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சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி (அமமரிக்கச)  தனது

நசன்கசவது சதசிய கசங்கிரகிரசோ மிச்சிகன்,  மடெட்சரசய்ட்டில
ஜ ஜூகிரசூலை 31-ஆகஸ்டு 5 நடெத்தியது.

”சோசோலிோமும் ச சருக்கு எதிரசன ச சரசட்டெமும்”  என்ற

நசன்கசம் அகிூலைத்தின் அகிரசனத்துூலைகக் குழுவின்
அறிக்கிரசககிரசய கசங்கிரஸ் ஒருமனதசக ஏற்றுக்மகசண்டெது.
அத்துடென் “சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின்
முன்சனசக்குகளும் கடெகிரசமகளும்”,  “அமமரிக்கசவிலும்
இ  ூலைத்தீன் அமமரிக்கசவிலும் மதசழிூலைசள வர்க்கத்தின்
ஐக்கியத்திற்கசக” மற்றும் “சோசோலிோத்திற்கசன
ச சரசட்டெமும் சோசோலிோ ோமத்துவத்திற்கசன ோர்வசதோ
இகிரசளஞர் மற்றும் மசணவர் அகிரசமப்பின்  ணிகளும்”
ஆகிய மூன்று கூடுதல தீர்மசனங்களும்

ஏற்றுக்மகசள்ளப் ட்டென.

* * * * * *

1.  சோவவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சிக்கு இருபத்திக்கு இருபத்தியயந்த
வருடங்களுக்குப் பின்னர,  உலக முதலவளித்தவ

அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை பபவருபொருளவதவர,  ோமூக  அமைற்றும் அரசியல
ுறை ப நெருக்கடிகபொருளவல உருக்குக்கு இருபத்தியலந்த கிடக்கி்புமுறைத. 1991 டிோம்பரில

சோவவியத் ஒன்றியம் கக்கு இருபத்தியலக்கப்பட்டதவனத
முதலவளித்தவத்தின் தீர அமைவனகர அமைவன ுறை பவற்றியவகவும்

“வரலவற்றின் முடிவு”  என்றும் சபவற்்புமுறைப்பட்டத.  ஆனவல,
அதன் கவல நூற்்புமுறைவண்டு கவலத்திற்குப் பின்னர,  உலகப்

ுறை பபவருபொருளவதவரம் முரண்பவடுகபொருளவல பின்னிக் கிடக்கி்புமுறைத,
ஏகவதிபத்திய ோக்திகள் ஒரு புதிய உலகப் சபவர என்னும்

அதபொருளபவதவபொருளத்திற்குள்  அமைனிதகுலத்க்கு இருபத்தியத இட்டுச் ுறை போன்று
ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன.  ஒவ்ுறை பவவரு பிரதவன முதலவளித்தவ

 நெவட்டிலும் ஜன நெவயக ஆட்சி வடிவங்கள் தவக்குதலுக்கு
இலக்கவகி இருக்கின்்புமுறைன,  வலத-ோவரி சதசியவவத  அமைற்றும்

பவசிோ ோக்திகள் ச அமைுறை பலழுந்த ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன அத்சதவடு

வரக்கப் சபவரவட்டமும் உலுறை பகங்கிலும்  அமைறுஎழுச்சி
கண்டுவருகி்புமுறைத. 

2.  1930 களுக்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய ச அமைவோ அமைவன உலகபொருளவவிய

ுறை பபவருபொருளவதவர ுறை ப நெருக்கடிக்கு இருபத்தியயத் தூண்டிய 2008  இன் நிதிப்
ுறை பபவறிவு  நெடந்த எட்டு ஆண்டுகள் கடந்த விட்டன.

வங்கியக்கு இருபத்திய அமைப்பு முக்கு இருபத்திய்புமுறை உருக்குக்கு இருபத்தியலவக்கு இருபத்தியதயும் அத்தடன்
சவவல ஸ்ட்ரீட்டில முதலீடு ுறை போய்யப்பட்டுள்பொருள பரந்த தனியவர

ுறை போலவம் கக்கு இருபத்தியலக்கப்படுவக்கு இருபத்தியதயும் தடுப்பதற்கவன ஒரு
 நெப்பவக்கு இருபத்தியோ முயற்சியில,  வரலவற்றில முன்கண்டிரவத

அபொருளவுக்கு வட்டிவிகிதங்கக்கு இருபத்தியபொருளக் குக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பத, அத்தடன் நிதிச்
ோந்க்கு இருபத்தியதகளுக்குள் டிரிலலியன் கணக்கவன டவலரகக்கு இருபத்தியபொருள

இக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பத ஆகியக்கு இருபத்தியவ ுறை பகவண்ட “பணத்க்கு இருபத்தியதப் புழக்கத்தில
விடும் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககள்”  (Quantitative  Easing)

சவக்கு இருபத்தியலத்திட்டத்க்கு இருபத்தியத அுறை ப அமைரிக்க ஃுறை பபடரல ரிோரவ்
க்கு இருபத்தியகயிுறை பலடுத்தத.  அரோவங்க ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககள் பங்கு

விக்கு இருபத்தியலகக்கு இருபத்தியபொருள புதிய முன்எட்டியிரவத உயரங்களுக்கு
உந்திக்ுறை பகவண்டிருக்க,  அசதச நெரத்தில,  “உண்க்கு இருபத்திய அமையவன”

ுறை பபவருபொருளவதவரச அமைவ, நிதித் தக்கு இருபத்திய்புமுறையின் ஆதிக்கத்திற்கு அப்பவல
சதக்க அமைக்கு இருபத்தியடந்த ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத,  உக்கு இருபத்தியழக்கும்  அமைக்களின்

பரந்த எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகயினரின் வவழ்க்க்கு இருபத்தியகத் தரங்கள் ுறை பதவடரந்த
வீழ்ச்சி கண்டு வருகின்்புமுறைன.

3.  புவியரசியல பதட்டங்கள் முதல  அமைற்றும் இரண்டவம்

உலகப் சபவருக்கு முந்க்கு இருபத்தியதய நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகக்கு இருபத்தியபொருள
ஒத்திருக்கின்்புமுறைன.  1990-91  இல ஈரவக் மீதவன முதல

அுறை ப அமைரிக்கப் பக்கு இருபத்தியடுறை பயடுப்பு முதலவன கவல நூற்்புமுறைவண்டு
கவலப் சபவர,  அணு ஆயுதங்கக்கு இருபத்தியபொருளக் ுறை பகவண்டவன ஒரு

மூன்்புமுறைவம் உலகப் சபவரவக ுறை பவடித்ுறை பதழுவதற்கு
அச்சுறுத்தகின்்புமுறை வக்கு இருபத்தியகயில உலக ச அமைலவதிக்கத்திற்கவன

அுறை ப அமைரிக்கவவின் ஒரு முக்கு இருபத்தியனப்பவக வபொருளரந்த
பரவியிருக்கி்புமுறைத.  அுறை ப அமைரிக்கவவின் “பயங்கரவவதத்தின்

மீதவன சபவரின்” பின்விக்கு இருபத்தியபொருளவுகள் சபரழிவுகர அமைவனக்கு இருபத்தியவயவக
இருந்திருக்கின்்புமுறைன.   அமைத்திய கிழக்கு  அமைற்றும் வட

ஆபிரிக்கவவில ஒட்டுுறை ப அமைவத்த ோமூகங்களின் அழிவவனத
இரண்டவம் உலகப் சபவருக்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய மிக ச அமைவோ அமைவன

1 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.
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உலகபொருளவவிய அகதிகள் ுறை ப நெருக்கடிக்கு இருபத்தியய
உருவவக்கியிருக்கி்புமுறைத.  ச நெட்சடவ,  “ரஷ்யவவின் வலிந்த

மூரக்கத்தனத்க்கு இருபத்தியத”  கண்டனம் ுறை போய்கின்்புமுறை அசதச நெரத்தில
கிழக்கு ஐசரவப்பவக்கு இருபத்தியவ பவரிய அபொருளவில

இரவணுவ அமைய அமைவக்குவதிலும் அத ஈடுபட்டிருக்கி்புமுறைத.  ஒபவ அமைவ
நிரவவகத்தின் “ஆசியவக்கு இருபத்தியவ ச நெவக்கிய முன்னிக்கு இருபத்தியல”யின்

மூல அமைவக இந்தியவ ுறை பதவடங்கி ஆஸ்திசரலியவ  அமைற்றும்
ஜப்பவன் வக்கு இருபத்தியரயிலும்,  அுறை ப அமைரிக்கவவிற்கும் சீனவவிற்கும்

இக்கு இருபத்தியடயிலவன ுறை பபருகி வருகின்்புமுறை ச அமைவதலுக்குள்பொருளவக இழுத்த
விடப்பட்டு வருகின்்புமுறைன. சஜர அமைனி மீண்டும் இரவணுவ அமைய அமைவகி

வருவசதவடு,  ச அமைலவதிக்க அமைவன ஐசரவப்பிய ோக்தியவக தனத
பவத்திரத்க்கு இருபத்தியத உறுதிப்படுத்தி வருகி்புமுறைத.

4.  ஆளும் வரக்கம் தனத  நெலன்கக்கு இருபத்தியபொருள முன்ுறை பனடுப்பதற்கும்

உலகப் ுறை பபவருபொருளவதவரத்க்கு இருபத்தியதக் கட்டுப்படுத்தவதற்கும்
அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவய் இருந்த சதசிய-அரசு அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறையின்

அரசியல கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்புகள் ஒரு ஆழ அமைவன
ோட்டபூரவத்தன்க்கு இருபத்திய அமைக்கவன ுறை ப நெருக்கடிக்கு முகம்ுறை பகவடுத்த

நிற்கின்்புமுறைன. ஐக்கிய இரவச்சியத்தில ஐசரவப்பிய ஒன்றியத்தில
இருந்த ுறை பவளிசயறுவதற்கும் அத்தடன் ஐக்கிய இரவச்சியச அமை

கூட சிதறும் ோவத்தியத்திற்கும் வவக்களிக்கப்பட்டுள்பொருளக்கு இருபத்திய அமை;
ஆஸ்திசரலியவவில ுறை பபரிய கட்சிகள் எதுறை பவவன்றின்

மூல அமைவன ுறை பபரும்பவன்க்கு இருபத்திய அமை அரோவங்கத்திற்கு அமைவன ஒரு
கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்க்கு இருபத்தியப உருவவக்க சதரதலகள் தவறியக்கு இருபத்திய அமை;

உலுறை பகங்கிலும் அதி-வலத ோக்திகளின் எழுச்சி;  பிசரசில
 அமைற்றும் ுறை பவனிசூலவவில ஆழ அமைவன அரசியல ுறை ப நெருக்கடிகள்;

ச நெட்சடவவின் ஒரு அங்கத்தவ நெவடவன தருக்கியில
சதவலவியக்கு இருபத்தியடந்த இரவணுவ ோதி ஆகிய அக்கு இருபத்தியனத்தம்

முதலவளித்தவ ஜன நெவயக ஸ்தவபனங்கள்  அமைற்றும் ஆட்சி
வடிவங்களின் நிக்கு இருபத்தியலமுறிவுக்கு ோவட்சிய அமைளிக்கின்்புமுறைன.

5. முதலவளித்தவ ஆட்சியின் உலகபொருளவவிய ுறை ப நெருக்கடி, 2016

அுறை ப அமைரிக்க ஜனவதிபதித் சதரதலில அோவதவரண கூரக்கு இருபத்திய அமையுடன்
ுறை பவளிப்பவடு கவண்கி்புமுறைத.  ஆளும் வரக்கத்தின் இரண்டு

பிரதவன கட்சிகளும் அரசியல  அமை்புமுறைதிச நெவயின் முன்சனறிய
நிக்கு இருபத்தியலயின் அறிகுறிகக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பவளிப்படுத்தகின்்புமுறைன.  குடியரசுக்

கட்சி ுறை படவனவலட் ட்ரம்ப் என்்புமுறை ஒரு பவசிோ வவய்வீச்ோவபொருளக்கு இருபத்தியர
சவட்பவபொருளரவக பரிந்தக்கு இருபத்தியர ுறை போய்தள்பொருளத.  இவர பல சூதவட்ட

க்கு இருபத்திய அமையங்கக்கு இருபத்தியபொருள (Casinos)  திவவலநிக்கு இருபத்தியலக்கு ுறை பகவண்டுவந்த
தனத கட்டுக்கக்கு இருபத்தியதகபொருளவய் விபரிக்கக்கூடிய அசத

ுறை பதவழிலமுக்கு இருபத்தியனவுத் தி்புமுறைன்கக்கு இருபத்தியபொருளக் ுறை பகவண்டு “அுறை ப அமைரிக்கவக்கு இருபத்தியவ
மீண்டும்  அமைகத்தவனதவக்க”  வவக்குறுதியளிக்கி்புமுறைவர.

ஜன நெவயகக் கட்சி, ஹிலவரி கிளிண்டக்கு இருபத்தியன முன்க்கு இருபத்தியவத்தள்பொருளத.
அுறை ப அமைரிக்க அரசியல வரலவற்றில சவுறை ப்புமுறைந்த  அமைனிதக்கு இருபத்தியர

விடவும் அதிக அமைவய் ஊழல குற்்புமுறைச்ோவட்டுகளில இருந்த தப்பி
வந்திருக்கி்புமுறைவர என்பசத ஜனவதிபதி பதவிக்கவன அவரத

பிரதவன தகுதியவக இருக்கி்புமுறைத.  அவக்கு இருபத்தியர ஒரு பல
மிலலியன்களுக்கு அதிபதியவக்கியிருக்கும்  நெவன்கு

தோவப்தங்களுக்கும் கூடுதலவன ஒரு அரசியல வவழ்க்க்கு இருபத்தியகக்கு
பின்னர,  ஹிலவரி கிளிண்டன்,  இரவணுவ-உபொருளவுத்தக்கு இருபத்திய்புமுறை

ஸ்தவபகத்திற்கும்  அமைற்றும் சவவல-ஸ்ட்ரீட்டின் நிதி

 நெலன்களுக்கும் இக்கு இருபத்தியடயிலவன கூட்டணியின் உருவடிவ அமைவகத்
திகழ்கி்புமுறைவர.  சதரதல முடிவு என்னவவக இருந்தவலும்,  அத

ஆழக்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியடகின்்புமுறை ுறை பபவருபொருளவதவர  அமைற்றும் ோமூக ுறை ப நெருக்கடிக்கு
முகம்ுறை பகவடுக்கின்்புமுறை,   அமைற்றும் ுறை பவளி நெவட்டில சபவக்கு இருபத்தியரக்

கூரக்கு இருபத்திய அமையவய் அதிகரிப்பத உட்பட  அமைக்கள் ஆதரவற்்புமுறை
ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள பின்பற்றுகின்்புமுறை ஒரு பிற்சபவக்குத்தன அமைவன

அரோவங்கத்க்கு இருபத்தியதசய உருவவக்கும்.

6.  தன்க்கு இருபத்தியன ஒரு சோவோலிஸ்டவக விவரித்தக் ுறை பகவண்டு
“பிலலியனர வரக்கத்திற்கு”  எதிரவன ஒரு “அரசியல

புரட்சி”க்கு அக்கு இருபத்தியழப்புகள் விடுப்பதன் அடிப்பக்கு இருபத்தியடயில தனத
பிரச்ோவரத்க்கு இருபத்தியத அக்கு இருபத்திய அமைத்தக் ுறை பகவண்ட சவர அமைண்ட் ுறை போனட்டரவன

சபரனி ோவண்டரடர்ஸ்டர்ஸுக்குக் கிக்கு இருபத்தியடத்த பவரிய ஆதரவவனத,
ுறை பதவழிலவபொருளரகள்  அமைற்றும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகள்,  ோவண்டரஸின்

முயற்சிகக்கு இருபத்தியபொருளயும் தவண்டி,  இரு-கட்சி அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறையின்
கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்புக்குள்பொருளவக  அமைட்டுப்படுத்தி க்கு இருபத்தியவக்கப்பட முடியவத

வண்ணம், ஒரு இடத-ோவரி, முதலவளித்தவ-எதிரப்பு அரசியல
தீவிர அமையப்பட்டதன் ஆரம்பகட்ட ுறை பவளிப்பவடவக இருந்தத.

அுறை ப அமைரிக்கவ தீவிர வரக்கப் சபவரவட்டத்தின் ஒரு
கவலகட்டத்திற்குள் நுக்கு இருபத்தியழந்த ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத. இத, அதன்

வழியில,  முதலவளித்தவ வரக்கத்திற்கும் அதன் அரசு
எந்திரத்திற்கும் எதிரவன  நெனவவன அரசியல சபவரவட்டத்தின்

பவக்கு இருபத்தியதயில அுறை ப அமைரிக்க ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத
இட்டுச்ுறை போலலும்.

7.  முதலவளித்தவ அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறையின் வரலவற்று

ுறை ப நெருக்கடியில இருந்த அக்கு இருபத்திய அமைதியவய் ுறை பவளிவருவதற்கவன
வழிசயதம் இலக்கு இருபத்தியல.  அத இரண்டு வழிகளில தவன்

தீரக்கப்பட்டவக முடியும். ஒன்று, ஆளும் வரக்க அமைவனத சபவர,
ோரவவதிகவரம்  அமைற்றும் உலகின்  அமைக்கக்கு இருபத்தியபொருள பரந்த அபொருளவில

வறுக்கு இருபத்திய அமைக்குள் தள்ளுவத ஆகியவற்றின் மூல அமைவக ஒரு புதிய
ோ அமைநிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியய உருவவக்க முக்கு இருபத்தியனயும்,  இலக்கு இருபத்தியலசயல

ுறை பதவழிலவபொருள வரக்க அமைவனத,  ோரவசதோரீதியவக ஒன்றுபட்டும்
ஒரு சுயவதீன அமைவன அரசியலோக்தியவக அணிதிரண்டும்,

முதலவளித்தவத்க்கு இருபத்தியத தூக்கிவீசி விட்டு,  பகுத்தறிவவன
திட்டமிடல  அமைற்றும் ோமூக ோ அமைத்தவத்க்கு இருபத்தியத அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவகக்

ுறை பகவண்ட ஒரு உலகபொருளவவிய சோவோலிோ ோமூகத்க்கு இருபத்தியத
ஸ்தவபிக்கும்.

8.  ஏகவதிபத்திய சபவக்கு இருபத்தியரயும் எசதச்ோவதிகவரத்க்கு இருபத்தியதயும்

உருவவக்குகின்்புமுறை அசத ுறை ப நெருக்கடி தவன் சோவோலிோப்
புரட்சிக்கவன உந்தோக்திக்கு இருபத்தியயயும் கூட உருவவக்குகி்புமுறைத.

அுறை ப அமைரிக்கவவின் இரவணுவவவதத்திற்கும், சவக்கு இருபத்தியலகள்  அமைற்றும்
ஊதியங்கள் மீதவன தவக்குதலகளுக்கும்,  ுறை பபவதக் கலவி

அழிக்கப்படுவதற்கும்,  உள்கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்பு சிக்கு இருபத்தியதவதற்கும்,
 அமைவணவர கடன்  அமைற்றும் அதிகரித்தச் ுறை போலலும் கலவிக்

கட்டணம் ஆகியவற்றுக்கும்,   அமைற்றும் சபவலிஸ்
வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கும் எதிரவன ுறை பவகுஜன எதிரப்பவனத,

சோவோலிோத்திற்கவன ஒட்டுுறை ப அமைவத்த ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின்
ஒரு ுறை பபவதவவன அரசியல சபவரவட்டத்தில

ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டவக சவண்டும்.  நெடுத்தர வரக்க, சபவலி-
இடத அரசியலின் அத்தக்கு இருபத்தியன வடிவங்களுக்கும் எதிரவக,

2 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



சோவோலிோ ோ அமைத்தவக் கட்சியவனத இரவணுவவவதத்திற்கு
எதிரவகவும்  அமைற்றும் சோவோலிோத்திற்கவகவும் ஜன நெவயக

உரிக்கு இருபத்திய அமைகக்கு இருபத்தியபொருளப் பவதகவப்பதில ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின்
க்கு இருபத்திய அமைய அமைவன  அமைற்றும் தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையவன பவத்திரத்க்கு இருபத்தியத

ஐயத்திற்கிடமின்றி உறுதிபட தவங்கி நிற்கி்புமுறைத.
அுறை ப அமைரிக்கவவிலும்  அமைற்றும் ோரவசதோ அபொருளவிலும் புரட்சிகரத்

தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய கட்டிுறை பயழுப்புவசத  அமைனிதகுலத்தின் தக்கு இருபத்தியலவிதி
தங்கியிருக்கும் தீர அமைவனகர அமைவன மூசலவபவயப் பிரச்சிக்கு இருபத்தியன

ஆகும்.

உலக முதலவளித்தவத்தின்  ுறை ப நெருக்கடியும்  அுறை ப அமைரிக்கவவின்
வரக்க உ்புமுறைவுகளின்   அமைறுசீரக்கு இருபத்திய அமைவும்

9.  நிதி ஊகவணிகத்தின் ுறை பதவடுஎலக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியய விரிவுபடுத்திய

அசதச நெரத்தில ுறை பபருநிறுவன  அமைற்றும் நிதி உயரடுக்கின்
ுறை போலவத்க்கு இருபத்தியத பிரம் அமைவண்ட அமைவக அதிகரித்த, வரலவற்றில ோமூக

ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமையின் மிக உச்ோ அமைவன  அமைட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள
உருவவக்கியசத அுறை ப அமைரிக்க ுறை பபடரல ரிோரவ்  அமைற்றும் உலகின்

 அமைத்திய வங்கிகள் பின்பற்றிய ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககளின் பிரதவன
விக்கு இருபத்தியபொருளவவய் இருக்கி்புமுறைத.  அுறை ப அமைரிக்கவவில பங்குச் ோந்க்கு இருபத்தியதகள்

முன்கண்டிரவத உச்ோத்தில இருக்கின்்புமுறை அசதச நெரத்தில கடன்
ோந்க்கு இருபத்தியதகளில பவய்ச்ோப்பட்ட பரந்த பண விநிசயவக அமைவனத

ஐசரவப்பவவில கடன்பத்திர வருவவய்கக்கு இருபத்தியபொருள முன்கண்டிரவத
குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்தநிக்கு இருபத்தியலகளுக்குள் தள்ளியிருக்கி்புமுறைத.  அதிகரித்தச்

ுறை போலலும் ுறை போவத்த விக்கு இருபத்தியலகபொருளவல ஊக்கம்ுறை பபற்று,  62
பிலலியனரகள் இப்சபவத உலகின் பவதி  அமைக்கள்ுறை பதவக்கு இருபத்தியக

அபொருளவுக்கு,  அதவவத 3.5  பிலலியன் சபர ுறை பகவண்டிருக்கும்
அபொருளவுக்கவன ுறை போவத்தகக்கு இருபத்தியபொருளக் கட்டுப்பவட்டில

ுறை பகவண்டுள்பொருளனர.

