைத்தவிடா திட்டாமிட்டா
முயற்சிகள பமைற்வகலாள்ளைபோட்டு வெரகன்முறைன. 

5. பிரிட்டான், பிரலான்ஸ, கனடாலா மைற்றம ஆஸதிபரலியலா
உட்ோடா ஏகலாதிோத்திய சக்திகள அமனத்தபமை தமைக்கலான
வசலவெலாக்கு பிரலாந்தியங்கம்ளை உரவெலாக்குகன்முறை இந்த
போலாட்டியில முழுதலாகப ோங்வகடுத்திரக்கன்முறைன.
மைத்திய கழக்கு,  ஆபிரிக்கலா மைற்றம ஆசியலாவில
இரக்கும முன்னலாள கலாலனித்தவெ நலாடுகளும மைற்றம
அமரக் கலாலனித்தவெ நலாடுகளும மைட்டுமைலல, ஆரக்டிக்,
அந்தலாரக்டிக் இன்னும விண்வவெளிப ோகுதி அத்தடான்
இமணயவவெளி என உலகன் ஒவ்வவெலார ோகுதியுபமை
கடுமமையலான பமைலாதலுக்கலான ஒர மூலகலாரணமைலாக
ஆகயிரக்கன்முறைன. இந்த பமைலாதலகள தனத ோங்கற்கு
பிரிவிமனவெலாதப போலாக்குகளுக்கும,  இனப
பிரிவிமனகளுக்கும,  வெகுபபவெலாத பமைலாதலகளுக்கும
இட்டுச்வசலலத்தக்க ோதட்டாங்கம்ளை
வெ்ளைரத்வதடுக்கன்முறைன. 

6. ரஷ்யலா மைற்றம சீனலாவின் ஆட்சிகள இந்த
ஏகலாதிோத்திய போலார உந்ததலுக்கு எதிரலான ஒர
எதிரபோலம  எதமனயும வகலாண்டிரக்கவிலமல.
இவ்விரண்டு நலாடுகளுபமை ஸரலாலினிச
அதிகலாரத்தவெத்தலால நடாத்தபோட்டா முதலலாளித்தவெ மீட்சி
நடாவெடிக்மககளில இரந்த எழுந்த குற்முறைவியலதனமைலான
நிதிப பிரபத்தவெ அணிமயபய பிரதிநிதித்தவெம
வசயகன்முறைன,  அவெற்றின் நலன்கம்ளைப ோலாதகலாக்கபவெ
முமனகன்முறைன.  ரஷ்யலா மைற்றம சீனலாவின் ோரந்த
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மைக்கள இபபோலாத முகமவகலாடுக்கன்முறை மிகப ோயங்கரமைலான
அோலாயங்களுக்குரிய அரசியல வோலாறபப இவெற்றக்குரியத
என்ோத மைட்டுமைலல,  பதசியவெலாதத்மத இமவெ
க்ளைறிவிடுவெதலானத வதலாழிலலா்ளை வெரக்கத்மதப
பி்ளைவுோடுத்தபவெ பசமவெ வசயத வகலாண்டிரக்கமுறைத.  