10.  இதனிக்கு இருபத்தியடசய,  உலகப் ுறை பபவருபொருளவதவரம்  அமைந்தநிக்கு இருபத்தியலக்குள்
அமிழ்ந்த கிடக்கி்புமுறைத.  தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமை ுறை பபவருபொருளவதவர அறிஞரகள்

உலகின் “ஏககவல  அமைந்தநிக்கு இருபத்தியல”யின் ஒரு கவலகட்டம்
குறித்தம் “நீடித்த  அமைந்தநிக்கு இருபத்தியல”  (secular stagnation) குறித்தம்

எச்ோரித்தக் ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைனர.  இரண்டவம் உலகப்
சபவருக்கு முந்க்கு இருபத்தியதய தோவப்தத்தின் குணவம்ோ அமைவய் இருந்த

ுறை பபவருபொருளவதவர சதசியவவதத்தின் ஒரு வக்கு இருபத்தியகக்கு —
 நெவணய அமைதிப்பு சபவரகள்  அமைற்றும் வரத்தகத் தக்கு இருபத்தியடகளின்

எழுச்சி ஆகியக்கு இருபத்தியவ உட்பட—  உலகம் திரும்பிக்
ுறை பகவண்டிருப்பதன்  அமைத்தியில, 2008 க்கு முந்க்கு இருபத்தியதய கவலத்தடன்

ஒப்பிட்டவல உலக வரத்தகம் கூரக்கு இருபத்திய அமையவக
 அமைந்த அமைக்கு இருபத்தியடந்திருக்கி்புமுறைத.

11.  ஒரு குறிப்பிட்ட கவலத்திற்கு,  சீனவவின் தரித

வபொருளரச்சியவனத உலகபொருளவவிய சிக்கு இருபத்தியதவின் வீச்க்கு இருபத்தியோ  அமைக்கு இருபத்திய்புமுறைத்தக்
ுறை பகவண்டிருந்தத.  அதவும் முடிந்த சபவனத.  அரோவங்க

ுறை போலவினம்  அமைற்றும் கடன்கபொருளவல நிதியவதவரம் அளிக்கப்பட்ட
2008 க்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய ுறை போவத்தக் குமிழி உக்கு இருபத்தியடந்த

அசதசவக்கு இருபத்தியபொருளயில,  சீனவவிலவன ுறை பபவருபொருளவதவர வபொருளரச்சி 4.1
ோதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சி கண்டிருக்கி்புமுறைத.  சீனவவிலவன

 அமைந்தநிக்கு இருபத்தியல உலகபொருளவவிய தவக்கங்கக்கு இருபத்தியபொருளக் ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.
இத ோந்க்கு இருபத்தியதப்பண்டங்களின் விக்கு இருபத்தியலகளிலவன ுறை பபவறிவுக்கு

பங்களித்த,  ஏற்று அமைதி ோவரந்த  நெவடுகளில ுறை பபவருபொருளவதவர
ுறை ப நெருக்கடிக்கு இருபத்தியய உருவவக்கியிருக்கி்புமுறைத.  பிசரசில ுறை பபரு அமைந்த

நிக்கு இருபத்தியலக்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய மிக ச அமைவோ அமைவன ுறை பபவருபொருளவதவர
ுறை ப நெருக்கடியின்  அமைத்தியில இருக்கி்புமுறைத,  ுறை பவனிசூலவ

அதிகரித்தச் ுறை போலலும் பணவீக்கம்  அமைற்றும் பவரிய
வறுக்கு இருபத்திய அமைப்படல ஆகியவற்றின் ஒரு கவலகட்டத்தின் வழியவக

பயணித்தக் ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  ரஷ்ய ுறை பபவருபொருளவதவரம் 2015
இல 3.7  ோதவீதம் வக்கு இருபத்தியர சுருங்கியத,  இந்திய ஏற்று அமைதி

கூரக்கு இருபத்திய அமையவக ோரிந்திருக்கி்புமுறைத,  2016  இன் முதல மூன்று
 அமைவதங்களில ுறை பதன்னவபிரிக்கவவின் ுறை பபவருபொருளவதவரம் 1.2

ோதவீதம் சுருங்கியிருக்கி்புமுறைத.

12.  ஐசரவப்பவவில,  அதன் இரண்டவவத ுறை பபரிய
ுறை பபவருபொருளவதவர அமைவன பிரிட்டன் ஐசரவப்பிய ஒன்றியத்தில

இருந்த ுறை பவளிசயறுவுறை பதன்பத,  ஐசரவப்பிய “ஐக்கியம்”
என்னும் ஒட்டுுறை ப அமைவத்தத் திட்டத்தின் மிகப் பரந்த ஒரு

ுறை ப நெருக்கடியின் பகுதியவகும்.  யூசரவக்கு இருபத்தியவ தங்கள்
 நெவணய அமைதிப்பவகப் பயன்படுத்தகின்்புமுறை  நெவடுகக்கு இருபத்தியபொருளக் ுறை பகவண்ட

யூசரவ அமைண்டலத்க்கு இருபத்தியதப் ுறை பபவறுத்தவக்கு இருபத்தியர,  இந்த ஆண்டிற்கவன
ுறை பபவருபொருளவதவர வபொருளரச்சி ுறை பவறும் 1.6  ோதவீதத்க்கு இருபத்தியதசய எட்டும்

என எதிரபவரக்கப்படுகி்புமுறைத,  ுறை பதவடரந்த அடுத்த ஆண்டிலும்
இத ுறை பவறும் 1.4  ோதவீத அமைவகசவ இருக்கும் என்று

 அமைதிப்பிடப்படுகி்புமுறைத.  பிுறை பரக்ஸிட் வவக்களிப்பவனத
நிதிரீதியவன ுறை பதவற்றுப்பரவல,  பிரிட்டனில வீட்டுச் ோந்க்கு இருபத்தியத

குமிழியின் ஒரு உக்கு இருபத்தியடவு  அமைற்றும் கண்டம் முழுக்கு இருபத்திய அமையவக ஒரு
ுறை பபவதவவன வங்கி ுறை ப நெருக்கடி ஆகியவற்றின் அச்ோங்கக்கு இருபத்தியபொருள

எழுப்பியிருக்கி்புமுறைத.  ஒரு ுறை பபவதவவன,  கண்டம்-
முழுவதிலு அமைவன ுறை பபவருபொருளவதவர  அமைலிந்தநிக்கு இருபத்தியலக்கு  அமைத்தியில

பிுறை பரக்ஸிட் வவக்களிப்பு வந்திருக்கி்புமுறைத.  கிரீஸ்,  சபவரச்சுகல
 அமைற்றும் ஸ்ுறை பபயின் ஆகியக்கு இருபத்தியவ,  வங்கிகபொருளவல திணிக்கப்பட்ட

மிருகத்தன அமைவன சிக்கன  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககளின் விக்கு இருபத்தியபொருளவவக,
ஆழ அமைவன  அமைந்தநிக்கு இருபத்தியலயின்  அமைத்தியில இருக்கின்்புமுறைன.

இத்தவலியில,  அரசின் கடன் உச்ோநிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியய
அக்கு இருபத்தியடந்திருக்கி்புமுறைத,  2008  முதலவய் ுறை ப அமைவத்த உள்ளீட்டு

ோதவீதம் வக்கு இருபத்தியர சுருங்கி விட்டிருக்கி்புமுறைத.

13.  அுறை ப அமைரிக்கவவில,  சூழ்நிக்கு இருபத்தியல “மிக  நென்்புமுறைவகசவ
இருக்கி்புமுறைத” என்்புமுறை ஒபவ அமைவவின் கூற்று பிரக்கு இருபத்திய அமையூட்டுவதவகும்.

சதக்கநிக்கு இருபத்தியல,  இக்கு இருபத்தியடவிடவத பவரிய சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை
 அமைற்றும்  அமைக்களின் பரந்த ுறை பபரும்பவன்க்கு இருபத்திய அமையினருக்கு

ச அமைவோ அமைக்கு இருபத்தியடந்த ுறை போலகின்்புமுறை வவழ்க்க்கு இருபத்தியக நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகள்
ஆகியவற்்புமுறைவல அுறை ப அமைரிக்கப் ுறை பபவருபொருளவதவரம்

ச நெவய்வவய்ப்பட்டுள்பொருளத. இந்த ஆண்டின் எஞ்சிய பகுதிக்கும்
அடுத்த ஆண்டிற்கு அமைவன ுறை பபவருபொருளவதவர வபொருளரச்சி 2

ோதவீத அமைவக இருக்கும் என்று  அமைதிப்பிடப்பட்டுள்பொருளத,  இத
முந்க்கு இருபத்தியதய  அமைந்தநிக்கு இருபத்தியலகக்கு இருபத்தியபொருளக் கவட்டிலும் மிகவும் குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்த

அபொருளவவகும்.  அத்தடன் இந்த  அமைதிப்பீடு உலுறை பகங்கிலும்
ுறை பபருகிவருகின்்புமுறை ுறை பபவருபொருளவதவர ஸ்திரமின்க்கு இருபத்திய அமையவல

அுறை ப அமைரிக்கப் ுறை பபவருபொருளவதவரம் கணிோ அமைவகப்
பவதிக்கப்படுவதிலக்கு இருபத்தியல என்று அனு அமைவனித்தக்ுறை பகவள்கி்புமுறைத.

அுறை ப அமைரிக்கவவில ோரவோரி வருவவய் 2000  ஆம் ஆண்டு

3 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



முதலவய் 7  ோதவீதம் வக்கு இருபத்தியர வீழ்ச்சி கண்டிருக்கி்புமுறைத,
வருவவயில ுறை பதவழிலவபொருளரகளின் பங்கு 66  இல இருந்த 61

ோதவீத அமைவய் வீழ்ச்சி கண்டுள்பொருளத.

14. 2007-08  இல ுறை பதவடங்கிய ுறை ப நெருக்கடியவனத இக்கு இருபத்தியடயிட்டு
வந்தசபவகின்்புமுறை ஒரு கீழ்ச நெவக்கிய வீழ்ச்சி அலல  அமைவ்புமுறைவக

அத உலக முதலவளித்தவத்தின் உலகபொருளவவிய
கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்பிலவன ஒரு நிக்கு இருபத்தியலமுறிக்கு இருபத்தியவக் குறிப்பதவகும் என்று

உலக ட்ுறை பரவட்ஸ்கிோ இயக்க அமைவன  நெவன்கவம் அகிலத்தின்
அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழு கூறிய பகுப்பவய்க்கு இருபத்தியவ,  உலகப்

ுறை பபவருபொருளவதவரத்தின் இன்க்கு இருபத்திய்புமுறைய நிக்கு இருபத்தியல ஊரஜிதம் ுறை போய்கி்புமுறைத.
அுறை ப அமைரிக்கவவில ுறை போலுத்தமுடியவத வீட்டு அட அமைவனக்

கடன்களுடன் ுறை பதவடரபுக்கு இருபத்தியடய  நெச்சு ுறை போவத்தகளினவல ோந்க்கு இருபத்தியத
நிக்கு இருபத்தியலகுக்கு இருபத்தியலந்ததவல தூண்டப்பட்ட 2008  ுறை ப நெருக்கடியவனத

முதலவளித்தவ அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறையின்,  குறிப்பவக அுறை ப அமைரிக்க
முதலவளித்தவத்தின் ஊழலக்கு இருபத்தியடந்த  அமைற்றும் ஒட்டுண்ணித்தன

குணவம்ோத்க்கு இருபத்தியத சதவலுரித்தக் கவட்டியத.

15.  முந்க்கு இருபத்தியதய மூன்று தோவப்தங்கள் ோமூக
ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமையின் ஒரு முன்கண்டிரவத ுறை பபருக்கத்க்கு இருபத்தியதக்

கண்டிருந்தன.  அுறை ப அமைரிக்கவவில ுறை பபருநிறுவன  அமைற்றும் நிதி
உயரடுக்கின் மூல அமைவக  அமைக்கு இருபத்தியலசபவன்்புமுறை ுறை போவத்தகளின்

குவிப்பவனத,  உற்பத்தி நிகழ்முக்கு இருபத்திய்புமுறையில இருந்த அதிக அமைவன
அபொருளவில விலகிச் ுறை போன்றிருந்தத.  அதற்குப் பதிலவய்

ுறை போவத்தச் ோந்க்கு இருபத்தியதகளின் முடிவற்்புமுறை வபொருளரச்சி,  ஊக வணிகம்,
 அமைற்றும் அப்பட்ட அமைவன குற்்புமுறைத்தன்க்கு இருபத்திய அமை ஆகியவற்றுடன் அத

கட்டப்பட்டிருந்தத.

16.  இந்த நிதிய அமைய அமைவக்க நிகழ்வுப்சபவக்கவனத
அுறை ப அமைரிக்கவவிற்குள்பொருளவன ோமூக  அமைற்றும் அரசியல

உ்புமுறைவுகளுக்கு கணிோ அமைவன பின்விக்கு இருபத்தியபொருளவுகக்கு இருபத்தியபொருளக்
ுறை பகவண்டிருந்திருக்கி்புமுறைத.  அுறை ப அமைரிக்க ஆளும் வரக்க அமைவனத,

ுறை பபவத அமைக்கள் கருத்தக்கும்,  அத்தடன் தவயகத்திலும்
ுறை பவளி நெவட்டிலும் ஜன நெவயக ஆட்சி வடிவங்களுக்கும்

ோட்டரீதியவன அணுகுமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கும் அத கவட்டும் திமிரவன
அலட்சியத்தில பிரபுத்தவத்தின் அத்தக்கு இருபத்தியன முத்திக்கு இருபத்தியரகக்கு இருபத்தியபொருளயும்

தவங்கியுள்பொருளத.  நிதியப் பிரபுத்தவம்தவன் அரசியல
அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கு இருபத்தியயயும் ஊடகங்கக்கு இருபத்தியபொருளயும் கட்டுப்படுத்தகி்புமுறைத.

அரசியலவவதிகள் ஆளும் வரக்கத்க்கு இருபத்தியதப் பிரதிநிதித்தவம்
ுறை போய்வத  அமைட்டு அமைலல; அவரகள் த அமைத ுறை போவந்த வழிவக்கு இருபத்தியகயில

மிலலியனரகபொருளவவதம் பிலலியனரகபொருளவவதம் அதிகரிக்கி்புமுறைத.
ஆளும் உயரடுக்கு இந்த ுறை போலவத்க்கு இருபத்தியத பவதகவப்பதற்கவகவும்

தன்  நெலன்கக்கு இருபத்தியபொருளப் பவதகவப்பதற்கவகவும் சபவலிஸ்-அரசு
ுறை பபவறிமுக்கு இருபத்திய்புமுறைகக்கு இருபத்தியபொருளயும்  அமைற்றும் ஒரு பரந்த உள் நெவட்டு சவவு

எந்திரத்க்கு இருபத்தியதயும் கட்டிுறை பயழுப்பியுள்பொருளத.

17.  ஆயினும்,  நிதி அமைய அமைவகக்கு இருபத்தியல ச நெவக்கிய திருப்ப அமைவனத
அுறை ப அமைரிக்க  அமைற்றும் உலகப் ுறை பபவருபொருளவதவரத்தின் ஒரு

ஆழ அமைவன  அமைற்றும் நீண்ட-கவல ுறை ப நெருக்கடியில
சவரூன்றியிருக்கி்புமுறைத. 1960 களின் கவலத்திசலசய, இரண்டவம்

உலகப் சபவருக்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய கவலகட்டத்தின் ுறை பபவருபொருளவதவர
எழுச்சிக் கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்பு ுறை ப நெவருங்கிக் ுறை பகவண்டிருந்ததற்கவன

அறிகுறிகள் இருந்தன.  சபவருக்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய அக்கு இருபத்திய அமைப்பு
தனக்கவன அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவகக் ுறை பகவண்டிருந்த அுறை ப அமைரிக்கவவின்

ச அமைலவதிக்க நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியய,  ஐசரவப்பவ  அமைற்றும் ஜப்பவனின்
ுறை பபவருபொருளவதவர  அமைறு அமைலரச்சி அரித்தக் ுறை பகவண்டிருந்தத.

1960 களின்  அமைத்திக்குள்பொருளவக,  அுறை ப அமைரிக்கவவின் முக்கிய
உற்பத்தித் தக்கு இருபத்திய்புமுறைகளில இலவபவிகித அமைவனத கணிோ அமைவய்

வீழ்ச்சியக்கு இருபத்தியடயத் ுறை பதவடங்கியத,  1970 களுக்குள்பொருளவக
அக்கு இருபத்தியனத்த முக்கிய முதலவளித்தவ  நெவடுகளிலும்

ுறை பபவருபொருளவதவர வபொருளரச்சி சதக்கம் கவணத் ுறை பதவடங்கியிருந்தத.
1967  முதல 1975  வக்கு இருபத்தியரயவன கவலகட்ட அமைவனத

உலுறை பகங்கிலும் ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கப் சபவரக்குணத்தின்
ுறை பவடிப்க்கு இருபத்தியபயும் கண்டத.

18.  அுறை ப அமைரிக்கவவின் ஆளும் வரக்கம் ுறை பதவழிலவபொருள

வரக்கத்திற்கு எதிரவன ஒரு எதிரத்தவக்குதக்கு இருபத்தியலத் ுறை பதவடுத்த
இந்தப் சபவக்குகளுக்கு பதிலிறுப்பு ுறை போய்தத.  ஜிம்மி

கவரட்டரின் ஜன நெவயகக் கட்சி நிரவவகம், 1979 இல ுறை பபடரல
ரிோரவின் தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையில சபவல சவவலகக்கு இருபத்தியர,  நிய அமைனம்

ுறை போய்ததடன் இத ுறை பதவடங்கியத.  சவவலகர கூரக்கு இருபத்திய அமையவக
வட்டி விகிதங்கக்கு இருபத்தியபொருள ஏற்றி,  ஒரு கடுக்கு இருபத்திய அமையவன

 அமைந்தநிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியயத் தூண்டியதடன் சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய
அதிகரிக்கச் ுறை போய்தவர. 1981 இல அதிகவரத்திற்கு வந்த ரீகன்

நிரவவக அமைவனத,  AFL-CIO ுறை பதவழிற்ோங்கங்களின்
ஒத்தக்கு இருபத்தியழப்புடன்,  அரோவங்க  அமைற்றும் ுறை பபருநிறுவன

சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்த முறியடிப்புகளின் ஒரு அக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியயத்
ுறை பதவடக்கியத. ஒட்டுுறை ப அமைவத்த ுறை பதவழிற்தக்கு இருபத்திய்புமுறைகளும் ஏ்புமுறைக்குக்கு இருபத்திய்புமுறைய

மூடப்பட்டன,  நூ்புமுறைவயிரக்கணக்கவன சவக்கு இருபத்தியலகள்
தக்கு இருபத்தியடத்தழிக்கப்பட்டன.  ுறை பதவழிற்தக்கு இருபத்திய்புமுறை உற்பத்தியின் வபொருளரச்சி

விகிதம் 1950 களில 7  முதல 9  ோதவீத அமைவய் இருந்ததில
இருந்த 1980 களில 2  முதல 3  ோதவீதம் வக்கு இருபத்தியரயவன

நிக்கு இருபத்தியலக்கு வீழ்ச்சி கண்டத.

19.  அுறை ப அமைரிக்கவவில ுறை பதவழிற்தக்கு இருபத்திய்புமுறை உற்பத்தியின்
சதய்வவனத,  நிதியவணிகத் தக்கு இருபத்திய்புமுறையின் வபொருளரச்சியுடன்

ச நெரடியவகத் ுறை பதவடரபுபட்டிருந்தத. ஆளும் வரக்கம் தன்க்கு இருபத்தியன
வபொருளப்படுத்திக் ுறை பகவள்வதற்கவன பிரதவன அமைவன வழிவக்கு இருபத்தியகயவக

நிதி ஊகவணிகம் ஆகியத.  ுறை பபருநிறுவன இலவபங்களில
நிதியவணிகத் தக்கு இருபத்திய்புமுறையவல எட்டப்பட்ட விகிதவச்ோவரம்,  1980

இல 6  ோதவீத அமைவய் இருந்ததில இருந்த 2005  இல 40
ோதவீத அமைவய் அதிகரித்தத.  ுறை பபவருள் உற்பத்தித் தக்கு இருபத்திய்புமுறையின்

ோதவீதத்தில, நிதி, கவப்பீடு  அமைற்றும் ரியல எஸ்சடட் (Finance,

Insurance  and  Real  Estate  -  FIRE) ஆகியவற்்புமுறைவல

உருவவக்கப்பட்ட ுறை ப அமைவத்த உள் நெவட்டு உற்பத்தியின் பங்கு
1970 களில ுறை பவறும் 30  ோதவீதத்திற்கு ச அமைலவக இருந்ததில

இருந்த 2000 களில 70  ோதவீதத்திற்கும் அதிக அமைவனதவகவும்
2010  இல 90  ோதவீதத்திற்கும் அதிக அமைவனதவகவு அமைவன

நிக்கு இருபத்தியலக்கு உயரந்திருந்தத.  1990 களில ுறை பதவடங்கிய ஒரு
பங்குச் ோந்க்கு இருபத்தியத எழுச்சிக்கு,  குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்த வட்டி விகிதங்களின்

மூல அமைவக கடன்கக்கு இருபத்தியபொருள பவரிய அபொருளவில வவங்கிக் குவிப்பக்கு இருபத்தியத
ஊக்குவிக்கின்்புமுறை ஒரு ுறை பபடரல ரிோரவ் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியக,  வோதி

ுறை போய்த ுறை பகவடுத்தத.

4 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



20.  இந்தப் ுறை பபவருபொருளவதவர உரு அமைவற்்புமுறைங்கள்,  உலகபொருளவவிய
நிகழ்ச்சிப் சபவக்குகளுடன் ுறை பதவடரபுபட்டிருப்பக்கு இருபத்தியவ ஆகும்.

உயர இலவப விகிதங்கக்கு இருபத்தியபொருளத் சதடி,  ுறை பபருநிறுவனங்கள்
 அமைலிவவன கச்ோவப் ுறை பபவருட்களுக்கவகவும்  அமைற்றும் ுறை பதவழிலவபொருளர

ோந்க்கு இருபத்தியதகளுக்கவகவும் உலகத்க்கு இருபத்தியத கோக்கிப் பிழிந்திருக்கின்்புமுறைன.
சபவக்குவரத்த  அமைற்றும் தகவலுறை பதவடரபில ஏற்பட்ட

புரட்சிகர அமைவன முன்சனற்்புமுறைங்கபொருளவல உற்பத்தியின்
உலக அமைய அமைவக்கமும் பிரம் அமைவண்ட அமைவன  நெவடுகடந்த

ுறை பபருநிறுவனங்களின் எழுச்சியும் ஊக்கம் அளிக்கப் ுறை பபற்்புமுறைன.
உலகபொருளவவிய ஒரு உக்கு இருபத்தியழப்புப் பிரிவிக்கு இருபத்தியனக்கும் ஒரு உலகச்

ோந்க்கு இருபத்தியதக்கு ச நெரடியவக விற்பதற்கும் இத நிறுவனங்களுக்கு
வோதி ுறை போய்த ுறை பகவடுத்திருக்கி்புமுறைத.  சோவவியத் ஒன்றியத்தின்

கக்கு இருபத்தியலப்பும்,  சீனவவில முதலவளித்தவ உ்புமுறைவுகளின் மீட்சியும்
உலகபொருளவவிய ுறை பதவழிலவபொருளர திரட்டுக்கு சு அமைவர 2  பிலலியன்

ுறை பதவழிலவபொருளரகக்கு இருபத்தியபொருள கூடுதலவய் சோரத்தள்பொருளத.

21.  இந்த அதிகரித்தச் ுறை போலலும் பூசகவபொருள அமைய அமைவகும்
ுறை பபவருபொருளவதவரத்தின் உச்சியில,  நிதிய ஊகவணிகத்தின் ஒரு

பவரிய ோந்க்கு இருபத்தியத தங்கியிருக்கி்புமுறைத. 2008 ுறை ப நெருக்கடிசய கூட ஒரு
நிதிக் குமிழியின் ுறை பபவறிவவல உலகப் ுறை பபவருபொருளவதவரம் ஒரு

தோவப்த கவலத்திற்குள் மூன்்புமுறைவம் முக்கு இருபத்திய்புமுறையவக உலுக்கப்பட்ட
நிகழ்வவய் இருந்தத.  அதற்கு முன்பவக,  1997-98  கிழக்கு

ஆசிய நிதி ுறை ப நெருக்கடி வந்தத, இத தவய்லவந்த,  அமைசலசியவ,
இந்சதவசனசியவ,  ுறை பதன் ுறை பகவரியவ  அமைற்றும் பிலிப்க்கு இருபத்தியபன்ஸ்

ஆகிய  நெவடுகக்கு இருபத்தியபொருளச் சூழ்ந்தத;  அத்தடன் ஒரு உலகபொருளவவிய
நிதிப் ுறை பபவறிக்கு இருபத்தியவத் தூண்டியத. இதக்கு இருபத்தியனத் ுறை பதவடரந்த 2000 ம்

ஆண்டில டவட் கவம் எழுச்சியின் ுறை பபவறிவும் அத்தடன்
என்சரவன் திவவல உள்ளிட ோந்க்கு இருபத்தியத ஊகவணிகத்தடன்

ுறை பதவடரபுபட்ட ஊழல ச அமைவோடிகளின் ஒரு அக்கு இருபத்தியலயும் வந்தத.
இந்த முந்க்கு இருபத்தியதய ுறை ப நெருக்கடிகளின் ோ அமையத்தில சபவலசவ, வட்டி

விகிதங்கக்கு இருபத்தியபொருளக் குக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பதம் ோந்க்கு இருபத்தியதகளில பணத்க்கு இருபத்தியத
இக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பதச அமை 2008  ுறை பபவறிவுக்கு ுறை பபடரல ரிோரவும் உலகின்

 அமைத்திய வங்கிகளும் அளித்த பதிலிறுப்பவகும்.  இத புதிய
ுறை போவத்தக் குமிழிகக்கு இருபத்தியபொருளசய உருவவக்கியுள்பொருளத என்பசதவடு

புதிய  அமைற்றும் கூடுதல அழிவுகர அமைவன நிதிப் ுறை பபவறிவுக்கு
ச அமைக்கு இருபத்தியடயக்கு இருபத்திய அமைத்திருக்கி்புமுறைத.

22.  1921  இல,  முதலவம் உலகப் சபவருக்கும் ரஷ்யப்

புரட்சிக்கும் பிந்க்கு இருபத்தியதயதவன கவலத்தில,  லிசயவன் ட்ுறை பரவட்ஸ்கி
கடன்களின் ஒரு பவரிய திரட்சி நிலவுவக்கு இருபத்தியத சுட்டிக்

கவட்டினவர. அதற்கு இக்கு இருபத்தியணயவன நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகசபொருள இன்று
நிலவுகின்்புமுறைன. சபவருக்குப் பிந்க்கு இருபத்தியதய ஐசரவப்பவவின்  நெவடுகள்

வறுக்கு இருபத்திய அமைக்குள் தள்பொருளப்பட்ட அசதசவக்கு இருபத்தியபொருளயில,  “என்ன
அழிக்கப்பட்டத என்பதன் ஒரு ஞவபகமும்...  என்ன

ஈட்டப்படமுடியும் என்்புமுறை ஒரு  நெம்பிக்க்கு இருபத்தியகயும்” என்்புமுறை வக்கு இருபத்தியகயில
இறுதி ஆய்வில,  இலவபத்க்கு இருபத்தியத உரிக்கு இருபத்திய அமைசகவருவதற்கவக,

வங்கிப் பணங்கள்  அமைற்றும் அரோவங்கப் பத்திரங்களின் ஒரு
பவரிய ுறை பபருக்கம் இருந்தத.  இந்த பண மூலதன அமைவனத,

“ஒட்டுுறை ப அமைவத்த ோமூகத்தின்,  ஒட்டுுறை ப அமைவத்த ுறை பபவருபொருளவதவரத்தின்
வடிக்கு இருபத்தியவயும் சீரகுக்கு இருபத்தியலக்கி்புமுறைத.  ோமூகம் எந்த அபொருளவுக்கு

வறுக்கு இருபத்திய அமையவய் வபொருளரகி்புமுறைசதவ,  அந்த அபொருளவுக்கு அத கற்பனவ

மூலதனத்தின் கண்ணவடியில ுறை போழிப்பவனதவய்
சதவற்்புமுறை அமைளிக்கி்புமுறைத.”  [ட்ுறை பரவட்ஸ்கி,  கம்யூனிோ அகிலத்தின்

மூன்்புமுறைவம் கவங்கிரசுக்கு அளித்த உக்கு இருபத்தியர,  பரந்த  அமைக்களுக்கு:
கம்யூனிோ அகிலத்தின் மூன்்புமுறைவவத கவங்கிரசின்
முன்சனற்்புமுறைங்கள், பக் 108-109]

23.  ஆக,  இன்றும் கூட,  கற்பக்கு இருபத்தியனயவன மூலதனத்தின்
பிரம் அமைவண்ட அமைவன உபரியவனத ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்திடம்

இருந்த முன்ுறை பனப்சபவதினும் ுறை பபரிய இலவபவிகிதத்க்கு இருபத்தியத
பிழிவதன் மூல அமைவய்,  ுறை பபவதச் ுறை போவத்த  அமைற்றும் அரசு

ுறை போவத்தக்கக்கு இருபத்தியபொருள கக்கு இருபத்தியலப்பதன் மூல அமைவய்  அமைற்றும் ஏகவதிபத்திய
சூக்கு இருபத்திய்புமுறையவடலின் மூல அமைவய், விக்கு இருபத்தியலுறை போலுத்தப்பட்டவக சவண்டும்

அலலத அழிக்கப்பட்டவக சவண்டும்.

அுறை ப அமைரிக்க ஏகவதிபத்தியமும் மூன்்புமுறைவம் உலகப் சபவக்கு இருபத்தியர
ச நெவக்கிய முக்கு இருபத்தியனப்பும்

24.  ுறை ப நெருக்கடியில இருந்த ுறை பவளிவருவதற்கவன ஒரு

வழிக்கு இருபத்தியயக் கவண்பதற்கு அுறை ப அமைரிக்க ஆளும் வரக்கம்
ச அமைற்ுறை பகவள்கின்்புமுறை முயற்சிகபொருளவனக்கு இருபத்தியவ,  ஒருபக்கத்தில,

உக்கு இருபத்தியழப்பின் உற்பத்தியில ஒரு கூடுதல ுறை பபரிய பங்கிக்கு இருபத்தியனப்
பிழிவதற்கவக ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் மீதவன அதன்

தவக்குதலகக்கு இருபத்தியபொருளத் தீவிரப்படுத்தவதற்கும்,  இன்ுறை பனவரு
பக்கத்தில,  ுறை பவளி நெவடுகளில முன்ுறை பனப்சபவதினும்

ுறை பபவறுப்பற்்புமுறை வக்கு இருபத்தியகயிலவன இரவணுவ வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறையில
ஈடுபடுவதற்கும் அதக்கு இருபத்தியன உந்தித் தள்ளுகி்புமுறைத.  உற்பத்தியின்

உலக அமைய அமைவக்க அமைவனத,  ோரவசதோ ச அமைவதலகக்கு இருபத்தியபொருள
குக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பதற்ுறை பகலலவம் எட்டவத் தூரத்தில,  உலகப்

ுறை பபவருபொருளவதவரத்திற்கும் சதசிய-அரசு அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கும்
இக்கு இருபத்தியடயிலவன அடிப்பக்கு இருபத்தியட முரண்பவடுகக்கு இருபத்தியபொருள புதிய

உச்ோங்களுக்குக் ுறை பகவண்டுுறை போன்றுள்பொருளத.

25.  25  ஆண்டுகளுக்கு முன்பவக,  சோவவியத் ஒன்றியத்தின்
கக்கு இருபத்தியலப்க்கு இருபத்தியப,  சோவவியத் ரஷ்யவவின் எதிரத்தநிற்கும்

இரவணுவ வலிக்கு இருபத்திய அமை அலலத சோவோலிோப் புரட்சியின்
அச்சுறுத்தல ஆகியவற்றின் இக்கு இருபத்தியடயூறின்றி அுறை ப அமைரிக்க

முதலவளித்தவ வரக்கத்தின்  நெலன்களின் சபரில ஒட்டுுறை ப அமைவத்த
உலகத்க்கு இருபத்தியதயும்  அமைவற்றியக்கு இருபத்திய அமைப்பதற்கவன ஒரு ோந்தரப்ப அமைவக

அுறை ப அமைரிக்க ஏகவதிபத்தியத்தின் மூசலவபவயவவதிகள்
அரத்தப்படுத்திக்ுறை பகவண்டனர. முதல புஷ் நிரவவக அமைவனத ஒரு

“புதிய உலக ஒழுங்க்கு இருபத்தியக”  பிரகடனம் ுறை போய்தத,
அுறை ப அமைரிக்கவவின்  நெலன்களுக்கு எந்த பிரவந்திய அலலத

உலக ோவவலவபொருளரும் எழுந்த விடுவக்கு இருபத்தியதத் தடுப்பதற்கவன
திட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பபன்டகன் தீட்டியத.  1990-91  வக்கு இருபத்தியபொருளகுடவப்

சபவக்கு இருபத்தியர ுறை பதவடரந்த,  கிளிண்டன் நிரவவகத்தின் கீழ்,  ஈரவக்
மீதவன ஒரு தோவப்த கவல ுறை பபவருபொருளவதவரத் தக்கு இருபத்தியடகள்  அமைற்றும்

அவ்வப்சபவதவன குண்டுவீச்சுகள்,  சோவ அமைவலியவ,  க்கு இருபத்தியஹைத்தி,
சூடவன்  அமைற்றும் ஆப்கவனிஸ்தவனிலவன இரவணுவத்

தக்கு இருபத்தியலயீடுகள்,   அமைற்றும் 1999  இல சோரபியவவுக்கு எதிரவன
மிருகத்தன அமைவன ” அமைனித உரிக்கு இருபத்திய அமைகள்”  சபவர ஆகியக்கு இருபத்தியவ

பின்ுறை பதவடரந்த வந்தன.

5 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



26.  2001,  ுறை போப்டம்பர 11  பயங்கரவவத தவக்குதலகக்கு இருபத்தியபொருள
ுறை பதவடரந்த,  இரண்டவவத புஷ் நிரவவக அமைவனத,  2001

இக்கு இருபத்தியலயுதிரகவலத்தில ஆப்கவனிஸ்தவன் மீத சபவருறை பதவடுத்த
“21  ஆம் நூற்்புமுறைவண்டுப் சபவரகள்”  என்று புஷ் அக்கு இருபத்தியழத்த

ஒன்க்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை பதவடங்கிக்கு இருபத்தியவத்தத.  “பயங்கரவவதத்தின் மீதவன
சபவர”  என்்புமுறை வடிவக்கு இருபத்திய அமைப்பின் கீழ்,  புஷ் நிரவவக அமைவனத

ஆப்கவன் சபவக்கு இருபத்தியரத் ுறை பதவடரந்த 2003  இல ஈரவக் மீதவன
இரண்டவவத பக்கு இருபத்தியடுறை பயடுப்க்கு இருபத்தியப ுறை பதவடங்கியத.  அுறை ப அமைரிக்க

வரலவற்றிசலசய இரண்டு முழுப் பதவிக் கவலங்களிலும்
 நெவட்க்கு இருபத்தியட ுறை பதவடரச்சியவக சபவரில ஈடுபடுத்தியிருந்த முதல

ஜனவதிபதியவகி இருக்கின்்புமுறை ஒபவ அமைவ, லிபியவ, ஏ அமைன்  அமைற்றும்
பவகிஸ்தவன் மீதவன குண்டுவீச்சுகள்  அமைற்றும் சிரியவவில சிஐஏ

ஆதரவுடன்  நெடக்கின்்புமுறை ஒரு உள் நெவட்டு யுத்தம்
ஆகியவற்க்கு இருபத்திய்புமுறையும் இரவணுவ  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககளின் பட்டியலில

சோரத்திருக்கி்புமுறைவர.

27.  இந்த கவலகட்டம் முழுவதிலும்,  அுறை ப அமைரிக்க ஆளும்
வரக்க அமைவனத அதிகப்படியவன குருதிுறை பகவட்டும் யுத்தங்கள்

எனும் ஒரு திட்டவட்ட அமைவன மூசலவபவயத்க்கு இருபத்தியதப் பின்பற்றி
வந்திருக்கி்புமுறைத.  கவல நூற்்புமுறைவண்டு சபவர:  உலக
ச அமைலவதிக்கத்திற்கவன அுறை ப அமைரிக்கவவின் முக்கு இருபத்தியனப்பு, 1990-2016 ,
புத்தகத்தின் முகவுக்கு இருபத்தியர கூறுவக்கு இருபத்தியதப் சபவல:

கடந்த கவல நூற்்புமுறைவண்டு கவலத்தில

அுறை ப அமைரிக்கவவினவல தூண்டப்பட்ட சபவரகக்கு இருபத்தியபொருள,
இக்கு இருபத்தியடத்ுறை பதவடரபுள்பொருள நிகழ்வுகளின் ஒரு

ோங்கிலியவக ஆய்வுுறை போய்யப்பட சவண்டும்.
உலக ச அமைலவதிக்கத்திற்கவன அுறை ப அமைரிக்க

முக்கு இருபத்தியனப்பின் மூசலவபவய தரக்க அமைவனத,  அமைத்திய
கிழக்கு  அமைற்றும் ஆபிரிக்கவவிலவன

 நெவகவலனித்தவ  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருளயும் தவண்டி
விரிந்த ுறை போலவதவகும்.  ரஷ்யவ  அமைற்றும்

சீனவவுடன் தரித அமைவய் தீவிரப்பட்டுச் ுறை போலலும்
அுறை ப அமைரிக்கவவின் ச அமைவதலகபொருளத பவகக்

கூறுகபொருளவகசவ  நெக்கு இருபத்தியடுறை பபற்று வரும் சபவரகள்
இருக்கின்்புமுறைன.

மூசலவபவயரீதியவய் மிக முக்கியத்தவம்

வவய்ந்த யூசரவஆசிய நிலப்பரப்பின் மீதவன
கட்டுப்பவட்க்கு இருபத்தியட ஸ்திரப்படுத்திக் ுறை பகவள்வதற்கவன

அுறை ப அமைரிக்கவவின் முயற்சிகள் என்்புமுறை
கண்ணவடிப்ுறை பபட்டகத்தின் வழியவகசவ 1990-91

நிகழ்வுகளின் அத்தியவவசிய அமைவன
முக்கியத்தவம் ுறை பவளிப்படுத்தப்பட்டுக்

ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன. ஆயினும், ரஷ்யவ  அமைற்றும்
சீனவ உடனவன ச அமைவதலின் இருதயத்தவன அமைவய்

அக்கு இருபத்திய அமைந்திருக்கக் கூடிய,  உலக
ச அமைலவதிக்கத்திற்கவய்  நெக்கு இருபத்தியடுறை பபற்று வருகின்்புமுறை

சபவரவட்டத்திலவன ோமீபத்திய கட்ட அமைவனத,
அுறை ப அமைரிக்கவவுக்கும் சஜர அமைனி (எதிரியவகும்

ோவத்தியம் ுறை பகவண்ட மிக முக்கிய அமைவன
 நெவட்க்கு இருபத்தியடக் குறிப்பிடுவதவனவல) உள்ளிட்ட அதன்

இன்க்கு இருபத்திய்புமுறைய  நெவள் ஏகவதிபத்திய
கூட்டவளிகளுக்கும் இக்கு இருபத்தியடயிலவன உட்ுறை பபவதிந்த

 அமைற்றும் ுறை பவடிப்புோவத்தியம் ுறை பகவண்ட
பதட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள ச அமைற்பரப்புக்குக் ுறை பகவண்டுவந்த

ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  இருபதவம் நூற்்புமுறைவண்டின்
இரண்டு உலகப் சபவரகள் தவ்புமுறைவன

புரிதலகபொருளவல விக்கு இருபத்தியபொருளந்தக்கு இருபத்தியவயலல. கடந்தகவலம்
அறிமுக உக்கு இருபத்தியர  அமைட்டுச அமை.  1990-91  இல

அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழு முன்ுறை பனதிரபவரத்தவவ்புமுறைவக,
உலக ச அமைலவதிக்கத்திற்கவன அுறை ப அமைரிக்க

முயற்சியவனத உலக அரசியலின் ச அமைற்பரப்பின்
கீழ் ுறை பகவதிநிக்கு இருபத்தியலக்கு வந்த ுறை பகவண்டிருந்த

ஏகவதிபத்தியங்களுக்கு-இக்கு இருபத்தியடயிலவன
பக்கு இருபத்தியகக்கு இருபத்திய அமைகக்கு இருபத்தியபொருள மீண்டும் பற்்புமுறைக்கு இருபத்தியவத்திருக்கி்புமுறைத.

28.  அணு ஆயுதங்கக்கு இருபத்தியபொருளக் ுறை பகவண்ட ஒரு மூன்்புமுறைவம் உலகப்

சபவர ுறை பவறு அமைசன ஒரு தத்தவவரத்தரீதியக ோவத்திய அமைன்று;
அத ஒரு உடனடியவன  நெக்கு இருபத்தியடமுக்கு இருபத்திய்புமுறைச்ோவத்திய அமைவன அபவயம்

ஆகும்.  ுறை பபரும் ோக்திகளிக்கு இருபத்தியடசய ச அமைவதலகள்
தீவிர அமைக்கு இருபத்தியடவதில இருந்த இத எழுகி்புமுறைத.  இந்த ோக்திகள்

அக்கு இருபத்தியனத்தச அமை அணு ஆயுதங்கள் ுறை பகவண்டிருப்பக்கு இருபத்தியவயவகும்.
ச அமை  அமைவதத்தில, அக்கக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை பகவண்ட விஞ்ஞவனிகள் ஒன்றியம்

(Union of Concerned Scientists), “சீனவவுடனவன அணு ஆயுதப்
சபவரின் அபவயம்:  அமைன உக்கு இருபத்தியபொருளச்ோக்கு இருபத்தியல அளிப்பதவக இருக்கும்

அவோர உணரவின்க்கு இருபத்திய அமை”  என்்புமுறை தக்கு இருபத்தியலப்பின் கீழ் ஒரு
அறிக்க்கு இருபத்தியக ுறை பவளியிட்டத. அத பின்வரு அமைவறு எச்ோரித்தத:

வருடத்தின் 365   நெவட்களும்,  அத்தக்கு இருபத்தியன

இருபத்தி  நெவன்கு  அமைணி ச நெரமும்,  அுறை ப அமைரிக்கவ
 அமைற்றும் சீன  அமைக்கள் குடியரசு அரோவங்கங்கள்,

தரித அமைவய் அதிகரித்த ஒரு அணு யுத்தத்தில
முடிவக்கு இருபத்தியடயக் கூடிய ஒரு சபவக்கு இருபத்தியரத்

ுறை பதவடங்குவதில இருந்த ஒரு சில ச அமைவோ அமைவன
முடிவுகளுக்கு ோற்று அருகிசலசய உள்பொருளன.

ுறை பபவருந்தவத புரிதலகபொருளவல சபவரின் ோவத்தியம்
 அமைற்றும் அத அணு ஆயுதங்கக்கு இருபத்தியபொருள

பயன்படுத்தவதில விக்கு இருபத்தியபொருளயக் கூடிய ோவத்தியம்
இரண்க்கு இருபத்தியடயுச அமை அதிகரிக்கின்்புமுறைன.  தவ்புமுறைவன

தகவல ுறை பதவடரசபவ அலலத தவ்புமுறைவன
புரிதசலவ இரண்டு அரோவங்கங்களும்

நிறுத்தவதற்குக் கடின அமைவக உணரத்தக்க ஒரு
ச அமைவதக்கு இருபத்தியல தூண்டக் கூடும்.

29.  இரவணுவத்தின் திட்டமிடல நிபுணரகள் சபவரில அணு

ஆயுதங்கள் பயன்பவட்டிற்கு ுறை போயலூக்கத்தடன் மூசலவபவயம்
வகுத்தக் ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைனர.  ஒபவ அமைவ நிரவவகம்

ுறை பதவடக்கியிருக்கும் 1  டிரிலலியன் டவலர அணு ஆயுத
 நெவீன அமைய அமைவக்கல திட்டத்தில சபவர பயன்பவட்டுக்கவய்

வடிவக்கு இருபத்திய அமைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய உருவவக்க குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்த-
விக்கு இருபத்தியபொருளவுகக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பகவடுக்கும் ஆயுதங்களின் உற்பத்தியும்

அடங்கும். அுறை ப அமைரிக்க ுறை பவளியு்புமுறைவுத்தக்கு இருபத்திய்புமுறை, ுறை பபன்டகன்  அமைற்றும்
உபொருளவு முகக்கு இருபத்திய அமைகளுக்கவன ஒரு முன்னணி சிந்தக்கு இருபத்தியனக்

6 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



குழுவவன மூசலவபவய  அமைற்றும் ோரவசதோ ஆய்வுகளுக்கவன
க்கு இருபத்திய அமையம் ுறை போன்்புமுறை ஆண்டில ுறை பவளியிட்ட ஒரு அறிக்க்கு இருபத்தியக,

“இரண்டு உலக வலலரசுகளுக்கு இக்கு இருபத்தியடயில
‘பயங்கரவவதத்தின் ோ அமைநிக்கு இருபத்தியல’   அமைவறியதில இருந்த அணு

ஆயுத பயன்படுத்தலகள் பற்றிய சூழலகளும் ுறை பபரு அமைபொருளவில
 அமைவறிவிட்டிருக்கின்்புமுறைன.”  இதன் விக்கு இருபத்தியபொருளவவக,  “இரண்டவவத

அணு யுகத்தில’,  “ஒரு ச அமைவதலில முந்திக் ுறை பகவண்டும்,
அத்தடன் தனித்தவ அமைவன வக்கு இருபத்தியகயிலும் அவரகள் எவ்வவறு

ஒரு அணு ஆயுதத்க்கு இருபத்தியதப் பயன்படுத்தக் கூடும் என்று
சிந்திப்பதம்” அடங்கியிருக்கி்புமுறைத.

30. ஐக்கிய இரவச்சியம்,  சஜர அமைனி,  பிரவன்ஸ்,  இத்தவலி

 அமைற்றும் ஜப்பவன் ுறை பதவடங்கி கனடவ,  ஆஸ்திசரலியவ  அமைற்றும்
நியூசிலவந்த வக்கு இருபத்தியரயிலும் அத்தக்கு இருபத்தியன ஏகவதிபத்திய

ோக்திகளுச அமை உலகின் ஒரு புதிய வடிவத்தில த அமைக்கவன
இடத்க்கு இருபத்தியத எதிரச நெவக்கியிருக்கின்்புமுறைன.  சஜர அமைனிக்கும்

அுறை ப அமைரிக்கவவுக்கும் (இத ஐசரவப்பவக்கு இருபத்தியவ எந்துறை பவவரு ஒற்க்கு இருபத்திய்புமுறை
ோக்தியும் ச அமைலவதிக்கம் ுறை போய்யும் நிக்கு இருபத்தியல வருவக்கு இருபத்தியதக் கண்டு

அஞ்சுகி்புமுறைத)  இக்கு இருபத்தியடயிலவன வரலவற்றுவழியவன குசரவதம்
என்்புமுறை இருபதவம் நூற்்புமுறைவண்டின் இரண்டு உலகப் சபவரகளில

ஒரு முக்கிய கவரணியவக இருந்த ஒன்று இப்சபவத மீண்டும்
தன்க்கு இருபத்தியன திட்டவட்ட அமைவக முன்நிறுத்திக் ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.