7. ஒர பரட்சிகர மைலாரக்சிச பவெமலத்திட்டாத்தின்
அடிபோமடாயில சரவெபதசத் வதலாழிலலா்ளை வெரக்கம
தமலயிடாவிலமல என்முறைலால,  இன்னுவமைலார ஏகலாதிோத்திய
இரத்த ஆற ஓடுவெத சலாத்தியம என்ோத மைட்டுமைலல
தவிரக்கமுடியலாததலாகவும கூடா இரக்கமுறைத.  20  ஆம
நூற்முறைலாண்டின் இரண்டு உலகப போலாரகளும உலகப
வோலார்ளைலாதலாரத்திற்கும கலாலலாவெதியலாகப போலான பதசிய-அரசு
அமமைபபமுமமுறைக்கும இமடாயிலலான முரண்ோலாடுகளில
இரந்பத எழுந்திரந்தன. ஒவ்வவெலார ஏகலாதிோத்திய
சக்தியுபமை இந்த முரண்ோலாட்மடா,  உலக
பமைலலாதிக்கத்திற்கலாய முயற்சிபோதன் மூலமைலாகத் தரக்க
முமனந்தன.  ஆனலால கடாந்த மூன்ற தசலாபத கலாலங்களின்
உற்ோத்தியின் பூபகலா்ளைமையமைலாக்கமைலானத,   உலகப
வோலார்ளைலாதலாரம ஒரங்கமணவு கலாண்ோதில பமைலுவமைலார
ோண்பரீதியலான ோலாயச்சமல விம்ளைவித்ததடான்,
முதலலாளித்தவெத்தின் அடிபோமடா முரண்ோலாடுகம்ளை
தவிரத்தின் பதியவதலார உச்சத்திற்கு வகலாண்டுவெந்த
பசரத்திரக்கமுறைத.

8. உலக்ளைலாவிய மைட்டாத்தில ஒரங்கமணந்த
வோலார்ளைலாதலாரத்மத ோகுத்தறிவுடானலான ஒர அடிபோமடாயில
ஒரங்கமணபோதம,  இவ்வெலாமுறைலாய உற்ோத்தி சக்திகளின்
ஒத்திமசவெலான அபிவிரத்திமய உறதி வசயவெதம,
முதலலாளித்தவெத்தின் கீழ சலாத்தியமைற்முறைத என்ோமதபய
ஏகலாதிோத்திய மைற்றம பதசிய அரசு நலன்களிமடாயிலலான
பமைலாதல வவெளிபோடுத்தகமுறைத.  எபோடியிரபபினும,
ஏகலாதிோத்தியத்மத  அதன் முடிவின் எலமலக்கு
இட்டுச்வசலலும அபத முரண்ோலாடுகள தலான் பசலாசலிசப
பரட்சிக்கலான பமுறைநிமலயலான உத்பவெகத்மதயும
வெழங்குகன்முறைத.  உற்ோத்தியின் உலகமையமைலாக்கமைலானத
வதலாழிலலா்ளை வெரக்கத்தின் ோலாரியவதலார வோரக்கத்திற்கு
இட்டுச் வசன்றள்ளைத.  எந்த பதசத்திற்கும
விசுவெலாசத்திற்கலான கடாமமைபோலாடாற்முறை இந்த சமூக சக்தி
மைட்டுபமை போலாரக்கு மூலகலாரணமைலாய திகழும இலலாோ
அமமைபபமுமமுறைக்கு ஒர முடிவு கட்டாத்
திமுறைன்ோமடாத்ததலாகும.

9. சமூக ஏற்முறைத்தலாழவு வோரகுவெத,  எபதச்சலாதிகலார ஆட்சி
வெடிவெங்களில வசன்றமுடிவெத என வதலாழிலலா்ளை வெரக்கம
முகமவகலாடுக்கன்முறை அத்தமன மிகபவோரம
பிரச்சிமனகளுபமை இந்தப போலாரலாட்டாத்தின் பிரிக்கவியலலாத
ோலாகங்கப்ளை ஆகும.  போலாரக்கு எதிரலானவதலார
போலாரலாட்டாமிலலலாமைல பசலாசலிசத்திற்கலான எந்தப
போலாரலாட்டாமும இரக்க முடியலாத,  பசலாசலிசத்தக்கலான
போலாரலாட்டாமிலலலாமைல போலாரக்கு எதிரலான எந்தப
போலாரலாட்டாமும இரக்க முடியலாத. அரசியல அதிகலாரத்மதக்

மகயிவலடுபோதற்கலான போலாரலாட்டாம,  வெங்ககள மைற்றம
மிகபவோரம வோரநிறவெனங்கம்ளை மகயகபோடுத்தவெத,
அத்தடான் வதலாழிலலா்ளைர’  அரசுகளின் ஒர உலகக்
கூட்டாமமைபமோ கட்டியமமைக்கன்முறை கடாமமைமய
ஆரமபிபோத என ஒர பசலாசலிச பவெமலத்திட்டாத்தின்
அடிபோமடாயில,  இம்ளைஞரகம்ளையும ஒடுக்கபோட்டா
மைக்கம்ளையும தனக்குப பின்னலால அணிதிரட்டிய
வதலாழிலலா்ளை வெரக்கத்தின் மூலமைலாகபவெ போலார
எதிரக்கபோடா பவெண்டும.  