சஜர அமைனி “அக்கு இருபத்தியர நூற்்புமுறைவண்டுக்கும் அதிக அமைவன கவலத்தில
அதன் ுறை பவளியு்புமுறைவுக் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியகக்கு இருபத்தியய வழி நெடத்தியிருந்த

சகவட்பவடுகக்கு இருபத்தியபொருள மீள்வவசிப்பு ுறை போய்ய”  தள்பொருளப்படும் ஒரு
“ுறை பபரும் ஐசரவப்பிய ோக்தி”  என்்புமுறை நிக்கு இருபத்தியலக்குத்

திரும்புகின்்புமுறைதவன ஒரு ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியகக்கு இருபத்தியய ஜொள்கையை ஜூன்  அமைவதத்தில
சஜர அமைன் ுறை பவளியு்புமுறைவு அக்கு இருபத்திய அமைச்ோரவன ஃபிரவங்க்-வவலடர

ஸ்க்கு இருபத்தியரன்க்கு இருபத்திய அமையர சகவடிட்டுக் கவட்டினவர.  அுறை ப அமைரிக்கவவுக்கு
ச நெரடியவனுறை பதவரு ோவவல விடுக்கும் வித அமைவக,

“ஒற்க்கு இருபத்திய்புமுறைத்தருவ உலகம் குறித்த பிரக்கு இருபத்திய அமை சதய்ந்த விட்டத”
என்று வலியுறுத்திய ஸ்க்கு இருபத்தியரன்க்கு இருபத்திய அமையர,  “ நெ அமைத வரலவற்று

அனுபவம் சதசிய பிரத்திசயகவவதத்தின் மீத அமைவன எந்த
 நெம்பிக்க்கு இருபத்தியகக்கு இருபத்தியயயும் அழித்த விட்டிருக்கி்புமுறைத” என்று கூறினவர.

31.  சபவருக்கவன உந்ததல எசதச்ோவதிகவரத்தின்

வபொருளரச்சியுடன் பிரிக்கவியலவத ுறை பதவடரபுக்கு இருபத்தியடயதவகும்.
“பயங்கரவவதத்தின் மீதவன சபவர” என்்புமுறை கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்பின் கீழ்,

அுறை ப அமைரிக்க ஆளும் வரக்க அமைவனத,  அத்தக்கு இருபத்தியன ுறை பபரிய
முதலவளித்தவ  நெவடுகளின் ஆளும் வரக்கங்கக்கு இருபத்தியபொருள சபவல,

ஒட்டுுறை ப அமைவத்த உலக  அமைக்கக்கு இருபத்தியபொருளயும் ோட்டவிசரவத அமைவகக்
கண்கவணிக்கின்்புமுறை ஒரு பரந்த இரவணுவ-உபொருளவு எந்திரத்க்கு இருபத்தியதக்

கட்டிுறை பயழுப்பியிருக்கி்புமுறைத.  அுறை ப அமைரிக்கவவில,  உள்ளூர
சபவலிஸ் பிலலியன் கணக்கவன டவலரகக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பகவண்டு  நெவீன

இரவணுவ ோவதனங்களின் வோதிகள்
ுறை பகவடுக்கப்பட்டிருப்பசதவடு வருடத்திற்கு 1,000  க்கும்

அதிக அமைவன சபக்கு இருபத்தியரக் ுறை பகவலலுகின்்புமுறை ஒரு தக்கு இருபத்தியண-இரவணுவப்
பக்கு இருபத்தியடயவக உரு அமைவற்்புமுறைம் ுறை போய்யப்பட்டிருக்கி்புமுறைத.  2016

சதரதலுக்கு பின்னர,  சபவரின் பரந்துறை பவவரு
விரிவவக்கத்தக்கவன திட்டங்களுடன் க்கு இருபத்தியகசகவரத்த,  நிதியப்

பிரபுத்தவ ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககளுக்கவன அத்தக்கு இருபத்தியன எதிரப்புக்கும்

எதிரவன உள் நெவட்டு ஒடுக்குமுக்கு இருபத்திய்புமுறையும் தவிரக்கவியலவ அமைல
வரவிருக்கி்புமுறைத.

வரக்கப் சபவரவட்டத்தின் உலகபொருளவவிய மீுறை பபொருளழுச்சி

32.  உற்பத்தியின் பூசகவபொருளபொருள அமைய அமைவக்க அமைவனத சதசிய-

அரசுகளுக்கு இக்கு இருபத்தியடயிலவன ச அமைவதலகக்கு இருபத்தியபொருள தீவிரப்படுத்தியத
 அமைட்டு அமைலல;  அத ோரவசதோ ுறை பதவழிலவபொருள வரகக்த்தின்

எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகயிலும் மிகப்ுறை பபரும் ஒரு அதிகரிப்புக்கு இட்டுச்
ுறை போன்றிருக்கி்புமுறைத.  ுறை ப அமைக்கன்சி குசபொருளவபல இன்ஸ்டிடியூட்டின்

ோமீபத்திய ஒரு அறிக்க்கு இருபத்தியகயின் படி,  1980 க்கும் 2010 க்கும்
இக்கு இருபத்தியடயிலவன கவலத்தில உலகின் ுறை பதவழிலவபொருளர ோக்தி 1.2

பிலலியன் வக்கு இருபத்தியர அதிகரித்த சு அமைவர 2.9  பிலலியனவக
வபொருளரச்சி கண்டிருந்தத.  “வபொருளரும் ுறை பபவருபொருளவதவரங்களில”,

விவோவய சவக்கு இருபத்தியலகளில இருந்த ுறை பதவழிற்ோவக்கு இருபத்தியல
சவக்கு இருபத்தியலகளுக்கு சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பு பவரிய அபொருளவில

 நெகரந்திருக்கி்புமுறைத.  உலகபொருளவவிய ுறை ப அமைவத்த
சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்புகளில விவோவயம்-ோவரவத சவக்கு இருபத்தியலகளின்

பங்களிப்பு 1980  இல 54  ோதவீத அமைவக இருந்ததில இருந்த
இப்சபவத 70 ோதவீத அமைவக உயரவு கண்டிருக்கி்புமுறைத.

33.  உலகபொருளவில,  ோரியும் ஊதியங்கள்,  ோமூக

சவக்கு இருபத்தியலத்திட்டங்களின் அழிப்பு  அமைற்றும் பவரிய
சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை என ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் மீத

ுறை பபவருபொருளவதவர ுறை ப நெருக்கடியின் தவக்கம் அழிவுகர அமைவனதவக
இருந்த வந்திருக்கி்புமுறைத.  ோரவசதோ ுறை பதவழிலவபொருளர அக்கு இருபத்திய அமைப்பின்

புள்ளிவிவரப்படி,  உலகபொருளவவிய சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை 2015
இல 197.1  மிலலியக்கு இருபத்தியன எட்டியத,  இத ுறை ப நெருக்கடிக்கு

முன்பிருந்தக்கு இருபத்தியத விட 25  மிலலியன் கூடுதலவகும்.  இந்த
எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக இந்த ஆண்டில இன்னுுறை ப அமைவரு 2.3 மிலலியனும்

அடுத்த ஆண்டில 1.1  மிலலியனும் அதிக அமைவகும் என்று
எதிரபவரக்கப்படுகி்புமுறைத. சவக்கு இருபத்தியலவயதில இருக்கும்  அமைனிதரகள்

சவக்கு இருபத்தியல கிக்கு இருபத்தியடக்கும் எதிரபவரப்பின்றி இருக்கும்
எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகயும் 2015  இல 26  மிலலியனவக இருந்ததில

இருந்த 2  பிலலியனுக்கும் அதிக அமைவன எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகக்கு
கூரக்கு இருபத்திய அமையவக அதிகரிப்பு கண்டிருக்கி்புமுறைத.  இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளில

சு அமைவர 75  மிலலியன் சபர சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பற்றுள்பொருளனர,
இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளில சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை விகிதம் வயத

முதிரந்தவரகளில இருப்பக்கு இருபத்தியத விட சு அமைவர மூன்று  அமைடங்கு
அதிக அமைவய் இருக்கி்புமுறைத.  இந்தக் கவரணிகளும்,  இவற்றுடன்

சோரந்த ச அமைவோ அமைக்கு இருபத்தியடகின்்புமுறை ஒரு ுறை பபவருபொருளவதவர நிக்கு இருபத்தியலயு அமைவய்,
“ோமூக அக்கு இருபத்திய அமைதியின்க்கு இருபத்திய அமையின் புதப்பிக்கப்பட்ட அபவயங்கள்”

குறித்த எச்ோரிப்பதற்கு ILO ஐ இட்டுச் ுறை போன்றுள்பொருளத.

34.  உலக நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க
அம்ோங்களில ஒன்று ோரவசதோ அபொருளவில வரக்கப் சபவரவட்டம்

மீுறை பபொருளழுச்சி கண்டுள்பொருளக்கு இருபத்திய அமை ஆகும்.  இந்த ஆண்டில,
“பயங்கரவவதத்தின் மீதவன சபவர”  எனும் வக்கு இருபத்தியரயக்கு இருபத்திய்புமுறையின்

கீழ் ுறை பகவண்டுவரப்பட்ட ஜன நெவயக-விசரவதச் ோட்டத்திற்கு
எதிரவகவும்,  பிற்சபவக்குத்தன அமைவன ுறை பதவழிலவபொருளர

ோட்டங்களுக்கு எதிரவகவும்,  பிரவன்சிலும் ுறை பபலஜியத்திலும்
பவரிய ஆரப்பவட்டங்கள்  நெக்கு இருபத்தியடுறை பபற்றிருக்கின்்புமுறைன.

7 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



இச்ோட்டங்கள் ஆளும் வரக்கத்தின் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககளுக்கவன
எதிரப்புகள் அக்கு இருபத்தியனத்க்கு இருபத்தியதயும் ஒடுக்குவக்கு இருபத்தியதசய ச நெவக்க அமைவகக்

ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன. உணவு வினிசயவகத்திற்கு எதிரவன
கலகங்களும்  அமைடுசரவ அரோவங்கத்திற்கு எதிரவன  அமைற்்புமுறை

ஆரப்பவட்டங்களும் ுறை பவனிசூலவக்கு இருபத்தியவ உலுக்கியிருக்கின்்புமுறைன.
ுறை பபவதக் கலவி மீதவன தவக்குதலகளுக்கு எதிரவன

சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்த  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியகக்கு இருபத்தியய ுறை ப அமைக்சிசகவவில ஆசிரியரகள்
ுறை பதவடங்கியிருக்கின்்புமுறைனர.  கிரீசில சபவலி-இடத சிரிோவ

கட்சியவல திணிக்கப்பட்ட சிக்கன  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககளுக்கு
எதிரவன ுறை பபவத சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தங்கக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பதவழிலவபொருளரகள்

 நெடத்தியிருக்கின்்புமுறைனர.

35.  சீனவவில ுறை பதவழிலவபொருளரகள்  நெடத்திய சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தங்கள்
 அமைற்றும் ஆரப்பவட்டங்களின் எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக கடந்த இரண்டு

ஆண்டுகளில ுறை பபரும் அதிகரிப்பு கண்டுள்பொருளத.  சீன
ுறை பதவழிலவபொருளர சுற்றிதழின் படி,  2011 க்கும் 2013 க்கும்

இக்கு இருபத்தியடயில 1,200  சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தங்களும் ஆரப்பவட்டங்களும்
இருந்தன.  2014  இல இந்த எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக 1,300 க்கும்

அதிக அமைவனதவகவும், 2015 இல 2,700 க்கும் அதிக அமைவனதவகவும்
அதிகரித்திருந்தத. 2016 பிப்ரவரிக்குள்பொருளவக, சு அமைவர 800  ஆக

இந்த எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக இருக்கி்புமுறைத, அதவவத வருடவந்திரத்திற்கு
 அமைவற்றினவல 4,800 வரும்.

36.  அுறை ப அமைரிக்கவவில,  ுறை போன்்புமுறை இக்கு இருபத்தியலயுதிரகவலத்தில

அுறை ப அமைரிக்கவவின் வவகன உற்பத்தித் ுறை பதவழிலவபொருளரகளின்
ஊதிய ஒப்பந்தங்கள் விக்கு இருபத்தியலசபோப்பட்டதற்கு பவரிய எதிரப்பு

எழுந்தக்கு இருபத்திய அமை,   அமைற்றும் 2015  ுறை பதவடக்கத்தில எண்ுறை பணய்
சுத்திகரிப்பு ுறை பதவழிலவபொருளரகள் ச அமைற்ுறை பகவண்ட ஒரு

சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தம் ஆகியவற்க்கு இருபத்திய்புமுறைப் பின்ுறை பதவடரந்த இந்த
ஆண்டில 39,000  ுறை பவரிசோவன் ுறை பதவழிலவபொருளரகபொருளத

சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தம் வந்தத.  அத்தடன் இந்த ஆண்டில,
ுறை படட்சரவயிட்,  அட்லவண்டவ,  சகவம்ப்டன்,  கலிசபவரனியவ

 அமைற்றும் பி்புமுறை பகுதிகக்கு இருபத்தியபொருளச் சோரந்த ஆசிரியரகள் பள்ளிகளின்
சீரகுக்கு இருபத்தியலப்பு,  ோவரட்டர பள்ளிகபொருளவக்குதல,   அமைற்றும் தங்கபொருளத

ஊதியம்  அமைற்றும்  நெல உதவிகள் மீதவன தவக்குதலகள்
ஆகியவற்றுக்கு எதிரவன ஆரப்பவட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள

ுறை பதவடக்கியிருக்கின்்புமுறைனர;  ஃபிளின்ட் (Flint) வவசிகளின்
ஆரப்பவட்டங்கள்,  நெகரின் நீர விநிசயவகம்  நெஞ்ோவகியிருப்பக்கு இருபத்தியத

சதசிய கவனத்திற்குக் ுறை பகவண்டுவந்திருக்கின்்புமுறைன.

37.  அுறை ப அமைரிக்கவவில சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தங்கள்  அமைற்றும்
கதவக்கு இருபத்தியடப்புகபொருளவல இழக்கப்பட்டிருக்கும்  அமைனித- நெவட்கள்

குறித்த புள்ளிவிவரங்கள்,  வரக்கப் சபவரவட்டத்தின்
வக்கு இருபத்தியபொருளசகவடு ச அமைுறை பலழுந்த ுறை போன்று ுறை பகவண்டிருப்பக்கு இருபத்தியத

அடிக்சகவடிட்டுக் கவட்டுகி்புமுறைத. இந்த  அமைனித- நெவட்களின் இழப்பு
எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக 2013 இல 200,000 ஆகவும், 2014 இல 290,000

ஆகவும் இருந்தத.  2015  இல இந்த எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக
740,000 க்கு தவவியத.  எண்ுறை பணய் ுறை பதவழிலவபொருளரகளின்

சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தமும் ATI நிறுவனத்தின் உருக்குத்
ுறை பதவழிலவபொருளரகபொருளத நீண்ட கதவக்கு இருபத்தியடப்பு சபவரவட்டமும் இதற்கு

முக்கிய கவரண அமைவகும். 2016  இன் முதல பவதியில  அமைட்டும்,
சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தத்தில ுறை பதவக்கு இருபத்தியலந்த  அமைனித  நெவட்களின்

எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக சு அமைவர 2  மிலலியனுக்கு அதிகரித்தத,
ுறை பவரிசோவன் நிறுவனத்தில 54   நெவட்கள்  நெக்கு இருபத்தியடுறை பபற்்புமுறை

பு்புமுறைக்கணிப்பு சபவரவட்டம் இதற்கவன முக்கிய கவரண அமைவகும்.

38.  ுறை பதவழிலவபொருளர ஒப்பந்ததவரரகபொருளவகவும் ுறை பபருநிறுவன
நிரவவகம்  அமைற்றும் அரசின் கரங்கபொருளவகவும் ுறை போயலபட்டு

வந்திருக்கக் கூடிய ுறை பதவழிற்ோங்கங்கள் ுறை பதவழிலவபொருள
வரக்கத்தின் மீதவன தங்கள் பிடிக்கு இருபத்தியய இழந்த

ுறை பகவண்டிருப்பதன் அறிகுறிகள் ுறை பபருகிக்
ுறை பகவண்டிருப்பததவன் ஆளும் வரக்கத்திற்கு இன்னும்

கூடுதலவய்  அமைனஉக்கு இருபத்தியபொருளச்ோக்கு இருபத்தியலத் தருவதவக இருக்கி்புமுறைத.
ுறை போன்்புமுறை ஆண்டில விட்டுக்ுறை பகவடுப்பு ஒப்பந்தங்களுக்கு வவகன

உற்பத்தித் ுறை பதவழிலவபொருளரகளிக்கு இருபத்தியடசய எழுந்த பவரிய எதிரப்பு,
 அமைற்றும் ுறை படட்சரவயிட் ஆசிரியரகள்,  கிழக்கு கடற்கக்கு இருபத்தியர

சுக்கு இருபத்திய அமைதூக்கிகள்  அமைற்றும் Uber ஓட்டு நெரகள் ஆகிசயவரத திடீர
சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்த  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககள் ஆகியக்கு இருபத்தியவயும் இந்த

அறிகுறிகளில அடங்கும்.  ச அமைலும்,  சபரனி ோவண்டரஸின்
பிரச்ோவரத்திற்கு ுறை பதவழிலவபொருளரகளிக்கு இருபத்தியடசய, இன்னும் குறிப்பவக

இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளிக்கு இருபத்தியடசய எழுந்த பவரிய ஆதரவவனத,  ஆளும்
உயரடுக்கிற்கு அச்ோத்க்கு இருபத்தியத ஏற்படுத்தம் வித அமைவக,

முதலவளித்தவ-விசரவத  அமைசனவநிக்கு இருபத்தியல பரவலவய் வபொருளரச்சி
கண்டிருப்பக்கு இருபத்தியத ுறை பவளிப்படுத்தியிருக்கி்புமுறைத.

39.  வரக்கப் சபவரவட்ட அமைவனத உள்பொருளடக்கம்  அமைற்றும் வடிவம்

இரண்டிலுச அமை அதிக அமைவன அபொருளவில உலகபொருளவவியதவக ஆகிக்
ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  1988  இல அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழு

எழுதியத, “வரக்கப் சபவரவட்ட அமைவனத வடிவத்தில  அமைட்டுச அமை
சதசிய அமைய அமைவனத,  ஆனவல உள்பொருளடக்கத்தில அத ஒரு

ோரவசதோப் சபவரவட்ட அமைவகும் என்பத  அமைவரக்சிோத்தின்
அடிப்பக்கு இருபத்தியட முன்ுறை ப அமைவழிவவக நீண்டகவல அமைவய் இருந்த

வந்திருக்கி்புமுறைத.  ஆயினும்,  முதலவளித்தவ அபிவிருத்தியின்
புதிய அம்ோங்கக்கு இருபத்தியபொருளக் ுறை பகவண்டு பவரத்சதவச அமையவனவல,

வரக்கப் சபவரவட்டத்தின் வடிவமும் கூட ஒரு ோரவசதோ
குணவம்ோத்க்கு இருபத்தியத எடுத்தவக சவண்டும். ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின்

மிக அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவன சபவரவட்டங்களும் கூட அதன்
 நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள ஒரு ோரவசதோ  அமைட்டத்தில

ஒருங்கிக்கு இருபத்தியணப்பதற்கவன அவசியத்க்கு இருபத்தியத முன்நிறுத்தகின்்புமுறைன.”
சதசிய-அடிப்பக்கு இருபத்தியடயிலவன கட்சிகள்  அமைற்றும்

ுறை பதவழிற்ோங்கங்களின் உரு அமைவற்்புமுறைம் குறித்த அக்கு இருபத்தியனத்தலகக்
குழுவின் பகுப்பவய்வில இருந்த பி்புமுறைந்திருந்த இந்த  அமைதிப்பீடு

ஊரஜித அமைவகிக் ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  ஒவ்ுறை பவவரு  நெவட்டிலும்
வரக்கப் சபவரவட்டத்தின் அபிவிருத்தியவனத ோரவசதோ

அபொருளவில ுறை பதவழிலவபொருளரகள் ஐக்கியப்படுவதன் அவசியத்க்கு இருபத்தியத
முன்நிறுத்தகி்புமுறைத.

40.  உற்பத்தியின் பூசகவபொருள அமைய அமைவக்கத்திற்கும் வரக்கப்

சபவரவட்டத்தின் மீுறை பபொருளழுச்சிக்கும்,  ஆளும் வரக்க அமைவனத
சதசியவவதத்தின் மிக அதீத வடிவங்களுக்கு புத்தயிர

ுறை பகவடுப்பதன் மூலம் பதிலிறுப்பு ுறை போய்த ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.
“சதசியவவத்தின் மூல ஊற்றுக்கசபொருள எதிரகவலத்திலவன

பயங்கர ச அமைவதலகளுக்கவன சோவதக்கு இருபத்தியனச்ோவக்கு இருபத்தியலகபொருளவகவும்
இருக்கின்்புமுறைன.  ஒரு பசி ுறை பகவண்ட புலிக்கு இருபத்தியயப் சபவல,

8 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



ஏகவதிபத்திய அமைவனத ஒரு புதிய பயங்கர பவய்ச்ோலுக்கவகசவ
தனத ுறை போவந்த சதசியவவதப் புதருக்குள் பதங்கியிருக்கி்புமுறைத.”

[லிசயவன் ட்ுறை பரவட்ஸ்கி,  சதசியவவதமும் ுறை பபவருபொருளவதவர
வவழ்வும்].  உலகபொருளவவிய ஒருங்கிக்கு இருபத்தியணந்தள்பொருள

முதலவளித்தவத்க்கு இருபத்தியத சிக்கலுக்குள்பொருளவக்கும் முரண்பவடுகள்
அோவதவரண அமைவன கூரக்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியயப் ுறை பபறுகின்்புமுறை அந்த

புள்ளியிலதவன், தலலிய அமைவய்,  முதலவளித்தவ வரக்க அமைவனத,
ஏகவதிபத்தியப் சபவருக்கு ஆதரவவய் பரந்த  அமைக்கக்கு இருபத்தியபொருள

அணிதிரட்டும் முக்கு இருபத்தியனப்பில,  சதசியவவத ுறை பவறிக்கு இருபத்தியய
கிபொருளறிவிடுவதற்கு தன் ோக்திக்குட்பட்ட அக்கு இருபத்தியனத்க்கு இருபத்தியதக்கு இருபத்தியயயும்

ுறை போய்கி்புமுறைத.

41.  ஆஸ்திரியவவில  நெவ-பவசிோ சுதந்திரக் கட்சி,  பிரவன்சில
 அமைரின் லு ுறை பபன்,  பிரிட்டனில ஐக்கிய இரவச்சிய சுதந்திரக்

கட்சி,  சஜர அமைனிக்கவன  அமைவற்று  அமைற்றும் அுறை ப அமைரிக்கவவில
ுறை படவனவலட் ட்ரம்ப் ஆகிய அக்கு இருபத்தியனவருச அமை,   அமைரபுவழியவன

“இடத”  இவ் அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறையுடன் ஆழ அமைவக ோ அமைரோப்பட்டு
விட்டிருக்கி்புமுறைத என்்புமுறை உண்க்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய த அமைக்கு ோவதக அமைவக

சுரண்டிக் ுறை பகவள்பொருள முக்கு இருபத்தியனந்த ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைவரகள்.  இந்த
ோக்திகக்கு இருபத்தியபொருள ச நெவக்கி ஆளும்வரக்கம் திரும்புவத பலத்தின்

ுறை பவளிப்பவடு அலல  அமைவ்புமுறைவக பலவீனத்தின் ுறை பவளிப்பவசட
ஆகும். ஆளும் உயரடுக்குகள் அத்தக்கு இருபத்தியன திக்கு இருபத்தியோகளிலுமிருந்த

முற்றுக்கு இருபத்தியகக்குள்பொருளவகி இருப்பதவக உணரகின்்புமுறைனர.  அவரகள்
ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் அரசியல தீவிரப்படலுக்கு முந்திக்

ுறை பகவண்டு, அதி-வலத ோக்திகக்கு இருபத்தியபொருள அணிதிரட்டுவதன் மூல அமைவக
அக்கு இருபத்தியத  நெடவவ அமைல ுறை போய்ய முயற்சி ுறை போய்கின்்புமுறை அசதோ அமையத்தில

ோமூக எதிரப்பின் மீத ச அமைலும் வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறையவன  அமைற்றும்
மிருகத்தன அமைவன ஒடுக்குமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கவன நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகக்கு இருபத்தியபொருளயும்

உருவவக்கிக் ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைனர.

அுறை ப அமைரிக்கவவில ோமூக ுறை ப நெருக்கடி

42. அுறை ப அமைரிக்கவவில உள்பொருள ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்திற்குள்பொருளவக,
ஏகவதிபத்திய சபவர  அமைற்றும் சதசியவவதத்தின் அத்தக்கு இருபத்தியன

வடிவங்களுக்கும் எதிரவய்,  ோரவசதோ சோவோலிோப் புரட்சி
மூசலவபவயத்க்கு இருபத்தியத ுறை பகவண்டுவருவசத சோவோலிோ ோ அமைத்தவக்

கட்சியின் பணியவகும். அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழு, தனத வரலவறு
முழுக்கு இருபத்திய அமையவக,  அுறை ப அமைரிக்கத் ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின்

புரட்சிகரப் பவத்திரத்தின் மீத வலியுறுத்தவதில
தனித்தவத்தடன் இருந்த வந்திருக்கி்புமுறைத.  இந்த “உலக

அரசியலின் உ்புமுறைங்கிக் ுறை பகவண்டிருக்கும் பிரம் அமைவண்ட ோக்தி”
இப்சபவத விழித்ுறை பதழத் ுறை பதவடங்குகின்்புமுறைத.

43. அுறை ப அமைரிக்க முதலவளித்தவத்தின் ுறை ப நெருக்கடியும் அுறை ப அமைரிக்க

ஆளும் வரக்கத்தவல  நெடத்தப்பட்ட பல தோவப்த கவல ோமூக
எதிரப்புரட்சியும் 1930 களின் ுறை பபரு அமைந்தநிக்கு இருபத்தியலக்கு முன்வந்த

ஆண்டுகள்  அமைட்டுச அமை விஞ்ோ இயலக்கூடிய  அமைட்டத்திற்கவன
ோமூக ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமை  அமைட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள உருவவக்கியுள்பொருளன.

அுறை ப அமைரிக்கவவில சவரக்கஸ் லீக் 1995-96  இல சோவோலிோ
ோ அமைத்தவக் கட்சியவக  அமைவறுகின்்புமுறை நிகழ்ச்சிப்சபவக்க்கு இருபத்தியக

ுறை பதவடங்கிய சபவத,  “ அமைக்களின் ஒரு சிறு ோதவீதத்தினர
முன்கண்டிரவத ுறை போலவத்க்கு இருபத்தியத அனுபவிப்பதற்கும் உக்கு இருபத்தியழக்கும்

 அமைக்களின் பரந்த ுறை பபரும்பவன்க்கு இருபத்திய அமையினர பலசவறு
 அமைட்டங்களிலவன ுறை பபவருபொருளவதவர நிச்ோய அமைற்்புமுறை தன்க்கு இருபத்திய அமையிலும்

தயரத்திலும் வவழ்ந்த ுறை பகவண்டிருப்பதற்கும் இக்கு இருபத்தியடயிலவன
பிபொருளவு விரிந்த ுறை போலவதவனத”  அரசியல வவழ்வின்

“ச அமைலவதிக்க அமைவன அம்ோ அமைவக”  இருப்பக்கு இருபத்தியத அத சுட்டிக்
கவட்டியத.  [சடவிட் ச நெவரத்,  சவரக்கஸ் லீக்கும் சோவோலிோ

ோ அமைத்தவக் கட்சியின் ஸ்தவபகமும், 1996]  ோ அமைத்தவத்திற்கவன
சபவரவட்டத்தின் புரட்சிகர முக்கியத்தவம் குறித்த

அங்கீகரிப்பு சதரந்ுறை பதடுக்கப்பட்ட ுறை பபயரிசலசய
ுறை பபவறிக்கப்பட்டதவய் இருந்தத,  அதக்கு இருபத்தியனத் ுறை பதவடரந்த

அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழுவின் அத்தக்கு இருபத்தியன பிரிவுகளிலும் சோவோலிோ
ோ அமைத்தவக் கட்சிகள் உருவவக்கப்பட்டன.

44.  இரண்டு தோவப்தங்களுக்கு முன்னர எடுக்கப்பட்டிருந்த

இந்த முடிவவனத ுறை பபரும் தீரக்கதரிோன அமைவக
நிரூபண அமைவகியிருக்கி்புமுறைத.  ோமூக ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமைதவன்

அுறை ப அமைரிக்கவவின் ோமூக  அமைற்றும் அரசியல வவழ்வின்
வக்கு இருபத்தியரயறுக்கும் அம்ோ அமைவக இருக்கி்புமுறைத.  எட்டு ஆண்டுகளில,

கணக்கிலலவத பணம் நிதிச் ோந்க்கு இருபத்தியதகளில பவய்ச்ோப்பட்டதன்
ஒரு விக்கு இருபத்தியபொருளவவய்,   நெவட்டில 400  தனிப்பட்ட ுறை போலவந்தரகளின்

ுறை போவத்த அமைதிப்பு 2009  இல 1.27  ட்ரிலலியன் டவலரகபொருளவய்
இருந்ததில இருந்த ுறை போன்்புமுறை ஆண்டில 2.34  ட்ரிலலியன்

டவலரகளுக்கு அதிகரித்தச் ுறை போன்றிருக்கி்புமுறைத.  அசத
கவலகட்டத்தில,  முழு-ச நெர சவக்கு இருபத்தியலகளின் எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக

உண்க்கு இருபத்திய அமையில வீழ்ச்சி கண்டிருக்கி்புமுறைத:  2009  முதலவய்
சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பில அதிகரித்திருக்கின்்புமுறை ஒட்டுுறை ப அமைவத்த

எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகயுச அமை தற்கவலிக,  ஒப்பந்த,  பகுதி-ச நெர  அமைற்றும்
அவ்வப்சபவக்கு இருபத்தியதக்கவன உக்கு இருபத்தியழப்பின் பி்புமுறை வடிவங்களிலதவன்

அதிகரித்தள்பொருளத.

45.  குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்த ஊதியங்கள்,  வறுக்கு இருபத்திய அமை,  கடன்,  ுறை பபவருபொருளவதவர
பவதகவப்பின்க்கு இருபத்திய அமை:  இக்கு இருபத்தியவதவன் அுறை ப அமைரிக்க  அமைக்களின் பரந்த

ுறை பபரும்பவன்க்கு இருபத்திய அமைக்கவன யதவரத்த அமைவய் இருக்கி்புமுறைத.  ஏழில
ஒருவர உத்திசயவகபூரவ வறுக்கு இருபத்திய அமைக் சகவட்டின் கீழ்

வருகி்புமுறைவர,  குழந்க்கு இருபத்தியதகளில ஐந்தில ஒருவர இதில
வருகின்்புமுறைனர.  சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை விகிதத்திலவன

உத்திசயவகபூரவ வீழ்ச்சி எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக உண்க்கு இருபத்திய அமையவன
சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை நிக்கு இருபத்தியல  அமைற்றும் சவக்கு இருபத்தியல

பவதகவப்பின்க்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய  அமைக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பதவக உள்பொருளத.  மிலலியன்
கணக்கவன  அமைக்கள் சவக்கு இருபத்தியல கண்டக்கு இருபத்தியடயும்  நெம்பிக்க்கு இருபத்தியகக்கு இருபத்தியய

விட்டு விட்டதன் விக்கு இருபத்தியபொருளவவக,  உற்பத்தியில பங்ுறை பகடுக்கும்
விகிதம் —இத ுறை பபவருபொருளவதவரத்தின் நிக்கு இருபத்தியல குறித்த ஒரு

கூடுதல தலலிய அமைவன அபொருளவுசகவலவகும்—  63  ோதவீத அமைவக
இருக்கி்புமுறைத,  இத 38  வருடத்தின் குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்த அபொருளவுக்கு

ுறை ப நெருங்கிய அபொருளவவகும்.

46. “மீட்சிக்கவலம்” என்்புமுறைக்கு இருபத்தியழக்கப்பட்ட 2009  அமைற்றும் 2014 க்கு
இக்கு இருபத்தியடயிலவன கவலத்தில முழுக்கு இருபத்திய அமையவகசவ ஊதியங்கள்

ுறை பதவடரந்த வீழ்ச்சி கண்டு,  உண்க்கு இருபத்திய அமையவன ஊதியம் 4
ோதவீதம் வக்கு இருபத்தியர குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்திருக்கி்புமுறைத. மிகக் குக்கு இருபத்திய்புமுறைந்த வருவவய்

ஈட்டும் பிரிவில இருப்பவரகள் இந்தக் கவலகட்டத்தில த அமைத
ஊதியங்கள் 5.7  ோதவீதம் வக்கு இருபத்தியர வீழ்ச்சியக்கு இருபத்தியடயக்

9 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



கண்டுள்பொருளனர.  ஒருகவலத்தில ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின்  அமைற்்புமுறை
பிரிவுகளுக்கவன நிரணய அபொருளவுசகவலவய் இருந்த

உற்பத்தித்தக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை பதவழிலவபொருளரகளின் ஊதியங்கள் இப்சபவத
ோரவோரியவய்  அமைணிக்கு 15.66  டவலரகபொருளவய் இருக்கி்புமுறைத.  இத

அக்கு இருபத்தியனத்த சவக்கு இருபத்தியலத்தக்கு இருபத்திய்புமுறைகளின் ோரவோரி ஊதியத்தில இருந்த
7.7 ோதவீதம் குக்கு இருபத்திய்புமுறைவவனதவகும்.

47.  இன்னும் ுறை போவன்னவல,  ோமூகத்தின் சிக்கு இருபத்தியதவு  அமைற்றும்

நிரக்கதி நிக்கு இருபத்தியலயின் விக்கு இருபத்தியபொருளுறை பபவருட்கபொருளவன சபவக்கு இருபத்தியத அமைருந்த
மிக்கு இருபத்தியகயவக உட்ுறை பகவள்பொருளல,  கலலீரல ச நெவய்கள்  அமைற்றும்

தற்ுறை பகவக்கு இருபத்தியல ஆகிய கவரணங்கபொருளவல கணிப்பு ஆயுள் வீழ்ச்சி
கண்டிருப்பத என்பத பரந்த ுறை பபரும்பவன்க்கு இருபத்திய அமை  அமைக்களின்

நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகளில ஏற்பட்டிருக்கின்்புமுறை வீழ்ச்சியின் மிகத்
ுறை பதளிவவன ுறை பவளிப்பவடவகும்.   அமைக்களின் மிக வோதியவன 1

ோதவீதத்திற்கும் ஏழ்க்கு இருபத்திய அமையவன மிக 1  ோதவீதத்தினருக்கும்
இக்கு இருபத்தியடயிலவன கணிப்பு ஆயுளிலவன இக்கு இருபத்தியடுறை பவளியவனத

இப்சபவத ஆண்களில ோரவோரியவக 14.6  ோதவீத அமைவகவும்
ுறை பபண்களில 10.1  ோதவீத அமைவகவும் இருக்கி்புமுறைத.  கணிப்பு

ஆயுட்கவலத்திலவன வீழ்ச்சி குறிப்பவக ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள ுறை பதவழிலவபொருள
வரக்க ஆண்கக்கு இருபத்தியபொருள பவதித்திருக்கி்புமுறைத:  ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள

இனத்தவரில உயரநிக்கு இருபத்தியலப் பள்ளிப் படிப்புக்கு ச அமைல அதிகம்
படித்திரவதவரகளில 45 முதல 54 வயத வக்கு இருபத்தியரயவனவரகளின்

இ்புமுறைப்புவிகிதம் 1999 க்கும் 2014 க்கும் இக்கு இருபத்தியடயிலவன
கவலத்தில 100,000  சபருக்கு 134  சபர வக்கு இருபத்தியர அதிகரித்தத.

“ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள தனிச்ோலுக்கு இருபத்தியக நிக்கு இருபத்தியல”   அமைற்றும் “ஆண்
தனிச்ோலுக்கு இருபத்தியக நிக்கு இருபத்தியல”  நிலவுவதவக சபவலி-இடத ோக்திகள்

கூறுவக்கு இருபத்தியத இத தகரக்கி்புமுறைத.

48.  வயதவனவரகளுக்கு ஆசரவக்கிய பரவ அமைரிப்க்கு இருபத்தியப வழங்கும்
ுறை போலவுகக்கு இருபத்தியபொருளக் குக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பதற்கவன அவசிய அம்ோ அமைவக கணிப்பு

ஆயுளிலவன ஒரு ோரிக்கு இருபத்தியவ ஆளும் வரக்கத்தின் மூசலவபவய
நிபுணரகள் கவண்கின்்புமுறைனர.  ஒபவ அமைவ நிரவவகத்தின் பிரதவன

உள் நெவட்டு முன்முயற்சியவன ஒபவ அமைவசகர உள்ளிட்ட
ஆசரவக்கியப் பரவ அமைரிப்பு மீதவன தவக்குதலவனத இந்த

நிகழ்முக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கு இருபத்தியய தரிதப்படுத்தவக்கு இருபத்தியத ச நெவக்க அமைவய்
ுறை பகவண்டுள்பொருளத.  ஆசரவக்கியப் பரவ அமைரிப்புத் திட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள

ுறை பவட்டுவதற்கு நிறுவனங்கக்கு இருபத்தியபொருள ஊக்குவிப்பத;   அமைருந்தகள்,
பரிசோவதக்கு இருபத்தியனகள்  அமைற்றும்  அமைருத்தவ  நெக்கு இருபத்தியடமுக்கு இருபத்திய்புமுறைகக்கு இருபத்தியபொருள

வரம்புபட்ட விநிசயவகத்திற்கு உட்படுத்தவத;   அமைற்றும்
அரோவங்கம்  நெடத்தம் கவப்பீடு பரிவரத்தக்கு இருபத்தியனகளின் மீத

தனியவர நிறுவனங்களிடம் இருந்த விக்கு இருபத்தியலஅதிக அமைவன  அமைற்றும்
பற்்புமுறைவக்குக்கு இருபத்திய்புமுறையவன கவப்புறுதிகக்கு இருபத்தியபொருள வவங்குவதற்கு

தனி நெபரகக்கு இருபத்தியபொருள நிரப்பந்தம் ுறை போய்வத ஆகியவற்றின் மூலம்
ஆசரவக்கிய பரவ அமைரிப்புச் ுறை போலவுகக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பபருநிறுவனங்கள்

 அமைற்றும் அரோவங்கத்திடம் இருந்த உக்கு இருபத்தியழக்கும்  அமைக்களின்
முதகின்ச அமைல ஏற்றுவததவன் கட்டுப்படியவகும் பரவ அமைரிப்புச்

ோட்டத்தின் க்கு இருபத்திய அமைய அமைவன ச நெவக்க அமைவய் இருந்த வந்திருக்கி்புமுறைத.

49.  இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளின் நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமை குறிப்பவக படுபரிதவப அமைவய்
இருக்கி்புமுறைத.  விண்க்கு இருபத்தியண முட்டும் கலவிக் கட்டணங்கள்,

ோரிந்த ுறை போலகின்்புமுறை ஊதியங்கள்  அமைற்றும் அரசு உதவியிலவன
ுறை பவட்டுகள் ஆகியவற்றின் விக்கு இருபத்தியபொருளவவய்,   அமைவணவர கடன்

அபொருளவு  அமைக்கு இருபத்தியலக்க க்கு இருபத்தியவக்கும் 1.3  ட்ரிலலியன் டவலரகக்கு இருபத்தியபொருள
எட்டியிருக்கி்புமுறைத.  சு அமைவர 40  மிலலியன் அுறை ப அமைரிக்கரகளுக்கு

 அமைவணவர கடன் உள்பொருளத,  இவரகளில சு அமைவர 7  மிலலியன்
சபர 2015  ஆம் ஆண்டின் தங்கள் கூட்டரோவங்க  அமைவணவர

கடன்கக்கு இருபத்தியபொருளச் ுறை போலுத்த இயலவ அமைல இருக்கின்்புமுறைனர. 2014 இல
இருந்தவன அபொருளவிலிருந்த இத 6  ோதவீதம் அதிக அமைவகும்.

அுறை ப அமைரிக்கவவில வீடற்்புமுறை  அமைவணவரகளின் எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக
இப்சபவத 1.7  மிலலியனவக இருக்கி்புமுறைத,  இத ஒரு

தோவப்தத்திற்கு முன்பிருந்த அபொருளக்கு இருபத்தியவக் கவட்டிலும்
இரட்டிப்பவகும்.  வீட்டு விக்கு இருபத்தியலகள்  அமைற்றும் வவடக்கு இருபத்தியககளின்

அதிகரிப்பவலும், ோரிந்த ுறை போலகின்்புமுறை ஊதியங்கபொருளவலும்  அமைற்றும்
பவரிய சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமையவலும்,  அுறை ப அமைரிக்கரகளின் ஒரு

ஒட்டுுறை ப அமைவத்தத் தக்கு இருபத்தியலமுக்கு இருபத்திய்புமுறையும் ஒரு வீடு வவங்க இயலவத
நிக்கு இருபத்தியலயில அலலத ஒரு குடும்பத்க்கு இருபத்தியதத் ுறை பதவடக்கவியலவத

நிக்கு இருபத்தியலயில உள்பொருளத.  அுறை ப அமைரிக்க வரலவற்றில
முதன்முக்கு இருபத்திய்புமுறையவக, இபொருளம் தக்கு இருபத்தியலமுக்கு இருபத்திய்புமுறையின் நிக்கு இருபத்தியல அவரகபொருளத

ுறை பபற்ச்புமுறைவர  அமைற்றும் தவத்தவக்கள் கவலத்த நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியய விடவும்
ச அமைவோ அமைவய் இருக்கி்புமுறைத.

50.  இதனிக்கு இருபத்தியடசய,  வயதவன ுறை பதவழிலவபொருளரகள் த அமைத

ஓய்வூதியமும் ஆசரவக்கியப் பரவ அமைரிப்புத் திட்டங்களும்
சூக்கு இருபத்திய்புமுறையவடப்பட்டு,  ஓய்வுுறை பபறுவக்கு இருபத்தியதச் ோவத்தியமிலலவததவக

ஆக்குகின்்புமுறை நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியயக் கண்டுவருகின்்புமுறைனர.  55  வயத
அலலத அதற்கும் கூடுதல வயதவன அுறை ப அமைரிக்கரகளில

சு அமைவர 35  ோதவீதம் சபருக்கு எந்த ஓய்வூதிய நிதிகசபொருளவ
அலலத ஒரு வழக்க அமைவன ஓய்வூதியத் திட்டச அமைவ இலக்கு இருபத்தியல.

55   அமைற்றும் 64  வயதக்கு இக்கு இருபத்தியடயில இருக்கின்்புமுறை
பணசோமிப்க்கு இருபத்தியபக் ுறை பகவண்டுள்பொருளவரகளுக்கு,  ோரவோரித் ுறை பதவக்கு இருபத்தியக

 அமைவதத்திற்கு 310  டவலருக்குச் ோ அமை அமைவன அபொருளவிசலசய
இருக்கி்புமுறைத.  25  முதல 64  வயதக்கு இக்கு இருபத்தியடயிலுள்சபொருளவரின்

“ஓய்வூதிய சோமிப்புப் பற்்புமுறைவக்குக்கு இருபத்திய்புமுறை”  6.8  ட்ரிலலியன் டவலர
முதல 14  ட்ரிலலியன் டவலர வக்கு இருபத்தியர இருப்பதவக ஆய்வு

ஒன்று ுறை பதரிவித்தத.  இதன்விக்கு இருபத்தியபொருளவவக,  வயதவன
ுறை பதவழிலவபொருளரகளிக்கு இருபத்தியடசய வறுக்கு இருபத்திய அமை அதிகரித்தச் ுறை போலகின்்புமுறை

அசதச நெரத்தில,  பல ுறை பதவழிலவபொருளரகளும் வவழ்க்க்கு இருபத்தியகத்
சதக்கு இருபத்தியவகக்கு இருபத்தியபொருளப் பூரத்தி ுறை போய்வதற்கு ுறை பதவடரந்தம்

சவக்கு இருபத்தியலுறை போய்யத் தள்பொருளப்பட்டுக் ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைனர.

50.  ோமூக ுறை ப நெருக்கடிக்கு இருபத்தியய உணரத்தம் இத்தக்கு இருபத்தியகய
குறியீடுகளின் பின்னவல,  ுறை பபருநிறுவனக் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியபொருளயவலும்

வரவு-ுறை போலவுத் திட்ட ுறை பவட்டுகபொருளவலும்  நெவோம் ுறை போய்யப்பட்ட
உள்கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்பின் உருக்குக்கு இருபத்தியலவும்  அமைற்றும் பரந்துறை பவவரு

சிக்கு இருபத்தியதவும் அக்கு இருபத்திய அமைந்திருக்கி்புமுறைத.  கவரியம் கலந்த தண்ணீரவல
Flint  நெகரில ஆயிரக்கணக்கவன ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கக்

குடும்பங்களும் அவற்றின் பிள்க்கு இருபத்தியபொருளகளும்
 நெஞ்சூட்டப்பட்டிருப்பத அம்பலப்பட்டிருப்பதவனத

 நெவுறை படங்கிலும் குடிநீர அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறையின் அவல அமைவன
நிக்கு இருபத்தியலயின் மீத ுறை பவளிச்ோம் பவய்ச்சுகி்புமுறைத.  ஜன நெவயகக்

கட்சியினரும் குடியரசுக் கட்சியினரும் ுறை பதவழிற்ோங்கங்களின்
உதவியுடன் ுறை பபவதப் பணத்க்கு இருபத்தியத இலவப

10 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



ச நெவக்கத்திக்கு இருபத்தியனுறை பகவண்ட ோவரட்டர பவடோவக்கு இருபத்தியலகளுக்கு பவய்ச்சி
விடுவதவல அரசுப் பள்ளிகள் நிதியின்றித் தவிக்கின்்புமுறைன.