10. போலாரக்கு எதிரலான போலாரலாட்டாத்மத தனத
அரசியல பவெமலயின் மமையத்தலானத்தில இரத்த
நலான்கலாம அகலத்தின் அமனத்தலகக் குழு
தரமைலானித்தக் வகலாண்டுள்ளைத. ஏகலாதிோத்திய வென்முமமுறை
மைற்றம இரலாணுவெவெலாதம மைறஎழுச்சி கலாண்ோதற்கு
எதிரலான பரட்சிகர எதிரபபின் சரவெபதச மமையமைலாக அத
ஆக பவெண்டும.  இந்தக் கடாமமைமய முன்வனடுக்கும
பநலாக்கம கூடா பவெவமுறைந்தவவெலார அமமைபபிற்கும
கமடாயலாத.  எண்ணிலடாங்கலா முன்னலாள
சமைலாதலானவெலாதிகளும, தலாரலா்ளைவெலாதிகளும,
ோசுமமைவெலாதிகளும மைற்றம அரலாேகவெலாதிகளும மைனித
உரிமமைகள என்ோதலான பமைலாசடியலான ோதலாமகயின் கீழ
ஏகலாதிோத்தியப போலார முமனபபின் பின்னலால தங்கம்ளை
நிமலநிறத்திக் வகலாண்டிரக்கன்முறைனர.  இபதபோலால
ோபபலலாவெலாதிகள மைற்றம அரசு முதலலாளித்தவெத்தினர
போலான்முறை போலாலி இடாத போலாக்குகள,
“வதலாட்டாவதற்வகலலலாம ஏகலாதிோத்திய-எதிரபப என
முழங்குவெமத”  கண்டானம வசயதிரபோதடான்,  ரஷ்யலா
மைற்றம சீனலாவுக்கு எதிரலான அவமைரிக்க
மூரக்கத்தனத்தின் பின்னலால அணிவெகுத்தள்ளைனர.

11. அமனத்தலகக் குழுவின் தமலமமையின் கீழ
நலான்கலாம அகலத்மதக் கட்டிவயழுபபவெபத மமையமைலான
மூபலலாோலாயப பிரச்சிமன ஆகும.  இதமைட்டுபமை
வதலாழிலலா்ளை வெரக்கத்மத சரவெபதசரீதியலாக
ஐக்கயபோடுத்தவெதற்கு ஒபரவயலார சிந்திக்கத்தக்க
வெழிமுமமுறையலாக இரக்கமுறைத. பமை 4 அன்ற நடாத்தபோட்டா
இமணயவெழி பமை தினக் கூட்டாத்தில 92  நலாடுகளில
இரந்த ோங்குவோற்முறைமமையலானத, நலான்கலாம அகலத்தின்
அமனத்தலகக் குழுவின் பரட்சிகர முன்பனலாக்கற்கு
ஆதரவு வோரகயிரபோமதயும பசலாசலிசப பரட்சிக்கலான
உலகக் கட்சியலாக அத அபிவிரத்தி கலாண்ோதற்கலான
சலாத்திய வெ்ளைத்மதயும வவெளிபோடுத்தியத.
உலவகங்கலும பதிய நலாடுகளில மைற்றம
பிரலாந்தியங்களில அதன் பிரிவுகம்ளை அபிவிரத்தி
வசயவெதற்கலாக உமழபோபத இபபோலாத நலான்கலாம
அகலத்தின் அமனத்தலகக் குழுவின் ோணியலாக
இரக்கமுறைத.

Adopted by the International Committee of the
Fourth International   on June 9, 2014.
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