2016 அுறை ப அமைரிக்கத் சதரதல

51.  ுறை பவளி நெவடுகளில அுறை ப அமைரிக்க ஏகவதிபத்தியத்தின்

ுறை பவடிப்பும் அுறை ப அமைரிக்கவவிற்குள்பொருளவக ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின்
மீதவன தவக்குதலு அமைவய் இக்கு இருபத்தியணந்த 2016  சதரதலின் அதீத

நிச்ோய அமைற்்புமுறைதன்க்கு இருபத்திய அமைக்கவன பின்புலத்திக்கு இருபத்தியன உருவவக்குகின்்புமுறைன.
அக்கு இருபத்தியனத்தக்கும் ச அமைலவய் ோமூக சகவபத்தினவலும்

எதிரப்பினவலும் குணவம்ோப்படுத்தப்படுகின்்புமுறை ஒரு முதனிக்கு இருபத்தியல
நிகழ்ச்சிப்சபவக்கில,  ஜன நெவயகக் கட்சியினரும் குடியரசுக்

கட்சியினரும்,  ுறை பவவ்சவறு வக்கு இருபத்தியககளில அுறை ப அமைரிக்க ஆளும்
வரக்கத்தின் ஊழல  அமைற்றும் குற்்புமுறைவியல தன்க்கு இருபத்திய அமையின்

உருவடிவ அமைவய் விபொருளங்குகின்்புமுறை இருவக்கு இருபத்தியர த அமைத
சவட்பவபொருளரகக்கு இருபத்தியபொருள சதரவு ுறை போய்தள்பொருளனர.   நெவம்பரில

சதரந்ுறை பதடுக்கப்படுவத யவரவய் இருந்தவலும்,  உலகப்
சபவருக்சகவ அலலத சோவோலிோப் புரட்சிக்சகவ இட்டுச்

ுறை போலகின்்புமுறை முரண்பவடுகக்கு இருபத்தியபொருளத் தீரக்கும் தி்புமுறைனற்்புமுறைவரவகசவ
அவர இருப்பவர.

52.  முதலவளித்தவ ஆட்சியின் ுறை ப நெருக்கடியின் கீசழ

ுறை பதவழிலவபொருளரகள்  அமைற்றும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளின் பரந்துறை பவவரு
தீவிர அமையப்படலும், ஒட்டுுறை ப அமைவத்த அரசியல அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கு

எதிரவன குசரவதமும் கீழக்கு இருபத்திய அமைந்திருக்கி்புமுறைத.  முதனிக்கு இருபத்தியலத்
சதரதலகளின் சபவத  நெடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில,  அமைக்களில

58  ோதவீதம் சபர தங்களுக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்
குடியரசுக் கட்சி சவட்பவபொருளரகள்  அமைற்றும் ஜன நெவயகக் கட்சி

சவட்பவபொருளரகள் மீத அதிருப்தி நிலவுவதவகக் கூறியிருந்தனர;
இதில 55  ோதவீதம் சபர ஒரு சுசயச்க்கு இருபத்தியோ ஜனவதிபதிப்

பிரச்ோவரத்திற்கு ஆதரவவய் கருத்தத் ுறை பதரிவித்திருந்தனர.
இதில  அமைக்கு இருபத்தியலக்க க்கு இருபத்தியவக்கும் அபொருளவுக்கு 91  ோதவீத

வவக்கவபொருளரகள் 29  வயதக்குக் கீழ்ப்பட்டவரகபொருளவய்
இருந்தனர.  உலக முதலவளித்தவத்தின் க்கு இருபத்திய அமையத்தில,

கூடுதலவன இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகள் தங்கக்கு இருபத்தியபொருள
முதலவளித்தவவவதிகபொருளவய் கருதவக்கு இருபத்தியத விடவும்

சோவோலிஸ்டுகபொருளவய் கருதவதவய் கருத்தக்கணிப்புகள்
கவட்டுகின்்புமுறைன.  சுகவதவரப் பரவ அமைரிப்பு,  உணவு  அமைற்றும்

உக்கு இருபத்திய்புமுறைவிடம் ஆகிய அடிப்பக்கு இருபத்தியடத் சதக்கு இருபத்தியவகள்
அரோவங்கத்தினவல உத்தரவவதம் அளிக்கப்படுகின்்புமுறை ோமூக

உரிக்கு இருபத்திய அமைகபொருளவக இருக்க சவண்டும் என  அமைக்களின் அதிகரித்தச்
ுறை போலலும் ோதவீதத்தினர  நெம்புகின்்புமுறைனர.

வோதிபக்கு இருபத்தியடத்தவரகளுக்கு வரிகக்கு இருபத்தியபொருள அதிகரிப்பதற்கு
ுறை பபருவவரியவன ஆதரவு இருக்கி்புமுறைத.

53.  சோவோலிோ சிந்தக்கு இருபத்தியனகள் பல தோவப்தங்கபொருளவய்

ஒடுக்கப்பட்டிருந்த ஒரு  நெவட்டில,  மிலலியன் கணக்கவன
 அமைக்கள் முதலவளித்தவத்திற்கவன ஒரு  அமைவற்க்கு இருபத்திய்புமுறை எதிரச நெவக்கத்

ுறை பதவடங்குகின்்புமுறைனர என்பக்கு இருபத்தியதசய ோவண்டரசுக்கவன ஆதரவு
எடுத்தக்கவட்டியத.  ஆயினும்,  அவரத பிரச்ோவரத்தின்

ஆரம்பம் ுறை பதவட்சட,  ுறை பதவழிலவபொருளரகளுக்கும்
இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளுக்கும் ோவண்டரஸ் எந்த முன்சனவக்கிய

பவக்கு இருபத்தியதக்கு இருபத்தியயயும் கவட்டவிலக்கு இருபத்தியல என்பக்கு இருபத்தியத சோவோலிோ ோ அமைத்தவக்
கட்சியும் உலக சோவோலிோ வக்கு இருபத்தியலத் தபொருளமும் எச்ோரித்தன. 2016

பிப்ரவரியில,  நியூ ஹைவம்ப்ஷயர முதனிக்கு இருபத்தியலப் சபவட்டியில
ோவண்டரஸ் ஒரு மிகப்ுறை பபரும் ுறை பவற்றிக்கு இருபத்தியய ுறை பபற்்புமுறைதக்கு இருபத்தியன

ுறை பதவடரந்த  நெவங்கள் எழுதிசனவம்,  “ோவண்டரஸ் சபசுவத
ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்திற்கவய் அலல,   அமைவ்புமுறைவக ோமூக

எதிரப்க்கு இருபத்தியப அச்ோத்தடன் பவரத்த அதக்கு இருபத்தியன
 அமைட்டுப்படுத்தவதற்கவன ஏசதனும் வழிக்கு இருபத்தியய எதிரச நெவக்குகின்்புமுறை

ஆளும் வரக்கம்  அமைற்றும் அரசியல ஸ்தவபகத்தின் ஒரு
பிரிவுக்கவகசவ அவர சபசுகி்புமுறைவர.”

54.  ோவண்டரஸ்,  தனத பிரச்ோவரம் முழுக்கு இருபத்திய அமையிலும்,  சபவர

 அமைற்றும் இரவணுவவவதம் குறித்த எந்த விவவதத்க்கு இருபத்தியதயும்
தவிரத்த அசதச நெரத்தில,  ஆப்கவனிஸ்தவன்  அமைற்றும்  அமைத்திய

கிழக்கிலவன சபவரகள்,  ஆளிலலவ வி அமைவனக் குண்டுவீச்சுகள்
 அமைற்றும் ரஷ்யவவுடனவன மூரக்க அமைவன ச அமைவதல உள்ளிட

ஒபவ அமைவ நிரவவகத்தின் ுறை பவளியு்புமுறைவுக் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியகக்கவன தனத
ஆதரக்கு இருபத்தியவயும் பிரகடனம் ுறை போய்தவர.  அவரத உள் நெவட்டு

சவக்கு இருபத்தியலத்திட்டம் ுறை ப அமைலலிய சீரதிருத்தவவத
திட்டஆசலவோக்கு இருபத்தியனகளுடன்  அமைட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தத,

அத்தடன் வங்கிகள்  அமைற்றும் முக்கிய ுறை பபருநிறுவனங்கக்கு இருபத்தியபொருள
சதசிய அமைய அமைவக்குவத உள்ளிட முதலவளித்தவ

அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கு இருபத்தியய ோவவல ுறை போய்கின்்புமுறை எந்த
 நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருளயும் அவர நிரவகரித்தவர.

அுறை ப அமைரிக்கவவிற்குள்பொருளவன ோமூக ுறை ப நெருக்கடிக்கவன மூலவதவரம்
என்று கூறி சீனவ  அமைற்றும் பி்புமுறை  நெவடுகளுடனவன வரத்தக

உடன்படிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள கண்டனம் ுறை போய்த ுறை படவனவலட்
ட்ரம்புக்கும் முன்னதவக ோவண்டரஸ் ஒரு ுறை பபவருபொருளவதவர

சதசியவவத சவக்கு இருபத்தியலத்திட்டத்திக்கு இருபத்தியன முன்ுறை பனடுத்தக்
ுறை பகவண்டிருந்தவர.

55.  கிளிண்டக்கு இருபத்தியன வழிுறை ப அமைவழிவதில வந்த உச்ோம்கண்ட

ோவண்டரஸின் பிரச்ோவரம்,  மிலலியன் கணக்கவன
ுறை பதவழிலவபொருளரகளுக்கும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளுக்கும் ஒரு

அதிமுக்கிய அமைவன அரசியல அனுபவ அமைவக இருக்கி்புமுறைத.
ஜன நெவயகக் கட்சிக்கு இருபத்தியய உரு அமைவற்்புமுறை முக்கு இருபத்தியனவதின் பயனற்்புமுறை

தன்க்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய அத இன்னுுறை ப அமைவரு முக்கு இருபத்திய்புமுறை எடுத்தக்கவட்டுவதவக
இருந்தத.  ஆயினும்,  ோவண்டரஸ் பிரச்ோவரத்திற்கு

ஆதரவளித்ததில ுறை பவளிப்பவட்க்கு இருபத்தியடக் கண்ட ோமூக  அமைற்றும்
அரசியல தன்பங்கள் எங்கும் சபவய்விடவத. அக்கு இருபத்தியவ மீண்டும்

ுறை பவடிப்பவன  அமைற்றும் தீவிரப்பட்ட வடிவங்களில ுறை பவளிப்படும்.

56.  ோவண்டரஸ் கிளிண்டக்கு இருபத்தியன ஆதரிப்பதவல,  எதிரப்பிக்கு இருபத்தியன
ஜன நெவயகக் கட்சியின் பின்னவல அணிவகுக்கச்

ுறை போய்வதற்கவன ஒரு புதிய அரசியல ோட்டகத்திக்கு இருபத்தியன
உருவவக்குவதற்கவன முயற்சிகளும் கூட  நெக்கு இருபத்தியடுறை பபற்றுக்

ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன.  ோவண்டரக்கு இருபத்தியடர்ஸ ஊக்கத்தடன் ஆதரித்த
அக்கு இருபத்திய அமைப்புகளில சில இப்சபவத பசுக்கு இருபத்திய அமைக் கட்சிக்கு இருபத்தியயயும் அதன்

சவட்பவபொருளரவன ஜில ஸ்க்கு இருபத்தியரக்கு இருபத்தியனயும் ஆதரித்தக்
ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன.  பசுக்கு இருபத்திய அமைக் கட்சியின் சவட்பவபொருளரவக

சபவட்டியிடுவதற்கு ோவண்டரஸ் உடன்படுவவசரயவனவல தவன்
வழிவிடுவதற்கும் தயவர என்று ஸ்க்கு இருபத்தியரன் முன்னதவகக்

11 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



கூறியிருந்தவர.  உத்திசயவகபூரவ அமைவக சுசயச்க்கு இருபத்தியோ
சவட்பவபொருளரகக்கு இருபத்தியபொருள நிறுத்தவதன் மூல அமைவக,  ஜன நெவயகக்

கட்சியினக்கு இருபத்தியர ச அமைம்பட்ட வக்கு இருபத்தியகயில இடத திக்கு இருபத்தியோயில தள்பொருள
முடியும் என்பதவய் கூறி,  பசுக்கு இருபத்திய அமைக் கட்சி,  ஜன நெவயகக்

கட்சிக்கு ஒரு அரசியல முட்டுத்தூணவக நீண்ட கவல அமைவய்
ுறை போயலபட்டு வந்திருக்கின்்புமுறை ஒரு முதலவளித்தவக் கட்சி

ஆகும்.  ோரவசதோ அபொருளவில,  பசுக்கு இருபத்திய அமைக் கட்சியினர
அதிகவரத்திற்கு வந்த ோ அமையத்தில,  குறிப்பவக சஜர அமைனியில,

அவரகள் சிக்கன  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியக  அமைற்றும் சபவரக்
ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள ஆதரித்த வந்திருக்கின்்புமுறைனர.

57.  ஒருசில சீரதிருத்தங்கள்,  ுறை பபவருபொருளவதவர சதசியவவதம்

 அமைற்றும் நுகரக்கு இருபத்தியவக் குக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பதற்கும் “ுறை பபவறுப்பவன”
ுறை பபருநிறுவனங்கக்கு இருபத்தியபொருள ஊக்குவிப்பதற்கு அமைவன

பிற்சபவக்குத்தன அமைவன ஆசலவோக்கு இருபத்தியனுறை ப அமைவழிவுகள் இவற்றின்
ஒரு சதரந்ுறை பதடுத்த கலக்கு இருபத்தியவசய அுறை ப அமைரிக்க பசுக்கு இருபத்திய அமைக் கட்சியின்

சவக்கு இருபத்தியலத்திட்டம் ஆகும்.  இத உற்பத்தியின் தனியவர
உக்கு இருபத்தியடக்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய எதிரப்பதிலக்கு இருபத்தியல என்பதடன்,  ுறை பபருநிறுவன

 அமைற்றும் நிதி உயரடுக்கின்  நெலன்கக்கு இருபத்தியபொருள குறிப்பிடும்படி ோவவல
ுறை போய்யக் கூடிய எதுறை பவவன்க்கு இருபத்திய்புமுறையும் ஆசலவோக்கு இருபத்தியன

க்கு இருபத்தியவப்பதிலக்கு இருபத்தியல.

58.  சோவோலிோ ோ அமைத்தவக் கட்சியின் ுறை பஜரரி க்கு இருபத்தியவட்  அமைற்றும்
நீலஸ் நிமூத்தின் ஜனவதிபதித் சதரதல பிரச்ோவர அமைவனத,

அுறை ப அமைரிக்கவவிலும்  அமைற்றும் உலுறை பகங்கிலும் எழுந்த வருகின்்புமுறை
சபவரவட்டங்களுக்கவன அடித்தபொருளங்கக்கு இருபத்தியபொருள தயவரிப்பு

ுறை போய்வதற்கவக ுறை பதவழிலவபொருளரகள்  அமைற்றும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகள்
 அமைத்தியில ஒரு புரட்சிகரத் தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியயக்

கட்டிுறை பயழுப்புவக்கு இருபத்தியத ச நெவக்க அமைவய்க் ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  சபவர,
ோமூக ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமை  அமைற்றும் ோரவவதிகவரத்திற்கு எதிரவன

சபவரவட்டத்திற்கு முதலவளித்தவ அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கு எதிரவன
ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் சுயவதீன அமைவன அணிதிரட்டல

அவசிய அமைவக இருக்கி்புமுறைத என்று சோவோலிோ ோ அமைத்தவக் கட்சி
வலியுறுத்தகின்்புமுறைத.  வங்கிகள்  அமைற்றும் முக்கிய

ுறை பபருநிறுவனங்கக்கு இருபத்தியபொருளத் சதசிய அமைய அமைவக்குவத;  ுறை பபருநிறுவன
 அமைற்றும் நிதிய உயரடுக்கின் ுறை போவத்தகக்கு இருபத்தியபொருளப் பறிமுதல

ுறை போய்வத;  இரவணுவ  அமைற்றும் சபவலிஸ்-அரசு சவவு
எந்திரத்க்கு இருபத்தியத பிரித்தகற்றுவத ஆகியக்கு இருபத்தியவ உள்ளிட்ட

உண்க்கு இருபத்திய அமையவன சோவோலிோக் ுறை பகவள்க்கு இருபத்தியககளுக்கவன எ அமைத
பிரச்ோவரம் இதபற்றி ுறை பதவழிலவபொருளரகக்கு இருபத்தியபொருள பயிற்றுவிப்பதற்கவன

சபவரவட்ட அமைவகும்.  ஏகவதிபத்திய சபவருக்கு எதிரவய்
ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத அணிதிரட்டுவதற்கவக SEP

சபவரவடும். ுறை பதவழிலவபொருளரகளும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளும் எதிருறை பகவண்டு
நிற்கும் வரலவற்றுப் பிரச்சிக்கு இருபத்தியனகள் எதவுச அமை,  ுறை பதவழிலவபொருள

வரக்கம் அரசியல அதிகவரத்க்கு இருபத்தியதக் க்கு இருபத்தியகயிுறை பலடுப்பத  அமைற்றும்
ஒட்டுுறை ப அமைவத்த உலகப் ுறை பபவருபொருளவதவரத்க்கு இருபத்தியதயும் தனியவர

இலவபத்திற்கவய் அலலவ அமைல ோமூகத் சதக்கு இருபத்தியவ  அமைற்றும்
பகுத்தறிவவன திட்டமிடல ஆகியவற்க்கு இருபத்திய்புமுறை அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவகக்

ுறை பகவண்டு உரு அமைவற்றுவத ஆகியவற்றுக்கு ுறை பவளிசய
தீரக்கப்பட இயலவத என்பக்கு இருபத்தியத அவரகளுக்கு அத விபொருளக்கிக்

கூறும்.

வலத-ோவரி இனவவத  அமைற்றும் பவலின அக்கு இருபத்தியடயவபொருள அரசியல

59.  ோவண்டரஸிற்குக் கிக்கு இருபத்தியடத்த ஆதரவின் வீச்சு ஆளும்
வரக்கத்க்கு இருபத்தியத அச்ோ அமைக்கு இருபத்தியடயச் ுறை போய்திருக்கி்புமுறைத-ோவண்டரஸ் மீத

ுறை பகவண்ட அச்ோத்தவல அலல,  அமைவ்புமுறைவக வரக்கப் பிரச்சிக்கு இருபத்தியனகள்
அதிக அமைவன அபொருளவில முன்னிக்கு இருபத்தியலக்கு வந்த

ுறை பகவண்டிருக்கின்்புமுறைன என்்புமுறை உண்க்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியய அத
ுறை பவளிப்படுத்தியத என்்புமுறை கவரணத்தவல.  பிரவன்சிஸ்

புகுயவ அமைவ,  ோமீபத்திய ுறை பவளியு்புமுறைவு விவகவரங்கள் இதழ்
ஒன்றில கருத்திட்டவர:  “இந்தத் சதரதலின் உண்க்கு இருபத்திய அமையவன

தக்கு இருபத்தியலயங்க அமைவக இருப்பத என்னுறை பவன்்புமுறைவல,   அமைக்களின்
ுறை பபரும்பவன்க்கு இருபத்திய அமையவசனவர அனுபவித்த ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமையின்

அதிகரிப்பு  அமைற்றும் ுறை பபவருபொருளவதவர  அமைந்தநிக்கு இருபத்தியலக்கு அுறை ப அமைரிக்க
ஜன நெவயகம் இறுதியில பதிலிறுப்பு அளித்தக்

ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  ோமீபத்திய சதரதலகளில ஆதிக்கம்
ுறை போலுத்திய நி்புமுறைம்,  இனம்,  பவலினம்,  பவலின ச நெவக்குநிக்கு இருபத்தியல,

பூசகவபொருளம் ஆகிய  அமைற்்புமுறை சிற்சிறு பிபொருளவுகக்கு இருபத்தியபொருளக் கீழழுத்தி
ோமூக வரக்க அமைவனத மீண்டும் அுறை ப அமைரிக்க அரசியலின்

இருதயத்தவனத்திற்குத் திரும்பியிருக்கி்புமுறைத.

60.  ஆளும் வரக்கத்தின் அரசியல பிரதிநிதிகக்கு இருபத்தியபொருளப்
ுறை பபவறுத்தவக்கு இருபத்தியர,  இந்த சபவக்கு மீண்டும் அகற்்புமுறைப்பட்டவக

சவண்டும்.  விவவதப் ுறை பபவருள் மீண்டும் ோமூக
அோ அமைத்தவத்தில இருந்த  அமைவற்்புமுறைப்பட்டு நி்புமுறைம்,  பவல  அமைற்றும்

பவலின அக்கு இருபத்தியடயவபொருளத்திற்கு  அமைவ்புமுறை சவண்டும்.  இந்தக்
கவரணத்திற்கவகத் தவன் ஊடகங்களும் ஜன நெவயகக் கட்சியும்,

பவலினத்க்கு இருபத்தியத  அமைவற்றிக்ுறை பகவண்டவரகள் கழிப்பக்கு இருபத்திய்புமுறைகளுக்கு
ுறை போலலும் உரிக்கு இருபத்திய அமை  அமைற்றும் இரவணுவத்தில பங்குுறை பபறுதல,

வபொருளவகங்களில பவலின வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறை பரவி வருவதவகச்
ுறை போவலலப்படுவத,   அமைற்றும் அுறை ப அமைரிக்கவவில நி்புமுறை ுறை பவறுப்பு

 அமைற்றும் ச அமைவதல மீண்டும் எழுச்சி கண்டுள்பொருளதவகக்
கூ்புமுறைப்படுவத ஆகிய பிரச்சிக்கு இருபத்தியனகளின் மீத இக்கு இருபத்தியடவிடவ அமைல

கவனத்க்கு இருபத்தியதக் குவித்த வந்திருக்கின்்புமுறைன.

61.  குறிப்பவக,  அுறை ப அமைரிக்கவவில சபவலிஸ் வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறைப்
படுுறை பகவக்கு இருபத்தியலயின் பரவக்கு இருபத்தியல ஊடகங்களும் ஜன நெவயகக்

கட்சியும் அணுகும்விதம் சிடுமூஞ்சித்தன அமைவனதவக
இருக்கி்புமுறைத.  வரக்க ஆட்சியின் ஒரு ோவதன அமைவக சபவலிசின்

ஒரு இயலபின் ுறை பவளிப்பவடவக இத சித்தரிக்கப்படுவதிலக்கு இருபத்தியல,
 அமைவ்புமுறைவக ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள இனத்தவர ஆப்பிரிக்க-அுறை ப அமைரிக்கரகள்

மீத ுறை பகவண்ட வஞ்ோத்தின் ுறை பவளிப்பவடவக
சித்தரிக்கப்படுகி்புமுறைத.  ஒன்க்கு இருபத்திய்புமுறைுறை பயவன்று புரிந்த ுறை பகவள்பொருள

இயலவத இரண்டு தனி சதோங்கபொருளவய் “ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள
அுறை ப அமைரிக்கவ”வுக்கும் “கறுப்பு அுறை ப அமைரிக்கவ”வுக்கும் இக்கு இருபத்தியடயில

பரந்த பிபொருளவு இருப்பதவக ஊடக பண்டிதரகள் திட்டவட்டம்
ுறை போய்கின்்புமுறைனர.  ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள ுறை பதவழிலவபொருளரகள்

பிற்சபவக்கவனவரகபொருளவகவும் நி்புமுறைுறை பவறி ுறை பகவண்டவரகபொருளவகவவும்
சித்தரிக்கப்பட்டு,  அவரகபொருளத அத்தக்கு இருபத்தியன ோமூக  அமைற்றும்

ுறை பபவருபொருளவதவர தன்பங்களும் “தனிச்ோலுக்கு இருபத்தியக”   அமைற்றும்
அதிகவரம் ுறை பகவண்ட ஒரு கடந்த கவலத்திற்குத் திரும்ப

அவரகள் ுறை பகவண்ட ஆக்கு இருபத்தியோயினவல உந்தப்படுவதவக
கவட்டப்படுகி்புமுறைத.

12 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



62.  அுறை ப அமைரிக்கவ “ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள அுறை ப அமைரிக்கவ”வவகவும் “கறுப்பு
அுறை ப அமைரிக்கவ”வவகவும் பிரிந்த கிடப்பதவகக் கூ்புமுறைப்படுவக்கு இருபத்தியத

அலலத அத்தக்கு இருபத்தியன “ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள”  இனத்தவரும்
தனிச்ோலுக்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள அனுபவித்த வருவதவகக் கூ்புமுறைப்படுவக்கு இருபத்தியத

சோவோலிோ ோ அமைத்தவக் கட்சி நிரவகரிக்கி்புமுறைத.   நெவடு இன
தசவோத்தில நிரம்பிக் கிடப்பதவகக் கூ்புமுறைப்படும் விவரிப்க்கு இருபத்தியப

 நெவம் நிரவகரிக்கிச்புமுறைவம்.  ுறை பதற்கில ஜிம் குசரவ பிரிவிக்கு இருபத்தியன
 அமைற்றும் வடக்கில பரவலவன இனவவத பவகுபவட்டின்

கவலகட்டத்தில இருந்சத  அமைக்களின் ுறை பபவதவவன  நெனவில ஒரு
பிரம் அமைவண்ட அமைவன அபிவிருத்தி இருந்த வந்திருக்கி்புமுறைத.

அத்தக்கு இருபத்தியன இனங்கக்கு இருபத்தியபொருளயும் சோரந்த  அமைக்களும் இக்கு இருபத்தியணந்த
வவழ்கின்்புமுறைனர அன்்புமுறைவடம் ஒருவருசரவுறை படவருவர

இக்கு இருபத்தியணந்தள்பொருளனர  அமைற்றும் வறுக்கு இருபத்திய அமை,  சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை
 அமைற்றும் ஊதியங்கள்  அமைற்றும்  நெல உதவிகள் மீதவன

தவக்குதலகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரவன ஒரு ுறை பபவதவவன
சபவரவட்டத்திற்கு முகம்ுறை பகவடுக்கின்்புமுறைனர.

63.  சபவலிஸ் வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறையின் குறிப்பவன பிரச்சிக்கு இருபத்தியனக்கு இருபத்தியய

எடுத்சதவுறை ப அமைன்்புமுறைவல,  சபவலிஸ் ுறை பகவக்கு இருபத்தியலகளில ுறை பபவருத்த அமைற்்புமுறை
ோதவீதத்திற்கு ஆபிரிக்க-அுறை ப அமைரிக்கரகள் இருக்கின்்புமுறை

அசதோ அமையத்தில,  ுறை பகவலலப்படுபவரகளின் அதிக அமைவன
எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகயினர ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள இனத்தவசர.  ஆனவல

ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள இக்கு இருபத்தியபொருளஞர சபவலிோவல ுறை பகவலலப்படுவத
ுறை பபவதவவக எந்த ஊடக ுறை பவளிச்ோத்க்கு இருபத்தியதயும் ுறை பபறுவதிலக்கு இருபத்தியல,

ஏுறை பனன்்புமுறைவல அத இனவவத விவரிப்புக்கு ஊரஜிதம் ுறை போய்யக்
கூடியதவக இருக்கவத என்பதவல.  கவரடியன் ுறை போய்தித்தவள்

ுறை பதவகுத்திருக்கும் தரவின் படி,  ஜொள்கையை ஜூக்கு இருபத்தியல  அமைத்தி வக்கு இருபத்தியர
சபவலிோவல ுறை பகவலலப்பட்ட 587  சபரில,  145  சபர

கறுப்பினத்தவர, 94  சபர ஹிஸ்பவனிக், 292  சபர ுறை பவள்க்கு இருபத்தியபொருள
இனத்தவர.  ஒட்டுுறை ப அமைவத்த  அமைக்களின் ோதவீதத்திலவன

எண்ணிக்க்கு இருபத்தியகயில பவரத்தவல,  சபவலிஸ் ஆப்பிரிக்க-
அுறை ப அமைரிக்கரகளின் ஏ்புமுறைக்குக்கு இருபத்திய்புமுறைய அசத வீதத்திற்கு பூரவிக

அுறை ப அமைரிக்கரகக்கு இருபத்தியபொருளக் குறிக்கு இருபத்தியவத்திருக்கி்புமுறைத.

64.  ச அமைலும்,  ுறை படட்சரவயிட்  அமைற்றும் ஃபிளிண்ட் சபவன்்புமுறை
 நெகரங்களில சபவலிஸ் வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறையும் ோமூக தன்பங்களும்

அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவக நி்புமுறைுறை பவறியின் விக்கு இருபத்தியபொருளுறை பபவருபொருளவக
இருப்பதவகக் கூறுவத,  ஆப்பிரிக்க-அுறை ப அமைரிக்க ச அமையரகள்,

 நெகர ோக்கு இருபத்தியபயினர  அமைற்றும் சபவலிஸ் தக்கு இருபத்தியலவரகளின்
எண்ணிக்க்கு இருபத்தியக பரவலவல ுறை பபவய்யவக்கப்படுகி்புமுறைத.  கடந்த

ஏழக்கு இருபத்தியர ஆண்டுகபொருளவய் அுறை ப அமைரிக்கவவின் தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையில ஒரு
ஆப்பிரிக்க-அுறை ப அமைரிக்க ஜனவதிபதி இருந்த வந்திருக்கி்புமுறைவர,

அவர அத்தக்கு இருபத்தியன இனங்கக்கு இருபத்தியபொருளச் சோரந்த ுறை பதவழிலவபொருளரகளின்
வவழ்க்க்கு இருபத்தியகத் தரங்களிலு அமைவன பரந்த சீரழிக்கு இருபத்தியவ ச அமைற்பவரக்கு இருபத்தியவ

ுறை போய்திருக்கி்புமுறைவர என்பசதவடு சபவலிஸ் வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறை
முன்ுறை பனப்சபவதினும் விட இன்று மிக அதிக அமைவய் இருக்கி்புமுறைத.

நி்புமுறைுறை பவறி சபவலிஸ் ுறை பகவக்கு இருபத்தியலகளில குறிப்பவக ஒரு
பவத்திரத்க்கு இருபத்தியத ஆற்றுகி்புமுறைத என்பதில ோந்சதகமிலக்கு இருபத்தியல.

ஆயினும்,  நி்புமுறைுறை பவறி நிலவுகின்்புமுறை  அமைட்டத்திற்கு,  அத ஆளும்
வரக்கத்தின் ுறை போவத்தகக்கு இருபத்தியபொருளப் பவதகவப்பதற்கவன ஒரு

கருவியவக சபவலிஸ் ஆற்றும் ோமூக  அமைற்றும் அரசியல

ுறை போயலபவட்டுடன் பிக்கு இருபத்தியணந்ததவக இருக்கி்புமுறைத.  ஆகசவ,
நி்புமுறைுறை பவறி  அமைற்றும் சபவலிஸ் ுறை பகவக்கு இருபத்தியலக்கு எதிரவன

சபவரவட்டத்திற்கு ுறை பபவதவவன வரக்க  நெலன்களின்
அடிப்பக்கு இருபத்தியடயில அத்தக்கு இருபத்தியன ுறை பதவழிலவபொருளரகளின் ஒரு

ஐக்கியப்பட்ட இயக்கம் அவசிய அமைவக உள்பொருளத.

65.  நி்புமுறைுறை பவறி அரசியலின் ஊக்குவிப்பு என்பத ுறை பதவழிலவபொருள
வரக்கத்தின் ஒரு பிரிக்கு இருபத்தியவ இன்ுறை பனவரு பிரிவுக்கு எதிரவய்

கபொருளமி்புமுறைக்குவத என்கி்புமுறை உலகபொருளவவிய மூசலவபவயம்
அுறை ப அமைரிக்கவவிற்குள் எடுத்தள்பொருள வடிவச அமை ஆகும்.

ஜன நெவயகக் கட்சியின் அக்கு இருபத்தியடயவபொருள அரசியல,  ட்ரம்ப்பின்
ுறை பபவருபொருளவதவர சதசியவவதம் (இத ோவண்டரஸின் சதசியவவத

சவக்கு இருபத்தியலத்திட்டத்திற்கு இக்கு இருபத்தியணுறை போவலலக் கூடியத) இரண்டுச அமை
ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத அக்கு இருபத்தியனத்த சதசிய,  பவலின  அமைற்றும்

நி்புமுறை ரீதிகக்கு இருபத்தியபொருளத் தவண்டி அதன்  நெலன்கள் பு்புமுறைநிக்கு இருபத்தியலயவக
ஐக்கியப்படுவத குறித்த  நெனவு ுறை பப்புமுறை விடவ அமைல

தடுப்பதற்கவன முயற்சிகசபொருள ஆகும்.  இவ்வவ்புமுறைவக நி்புமுறைுறை பவறி
 அமைற்றும் அக்கு இருபத்தியடயவபொருள அரசியலுக்கு எதிரவன சபவரவட்ட அமைவனத

அோ அமைத்தவம்,  சபவர  அமைற்றும் ோரவவதிகவரம் ஆகியவற்றின்
மூலவபொருள அமைவன உலக முதலவளித்தவ அக்கு இருபத்திய அமைப்புமுக்கு இருபத்திய்புமுறைக்கு

எதிரவன ஒரு ுறை பபவதவவன சபவரவட்டத்தில ோரவசதோத்
ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத ஐக்கியப்படுத்தவதற்கவன SEP இன்

சபவரவட்டத்தின் ஒரு மூலபவக அமைவக அக்கு இருபத்திய அமைந்திருக்கி்புமுறைத.

 அமைவரக்சிோம்  எதிர சபவலி--இடத

66.  இன்று முதலவளித்தவ ஆட்சியின் ஸ்திரத்தன்க்கு இருபத்திய அமைக்கு
க்கு இருபத்திய அமைய அமைவனதவய் அக்கு இருபத்திய அமைந்திருக்கக் கூடிய இனவவத  அமைற்றும்

அக்கு இருபத்தியடயவபொருள அரசியலவனத ICFI “சபவலி-இடதகள்”  என
வக்கு இருபத்தியரயக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை போய்யும்  அமைவரக்சிோ-விசரவத அக்கு இருபத்திய அமைப்புகபொருளவலும்

தத்தவவரத்த சபவக்குகபொருளவலும் பல தோவப்த கவலங்களில
அபிவிருத்தி ுறை போய்யப்பட்டக்கு இருபத்தியவசய ஆகும்.  கடந்த பல

ஆண்டுகளின் சபவத,  ோரவசதோ ுறை பதவழிலவபொருள வரக்க அமைவனத
சபவலி-இடதகளின் ஏகவதிபத்திய ஆதரவு  அமைற்றும்

ுறை பதவழிலவபொருள வரக்க குணத்க்கு இருபத்தியத விபொருளங்கப்படுத்தகின்்புமுறை
ஏரவபொருள அமைவன அதிமுக்கிய அனுபவங்களின் வழி கடந்த

வந்திருக்கி்புமுறைத.  எகிப்தில,  சஹைவஸ்னி முபவரக்கின்
ோரவவதிகவரத்திற்கு எதிரவன புரட்சிகர இயக்கத்க்கு இருபத்தியத

தடம்புரபொருளச் ுறை போய்ததில அவற்றின் பவத்திரம்;  லிபியவவில
ச நெட்சடவ தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையிலவன சபவருக்கும் சிரியவவில சிஐஏ

ஆதரவுடனவன உள் நெவட்டு யுத்தத்திற்கும் அக்கு இருபத்தியவ ஆதரவு
அளித்தக்கு இருபத்திய அமை; உக்சரனில வலத-ோவரி கவிழ்ப்பு ோதிக்கு அக்கு இருபத்தியவ

ஆதரவளித்தக்கு இருபத்திய அமை;   அமைற்றும் எலலவவற்றுக்கும் ச அமைல,  கிரீசில
சிரிோவவின் (தீவிர இடதகளின் கூட்டணி)   நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககள்

ஆகியக்கு இருபத்தியவயும் இதில அடங்கும்.

67.  2015  ஜனவரியில,  ஐசரவப்பிய ஒன்றிய உத்தரவிலவன
சிக்கன  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள எதிரப்பதவக சூளுக்கு இருபத்தியரத்ததன்

அடிப்பக்கு இருபத்தியடயில சிரிோவ ஆட்சிக்கு வந்தத.  இத ஐசரவப்பிய
அரசியலின் பவக்கு இருபத்தியதக்கு இருபத்தியயசய  அமைவற்றியக்கு இருபத்திய அமைக்கத்தக்க ஒரு

உரு அமைவற்்புமுறைகர அமைவன நிகழ்வு என ஒவ்ுறை பவவரு சபவலி-இடத
அக்கு இருபத்திய அமைப்பும் அதக்கு இருபத்தியனப் பவரவட்டின. அதிகவரத்திற்கு வந்த ஒரு

13 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



சில வவரங்களிசலசய, பிப்ரவரியில ஐசரவப்பிய ஒன்றியத்தின்
சிக்கன  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள நீட்சி ுறை போய்வதற்கவன ஒரு

உடன்பவட்டில க்கு இருபத்தியகுறை பயழுத்திட்ட பின்னர,  சிரிோவ அரோவங்கம்,
சிக்கன  நெடவடிக்க்கு இருபத்தியக ுறை பதவடரபவக அதன் ஜொள்கையை ஜூக்கு இருபத்தியல

வவக்ுறை பகடுப்பில கிட்டிய ஒரு மிகப்ுறை பபருவவரியவன
“சவண்டவம்” வவக்ுறை பகடுப்க்கு இருபத்தியப கவலிலசபவட்டு  நெசுக்கி விட்டு,

 நெவடவளு அமைன்்புமுறைத்தின் மூல அமைவக ஒரு பவரிய புதிய சிக்கன
 நெடவடிக்க்கு இருபத்தியக பிக்கு இருபத்தியணுறை பயடுப்க்கு இருபத்தியபத் திணித்தத.   அமைத்திய

கிழக்கிலும் ஆபிரிக்கவவிலும் ஏகவதிபத்தியத்தவல
உருவவக்கப்பட்ட அழிவுக்குத் தப்பி ஓடி வருகின்்புமுறை

அகதிகக்கு இருபத்தியபொருள தடுத்த நிறுத்தி “ஐசரவப்பிய சகவட்க்கு இருபத்தியட”க்கு இருபத்தியய
நிக்கு இருபத்தியலநிறுத்தவதில ஒரு முன்னிக்கு இருபத்தியல சபவலிஸ் பக்கு இருபத்தியடயவக

அத இப்சபவத ுறை போயலபுரிந்த ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத. சிரிோவவின்
 நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககள் முதலவளித்தவ அரசியலின் ஒரு

கன்க்கு இருபத்தியனயவக சபவலி-இடதகள் ஆற்றுகின்்புமுறை பவத்திரத்க்கு இருபத்தியத
திட்டவட்ட அமைவக விபொருளங்கப்படுத்தியுள்பொருளசதவடு,  அுறை ப அமைரிக்கவவில

ோரவசதோ சோவோலிஸ்ட் அக்கு இருபத்திய அமைப்பு, சோவோலிஸ்ட்  அமைவற்று  அமைற்றும்
ஆக்கிரமிப்பு இயக்கத்தின் பலசவறு எச்ோுறை போவச்ோங்கள்;

ஸ்ுறை பபயினில Podemos;  சஜர அமைனியில Die  Linke; பிரவன்சில
புதிய முதலவளித்தவ எதிரப்புக் கட்சி ஆகியவற்்புமுறைவல

ுறை பவவ்சவறு வடிவங்களில  அமைறுநிகழ்வு கவண்கின்்புமுறைன.

68.  சபவலி-இடதகளின் அரசியலவனத இருப்பியலவவதம்,
ஃபிரவங்சபரட் பள்ளி,  பின் நெவீனத்தவம்,  “பின் அமைவரக்சிோம்”

 அமைற்றும்  நெவ-அரவஜகவவதம் ஆகியவற்றுடன் ுறை பதவடரபுபட்ட
பகுத்தறிவற்்புமுறை,  கருத்தவவத  அமைற்றும்  அமைவரக்சிோ-விசரவத

தத்தவங்களுடன் ுறை ப நெருங்கிய ுறை பதவடரபுக்கு இருபத்தியடயதவகும்.  இந்தப்
பவரம்பரியத்தின் ஒரு ோ அமைகவலப் பிரதிநிதி அதன்

கண்சணவட்டத்க்கு இருபத்தியதப் பின்வரு அமைவறு சுருங்க உக்கு இருபத்தியரத்தவர:

அதிகவரம்  அமைற்றும் சித்தவந்தத்தில இருந்த விடுதக்கு இருபத்தியல
ுறை போய்யப்பட சவண்டிய அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவய் பகுத்தறிவு

ுறை பகவண்ட  அமைனித உருவக அமைவக இருப்பதற்கு பதிலவக,
பலதரப்பட்ட விருப்பங்கள்  அமைற்றும் தீவிரங்களில

கக்கு இருபத்தியலந்தசபவய்,  பலதக்கு இருபத்திய்புமுறை  அமைற்றும் அதிகவரக்
கட்டக்கு இருபத்திய அமைப்புகளுக்குள் தீவிர அமைவக பின்னப்பட்டதவய்

அக்கு இருபத்தியடயவபொருளத்க்கு இருபத்தியதக் ுறை பகவண்ட ஒரு உருவகத்க்கு இருபத்தியத  நெவம்
ுறை பகவண்டிருக்கிச்புமுறைவம்.  இத ுறை பதவடரபிலதவன் தீவிரவவத

அரசியலில வரக்க வக்கு இருபத்தியரயக்கு இருபத்திய்புமுறை என்பத  அமைக்கு இருபத்திய்புமுறைப்பு
ுறை போய்யப்படுகின்்புமுறைத:  அதவவத பவட்டவளி வரக்கம்

இனியும் முக்கிய அமைவன தீவிர அமையப்பட்ட உருவகம் அலல,
அத்தடன் இனியும் அரசியல சபவரவட்டங்கள்  அமைவரக்சிோ

வக்கு இருபத்தியரயக்கு இருபத்திய்புமுறைகளின் படியவன ’வரக்கப் சபவரவட்டங்கபொருளவல’
மிக்கு இருபத்தியகநிரணயம் ுறை போய்யப்பட்டக்கு இருபத்தியவ அலல.  அமைவ்புமுறைவக, கடந்த

சில தோவப்தங்களில புதிய தீவிர அமையப்பட்ட அரசியல
உள்வவழ்க்க்கு இருபத்தியககளும் ுறை போயலபவட்டு வடிவங்களும்

எழுந்திருப்பக்கு இருபத்தியத பலரும் சுட்டிக் கவட்டியிருக்கின்்புமுறைனர —
நி்புமுறைுறை பவறிக்கு எதிரவன கறுப்பின  அமைற்றும் இன

சிறுபவன்க்கு இருபத்திய அமையினர,  ஆணவதிக்கத்திற்கு எதிரவக
ுறை பபண்ணியவவதிகள்,  ஓரபவல ுறை பவறுப்புக்கு எதிரவக

ஓரபவல விருப்பினர,  இப்படிசய நிக்கு இருபத்திய்புமுறைய ுறை போவலலலவம்.

இக்கு இருபத்தியவசய பின் நெவீனத்தவ அரசியல கபொருளத்க்கு இருபத்தியத வண்ணம்
நிரப்பியிருக்கக் கூடிய ‘புதிய ோமூக இயக்கங்கபொருளவகும்’.

[ோவல நியூச அமைன்,  Unstable  Universalities:  Poststructuralism

and radical politics, 2007, p. 3]

69.  சபவலி-இடதகள்,  “ நெடுத்தர வரக்கத்தின் தனிச்ோலுக்கு இருபத்தியக

பக்கு இருபத்தியடத்த  அமைற்றும் வோதிபக்கு இருபத்தியடத்த அடுக்கின்
ோமூகப்ுறை பபவருபொருளவதவர  நெலன்கக்கு இருபத்தியபொருள ஊக்குவிப்பதற்கவக

ஜனரஞ்ோக சுசலவகங்கக்கு இருபத்தியபொருளயும் ஜன நெவயக
ுறை போவலலவடலகக்கு இருபத்தியபொருளயும் பயன்படுத்திக் ுறை பகவள்கின்்புமுறை அரசியல

கட்சிகள்,  அக்கு இருபத்திய அமைப்புகள்  அமைற்றும் தத்தவவரத்த/சித்தவந்த
சபவக்குகக்கு இருபத்தியபொருள”  குறிக்கின்்புமுறைன என்று ICFI வக்கு இருபத்தியரயக்கு இருபத்திய்புமுறை

ுறை போய்தள்பொருளத.  சபவலி-இடததவனத “சோவோலிோத்திற்கு
விசரவத அமைவனத,  வரக்கப் சபவரவட்டத்க்கு இருபத்தியத எதிரக்கி்புமுறைத,

ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் க்கு இருபத்திய அமைய அமைவன பவத்திரத்க்கு இருபத்தியதயும்
ோமூகத்தின் முற்சபவக்கவன உரு அமைவற்்புமுறைத்தில புரட்சியின்

அத்தியவவசியத்க்கு இருபத்தியதயும் அத  அமைறுக்கி்புமுறைத.”  “ அமைக்களின்
வோதிபக்கு இருபத்தியடத்த உயர 10  ோதவீத அடுக்கிற்குள் கூடுதல

அனுகூல அமைவன வக்கு இருபத்தியகயில ுறை போலவம் பரவலவக்கப்பட
சவண்டுகின்்புமுறை ச நெவக்கத்தடன்,  ுறை பபருநிறுவனங்கள்,

கலலூரிகள்  அமைற்றும் பலகக்கு இருபத்தியலக்கழகங்கள்,  உயர-ஊதிய
ுறை பதவழிலகள், ுறை பதவழிற்ோங்கங்கள்,  அமைற்றும் அரோவங்கம்  அமைற்றும்

அரோ ஸ்தவபனங்களில கூடுதலவன ுறை போலவவக்க்கு இருபத்தியக
ஈட்டுவதற்கவக,  சதசியம்,  இனம்,  நி்புமுறைம்,  பவல,   அமைற்றும்

பவலவிருப்பம் ஆகியக்கு இருபத்தியவ ுறை பதவடரபவன பிரச்சிக்கு இருபத்தியனகளில
கவனத்க்கு இருபத்தியத ுறை போலுத்தம் ‘அக்கு இருபத்தியடயவபொருள அரசியக்கு இருபத்தியல’  அத

ஊக்குவிக்கி்புமுறைத”.  இத “ஏகவதிபத்திய-ஆதரவவனத
என்பசதவடு,   நெவ-கவலனித்தவவவத இரவணுவ

 நெடவடிக்க்கு இருபத்தியககக்கு இருபத்தியபொருள நியவயப்படுத்தவதற்கு,  அத்தடன்
ச நெரடியவக ஆதரிப்பதற்கும் கூட,  ‘ அமைனித உரிக்கு இருபத்திய அமைகள்’

சுசலவகங்கக்கு இருபத்தியபொருள பயன்படுத்திக் ுறை பகவள்கி்புமுறைத.”  [சடவிட்
ச நெவரத்,  ஃபிரவங்க்சபரட் பள்ளி,  பின் நெவீனத்தவம்  அமைற்றும்
சபவலி-இடதகளின் அரசியல:  ஒரு  அமைவரக்சிோ வி அமைரோனம்
புத்தகத்திற்கவன முன்னுக்கு இருபத்தியர]

சோவோலிோ ோ அமைத்தவக் கட்சியும் ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத

ச நெவக்கிய திருப்பமும்

70.  ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்திலும் அதன் முக்கிய அமைவன
பிரிவுகளிலும் ஒரு அரசியல தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைக்கு இருபத்தியயக்

கட்டிுறை பயழுப்புவசத அுறை ப அமைரிக்கவவில சோவோலிோ ோ அமைத்தவக்
கட்சியின் க்கு இருபத்திய அமைய அமைவன மூசலவபவயப் பணியவகும். ஊதியங்கள்

 அமைற்றும் ோமூக நெல உதவிகள் மீதவன தவக்குதலகள்,  ோமூக
ோ அமைத்தவமின்க்கு இருபத்திய அமையின் வபொருளரச்சி  அமைற்றும் பவரிய

சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பின்க்கு இருபத்திய அமை,  சபவலிஸ் வன்முக்கு இருபத்திய்புமுறை  அமைற்றும்
ஏகவதிபத்திய சபவர ஆகியவற்றுக்கு எதிரவன எண்ணற்்புமுறை

சபவரவட்டங்களுக்கவன நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகக்கு இருபத்தியபொருள உலக
முதலவளித்தவத்தின் பு்புமுறைநிக்கு இருபத்தியலப் சபவக்குகள்

உருவவக்குகின்்புமுறைன. ுறை பதவழிலவபொருளரகள்  அமைற்றும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளின்
இந்தப் சபவரவட்டங்கக்கு இருபத்தியபொருள, ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் ோரவசதோ

சோவோலிோ இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியவக,  அுறை ப அமைரிக்கவவில
அதிகவரத்க்கு இருபத்தியதக் க்கு இருபத்தியகயிுறை பலடுப்பதற்கும் ஒரு ுறை பதவழிலவபொருளர

14 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



அரக்கு இருபத்தியோ ஸ்தவபிப்பதற்கு அமைவன ஒரு அரசியல இயக்கத்தினுள்
SEP ஐக்கியப்படுத்த சவண்டும்.

72.  சபவலி-இடதகள் முதல அதி வலதகள் வக்கு இருபத்தியரயிலும்

முதலவளித்தவ வரக்கத்தின் ஒவ்ுறை பவவரு அரசியல
அக்கு இருபத்திய அமைப்பிற்கும் எதிரவக தனத சுயவதீன அமைவன  நெலன்கக்கு இருபத்தியபொருள

வக்கு இருபத்தியரயக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை போய்வதற்கவன சபவரவட்டத்தின் மூல அமைவக
 அமைட்டுச அமை ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் அரசியல சுயவதீன அமைவனத

ஸ்தவபிக்கப்பட இயலும்.  ட்ுறை பரவட்ஸ்கிோ இயக்கத்தின்
வரலவற்றிலும்  அமைற்றும் ஸ்ரவலினிோம்,  சீரதிருத்தவவதம்,

திருத்தலவவதம்  அமைற்றும் சதசியவவதத்தின் அத்தக்கு இருபத்தியன
வடிவங்களுக்கும் எதிரவன அதன் சபவரவட்டத்தின்

வரலவற்றிலும் ுறை பபவதிந்திருக்கும் ோரவசதோ ுறை பதவழிலவபொருள வரக்க
இயக்கத்தின் வரலவற்று அனுபவங்கக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பதவழிலவபொருளரகள்

 அமைற்றும் இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகபொருளத தீவிர அமையப்படலுக்குள்
ுறை பகவண்டுவருவதற்கவன ஒரு சபவரவட்டம் இதற்கு

அவசிய அமைவக உள்பொருளத.  இந்த அரசியல சபவரவட்டத்தின்
அடிப்பக்கு இருபத்தியடயில  அமைட்டுச அமை,  கட்சியவனத,  அத்தியவவசிய அமைவன

தந்திசரவபவய  அமைற்றும் அக்கு இருபத்திய அமைப்புரீதியவன முன்முயற்சிகக்கு இருபத்தியபொருள
அபிவிருத்திுறை போய்ய முடியும்.

72.  1966  இல சோவோலிோ ோ அமைத்தவக் கட்சியின்

முன்சனவடியவன சவரக்கஸ் லீக் ஸ்தவபிக்கப்பட்டு அக்கு இருபத்தியர
நூற்்புமுறைவண்டிற்குப் பின்னர இந்த கவங்கிரஸ்  நெடத்தப்படுகி்புமுறைத.

1960 களின் அரசியல தீவிர அமையப்படலத ஆரம்ப
கட்டங்களின்சபவத,  பப்சலவவவத திருத்தலவவதத்திற்கு

எதிரன அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழுவின் சபவரவட்டத்தின்
அடிப்பக்கு இருபத்தியடயில சவரக்கஸ் லீக் உருவவக்கப்பட்டத.  நி்புமுறை,

இன,  பவலியல  அமைற்றும் பவலின அரசியலின் பலசவறு
வடிவங்கக்கு இருபத்தியபொருள ஊக்குவித்த சோவோலிோ ுறை பதவழிலவபொருளர கட்சியில

(SWP) இருந்த திருத்தலவவதிகள் உட்பட்ட பலதரப்பட்ட
குட்டி-முதலவளித்தவப் சபவக்குகளுக்கு எதிரவன ோ அமைரோ அமைற்்புமுறை

ஒரு சபவரவட்டத்தின் ஊடவக அுறை ப அமைரிக்க ுறை பதவழிலவபொருள
வரக்கத்தின் புரட்சிகர பவத்திரத்க்கு இருபத்தியத அங்கீகரிப்பக்கு இருபத்தியத

அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவகக் ுறை பகவண்டு  அமைட்டுச அமை  அமைவரக்சிோ இயக்கத்தின்
அபிவிருத்தியவனத முன்ுறை போலல முடியும்.

73.  சவரக்கஸ் லீக்கிற்கு வழங்கிய தனத வவழ்த்தச்

ுறை போய்தியில,  சோவோலிோ ுறை பதவழிலவபொருளர கழகத்தின் தக்கு இருபத்தியலவரவன
ுறை பஜரரி ஹீலி பின்வரு அமைவறு கூறியிருந்தவர:

அுறை ப அமைரிக்கவவிலுள்பொருள ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கம் உலகின்

மிகவும் ோக்திவவய்ந்ததவகும்,  இந்த
வரக்கத்திற்குள்பொருளவகத்தவன் நீங்கள் உங்கள் கட்சிக்கு இருபத்தியய

கட்டிுறை பயழுப்பியவக சவண்டும்.  இத  அமைவரக்சிோத்தின்
ஒரு அடிப்பக்கு இருபத்தியடக் சகவட்பவடு என்பசதவடு

அுறை ப அமைரிக்கவவிற்குள் நிலவுகின்்புமுறை நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகளுக்கு
குறிப்பவன அவோரத்தடன் ுறை பபவருந்தக் கூடியதவகும்.

 நெ அமைத கவலத்தின் அடிப்பக்கு இருபத்தியடப் பிரச்சிக்கு இருபத்தியனகக்கு இருபத்தியபொருள கறுப்பு
ோக்தி (Black  Power)  அலலத  நெவுறை படங்கிலும் நீண்டு

பரவிக் கிடக்கின்்புமுறை  அமைக்கள் உரிக்கு இருபத்திய அமை இயக்கங்கசபொருளவ
தீரக்கப் சபவவத கிக்கு இருபத்தியடயவத,  அமைவ்புமுறைவக ஒரு புரட்சிகரக்

கட்சியின் தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையிலவன ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கச அமை
தீரக்கும்.  இந்த இடத்திலதவன்  நெவம்  நெம்க்கு இருபத்திய அமை

முழுக்கு இருபத்திய அமையவக திருத்தலவவதிகளிடம் இருந்த பிரித்தக்
ுறை பகவள்கிச்புமுறைவம்.  கறுப்பினத்தவக்கு இருபத்தியர சபவல  நெடுத்தர

வரக்கங்களும் அுறை ப அமைரிக்க ஏகவதிபத்தியத்தடன்
தவங்கபொருளவகசவ கணக்குத் தீரத்தக் ுறை பகவள்பொருள முடியும்

என்பதவன அவரகபொருளத சயவோக்கு இருபத்தியனக்கு இருபத்தியய  நெவம்
திட்டவட்ட அமைவய் நிரவகரிக்கிச்புமுறைவம்.  அவ்வப்சபவத

இத்தக்கு இருபத்தியகய இயக்கங்களுக்கு வி அமைரோனரீதியவன
ஆதரக்கு இருபத்தியவ அளிக்க  நெவம் அக்கு இருபத்தியழக்கின்்புமுறை சபவதம்,  நெ அமைத

ஆதரவின் ோவர அமைவனத அந்த இயக்கங்களின்
பலவீனங்கள் மீதவன  நெ அமைத வி அமைரோனங்கக்கு இருபத்தியபொருள

ுறை பதளிவவக்குவக்கு இருபத்தியத அடிப்பக்கு இருபத்தியடயவகக் ுறை பகவண்டிருந்தவக
சவண்டும்.

74.  அக்கு இருபத்தியர-நூற்்புமுறைவண்டுக்குப் பின்னர,  அுறை ப அமைரிக்க

முதலவளித்தவத்தின் ுறை ப நெருக்கடி இன்னும் கூடுதலவய்
முன்ுறை போன்றிருக்கி்புமுறைத,  இன  அமைற்றும் அக்கு இருபத்தியடயவபொருளத்தின்

சதசியவவத அரசியல கூடுதல பிற்சபவக்குத்தன அமைவனதவய்
ஆகியிருக்கி்புமுறைத.  1966  இல,  சவரக்கரஸ் லீக்

ஸ்தவபிக்கப்பட்டசபவத, அுறை ப அமைரிக்கவவில தம்க்கு இருபத்திய அமை சோவோலிஸ்ட்,
கம்யூனிஸ்ட் அலலத ட்ுறை பரவட்ஸ்கிஸ்ட் என்று கூறிக்ுறை பகவண்டு

ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்திற்கவக சபசுவதவக கவட்டிக்
ுறை பகவண்டிருந்த அரசியல அக்கு இருபத்திய அமைப்புகள் ஏரவபொருள அமைவய் இருந்தன.

இன்று,  அந்த அக்கு இருபத்திய அமைப்புகளில ுறை பவகுசிலசவ
எஞ்சியிருக்கின்்புமுறைன,  அக்கு இருபத்தியவயும் ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத

ஐக்கியப்படுத்தவதற்கவன முயற்சி  அமைற்றும் அதன் அரசியல
சுயவதீனத்திற்கவன சபவரவட்டம் ஆகியவற்றின் இடத்தில,

இன, பவல  அமைற்றும் பவலவிருப்ப ச நெவக்குநிக்கு இருபத்தியல ஆகியவற்க்கு இருபத்திய்புமுறை
ச நெவக்கிய ச நெவக்குநிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்தியய ுறை பவளிப்பக்கு இருபத்தியடயவக பிரதியீடு

ுறை போய்தவிட்டிருக்கின்்புமுறைன.

75.  SEP  அமைற்றும் உலக சோவோலிோ வக்கு இருபத்தியலத் தபொருளத்தின்
அரசியல ுறை போலவவக்கு ஒரு மிக முக்கிய அமைவன  அமைற்றும்

தரித அமைவன வபொருளரச்சி கவண்பதற்கவன ோவத்தியத்க்கு இருபத்தியத கவட்டும்
ஏரவபொருள அமைவன அபிவிருத்திகள் கடந்த ஆண்டில கவணப்பட்டன.

2015  இக்கு இருபத்தியலயுதிரகவலத்தில வவகன உற்பத்தி
ுறை பதவழிலவபொருளரகளின் சபவரவட்டத்தின்சபவத,  Big Three  அமைற்றும்

United  Auto  Workers மூலம் விக்கு இருபத்தியலசபோப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்
திணிக்கப்பட்டதற்கு எழுந்த எதிரப்பின் க்கு இருபத்திய அமையத்தில WSWS

எழுந்திருந்தத.  வவகன உற்பத்தித் ுறை பதவழிலவபொருளரகள்
ஆயிரக்கணக்கவசனவர WSWS இன் Autoworker  Newsletter

ுறை போய்தி ஏட்க்கு இருபத்தியட வவசித்தனர,  அத்தடன் சுயவதீன அமைவன
ுறை பதவழிற்ோவக்கு இருபத்தியலக் கமிட்டிகக்கு இருபத்தியபொருள உருவவக்குவதற்கவன அதன்

அக்கு இருபத்தியழப்பு பரவலவன ஆதரக்கு இருபத்தியவப் ுறை பபற்்புமுறைத.  இதக்கு இருபத்தியனத்
ுறை பதவடரந்த 39,000  ுறை பவரிோவன் ுறை பதவழிலவபொருளரகளின்

சவக்கு இருபத்தியலநிறுத்தத்தில கட்சியின் தக்கு இருபத்தியலயீடு வந்தத.
இதன்சபவத ஆயிரக்கணக்கவன ுறை பதவழிலவபொருளரகள் WSWS ஐ

ுறை பதவடரந்த வவசித்தனர.  SEP ஒழுங்கக்கு இருபத்திய அமைத்த இக்கு இருபத்தியணயவழி
விவவதங்களில நூற்றுக்கணக்கவசனவர பங்குுறை பபற்்புமுறைசதவடு,

முழு ஒப்பந்தம் ுறை பவளியவவத நிலுக்கு இருபத்தியவயிலிருக்கும் சபவத

15 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.



சவக்கு இருபத்தியலக்கு திரும்புவதற்குக் கூறுகின்்புமுறை உத்தரக்கு இருபத்தியவ திரும்பப்
ுறை பப்புமுறைவும் உறுப்பினரகளின் ஒரு ஜன நெவயக வவக்ுறை பகடுப்புக்கும்

சகவரி கட்சியவல முன்ுறை பனடுக்கப்பட்ட ஒரு  அமைனுக்கு இருபத்தியவயும்
ஆதரித்தனர.

76.  வவகனத் ுறை பதவழிலவபொருளரகள்  அமைற்றும் ுறை பதவக்கு இருபத்தியலத்ுறை பதவடரபு

தக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை பதவழிலவபொருளரகளின் சபவரவட்டங்கள் ுறை பதவடரபவன
கட்சியின் தந்திசரவபவய முன்முயற்சிகபொருளவனக்கு இருபத்தியவ,  உலக

முதலவளித்தவத்தின் ுறை ப நெருக்கடி,  பப்சலவவவதம்  அமைற்றும்
ோந்தரப்பவவதத்திற்கு எதிரவன  நெ அமைத பல தோவப்த கவல

சபவரவட்டம்,   அமைற்றும் ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தில ஊடுருவிச்
ுறை போலவதற்கும் ஒரு  அமைவரக்சிோ முன்சனவக்கிற்கு அதன் மிகச்

சி்புமுறைந்த கூறுகக்கு இருபத்தியபொருள ுறை பவன்ுறை ப்புமுறைடுப்பதற்கு அமைவன  நெ அமைத நீண்ட
ுறை ப நெடிய சபவரவட்டம் ஆகியவற்றின் மீதவன இயக்கத்தின்

பகுப்பவய்வில சவரூன்றியிருந்தன.  குறிப்பவக,
ுறை பதவழிற்ோங்கங்களின் சீரழிவு  அமைற்றும் அக்கு இருபத்தியவ ுறை பதவழிலவபொருள-

வரக்க விசரவத அக்கு இருபத்திய அமைப்புகபொருளவக உரு அமைவறியக்கு இருபத்திய அமை ஆகியக்கு இருபத்தியவ
குறித்த ICFI இன் பகுப்பவய்வவனத மிலலியன் கணக்கவன

ுறை பதவழிலவபொருளரகள் இந்த பிற்சபவக்குத்தன அமைவன
அக்கு இருபத்திய அமைப்புகக்கு இருபத்தியபொருளக் குறித்த அனுபவங்களில கண்டதடன்,

ோந்தித்தக் ுறை பகவண்டுமிருக்கி்புமுறைத.

77.  ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்க்கு இருபத்தியத ச நெவக்கிய SEP இன்
ச நெவக்குநிக்கு இருபத்தியலயவனத,  அபிவிருத்தி ுறை போய்யப்பட சவண்டும்

 அமைற்றும் ஆழப்படுத்தப்பட சவண்டும். இயக்கத்தின் அரசியல
ுறை போலவவக்கிலவன கணிோ அமைவன முன்சனற்்புமுறைங்கள்

ுறை பதவழிலவபொருளரகக்கு இருபத்தியபொருள கட்சிக்குள் ுறை பகவண்டுவருவதற்கவனதவக
 அமைவற்்புமுறைம் ுறை போய்யப்பட சவண்டும்.  வவகன உற்பத்தி,  இரும்பு,

எண்ுறை பணய்  அமைற்றும் பி்புமுறை உற்பத்தித்தக்கு இருபத்திய்புமுறை ுறை பதவழிலவபொருளரகள்;
ஆசிரியரகள்  அமைற்றும் அரோவங்க பணியவபொருளரகள்;  சுகவதவரப்

பரவ அமைரிப்புத் ுறை பதவழிலவபொருளரகள்;  ுறை பதவக்கு இருபத்தியலுறை பதவடரபு
ுறை பதவழிலவபொருளரகள்;  ுறை பதவழிலநுட்ப ுறை பதவழிலவபொருளரகள்;  சோக்கு இருபத்தியவத்

ுறை பதவழிலவபொருளரகள்;  சவக்கு இருபத்தியலவவய்ப்பற்ச்புமுறைவர  அமைற்றும்
ஓய்வுுறை பபறுசவவர என ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் அத்தக்கு இருபத்தியன

முக்கிய பிரிவுகளிலும் SEP தனத முக்கு இருபத்திய்புமுறைப்படியவன அரசியல
சவக்கு இருபத்தியலகக்கு இருபத்தியபொருள முன்ுறை பனடுக்க சவண்டும்.  அுறை ப அமைரிக்கவவிலுள்பொருள

ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கம்,  கடுக்கு இருபத்திய அமையவன சபவரவட்டத்தின் ஒரு

ுறை ப நெடிய பவரம்பரியம் ுறை பகவண்ட ஒரு பவரிய ோமூக
ோக்தியவகும்.  அத ஒரு  நெனவவன அரசியல ோக்தியவக

உரு அமைவற்்புமுறைப்பட்டவக சவண்டும்.

78.   நெவுறை படங்கிலும் கலலூரி வபொருளவகங்களிலும்,  உயரநிக்கு இருபத்தியலப்
பள்ளிகளிலும்  அமைற்றும் இபொருளம் ுறை பதவழிலவபொருளரகள் இக்கு இருபத்தியடயிலும்

சோவோலிோ ோ அமைத்தவத்திற்கவன ோரவசதோ இக்கு இருபத்தியபொருளஞர  அமைற்றும்
 அமைவணவர அக்கு இருபத்திய அமைப்க்கு இருபத்தியப (IYSSE)  கட்டிுறை பயழுப்புவதில ஒரு

குறிப்பவன கவனம் ுறை போலுத்தப்பட்டவக சவண்டும்.  இபொருளம்
வவக்கவபொருளரகள் இக்கு இருபத்தியடசய ோவண்டரடர்ஸ்டர்ஸுக்கு மிகப்ுறை பபரும்

ஆதரவு இருந்தக்கு இருபத்திய அமையவனத,  ுறை பதவழிலவபொருளரகளின் ஒரு
ஒட்டுுறை ப அமைவத்த தக்கு இருபத்தியலமுக்கு இருபத்திய்புமுறையிக்கு இருபத்தியடசய பரந்துறை பவவரு அரசியல

தீவிர அமையப்படல இருப்பக்கு இருபத்தியதசய பிரதிபலித்தத.  இபொருளம்
ுறை பதவழிலவபொருளரகளின்  நெனவவன வவழ்க்க்கு இருபத்தியக என்பத,

ுறை பபவருபொருளவதவர ுறை ப நெருக்கடி,  முடிவிலலவத சபவர  அமைற்றும்
ஜன நெவயக உரிக்கு இருபத்திய அமைகளின் அழிப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு

கவலகட்டத்திசலசய கழிந்தள்பொருளத.  ஒரு நூற்்புமுறைவண்டில
முதன்முக்கு இருபத்திய்புமுறையவக, இன்க்கு இருபத்திய்புமுறைய இபொருளம் தக்கு இருபத்தியலமுக்கு இருபத்திய்புமுறை, அவரகளின்

ுறை பபற்ச்புமுறைவர வவழ்ந்த நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகக்கு இருபத்தியபொருள விட ச அமைவோ அமைவன
நிக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமைகளின் கீழ் வபொருளரந்த ுறை பகவண்டிருக்கி்புமுறைத.  IYSSE

இன் வபொருளரச்சியவனத SEP ஐ கட்டிுறை பயழுப்புவதற்கும் அதன்
அரசியல ுறை போலவவக்க்கு இருபத்தியக விரிவுபடுத்தவதற்கும் ஒரு

இன்றியக்கு இருபத்திய அமையவத அடித்தபொருள அமைவய் இருக்கும்.  ஆயினும்
இக்கு இருபத்தியபொருளஞரகளிக்கு இருபத்தியடசய ஒரு சோவோலிோ அரசியல இயக்கத்க்கு இருபத்தியதக்

கட்டிுறை பயழுப்புவதற்கவன  நெ அமைத தி்புமுறைன் என்பத,  கலலூரி
வபொருளவகங்களில திட்டமிட்டு ஊக்குவிக்கப்படுகின்்புமுறை பின்-

 நெவீனத்தவ  அமைற்றும் சபவலி-இடத அரசியலுக்கு எதிரவன
சபவரவட்டத்தில தங்கியிருக்கி்புமுறைத.

79.  ோரவசதோ ுறை பதவழிலவபொருள வரக்கத்தின் ஒரு சோவோலிோ

இயக்கத்க்கு இருபத்தியத அபிவிருத்தி ுறை போய்வதிலும் புரட்சிகரத்
தக்கு இருபத்தியலக்கு இருபத்திய அமையின் ுறை ப நெருக்கடிக்கு இருபத்தியய தீரப்பதிலுச அமை  அமைனிதகுலத்தின்

எதிரகவலம் தங்கியிருக்கி்புமுறைத.  இந்தப் பணி,   நெவன்கவம்
அகிலத்தின் அக்கு இருபத்தியனத்தலகக் குழுவினவலும்,  சோவோலிோ

ோ அமைத்தவக் கட்சியினவலும்  அமைட்டுச அமை முன்ுறை பனடுத்தச்
ுறை போலலப்பட முடியும்.

16 அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் சியின் நசோன்கசோவது சநான்காவது தேசிய கசோங்கிரஸ் தீர்ெசோனம. மிச்சிகன், மடெட்சரசோய்ட்  ஜ் ஜூூலஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 5.


