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அரண்மனனை சதியியா அல்லத
வர்க்கப் ப் பகியாரியாட்டமியா:

வியாஷிங்டன் அரசியல் ் நல் நெருக்கடியும
் ந்ியாழிலியாள வர்க்கத்தின் மூப் பலியாகியாயமும

Joseph Kishore and David North on behalf of the Socialist Equality Party Political Committee

1.1. டொனனானலட் ட்ரம்ப்பின நிர்ர்வனகம் ர்வந்த ஐந்த மனதங்கள
ஆகினறனா,  ர்வனஷிங்ொனில நச்ச அரசியல யுத்தம் ஒர
அதிமுக்கிய கட்ொத்டத்தத எட்டியிரக்கிறத.  டசெனற ர்வனரத்தில
டசெனாட்டின உளவுத்தடத்தற கமிட்டியின முனன்பனக FBI இன
முனனானள இயக்குநரனனா ஜேம்ஸ ஜகனமி அளித்த செனட்சியமனனாத,
ட்ரம்ப்பின எதிர்ப்ன்பனளர்களனல,  ஊொகங்களிலும் அரசியல
ஸதனன்பகத்திற்குளளனகவும்,  அடமரிக்க ஜதர்தலில ரஷ்யன
தடத்தையிட்ொடதனறும் ட்ரம்ப் மற்றும் பிற நிர்ர்வனக அதிகனரிகளின
தரப்பில இரந்த அதற்கு ஒத்தடத்த்துழைப்பும் மூடிமடத்தறப்பும்
இரந்ததனகவுமனனா குற்றச்செனட்டுகடத்தள தீவிரப்ன்படுத்தர்வதற்கனய
ன்பயனன்படுத்திக் டகனளளப்ன்படுகிறத.

2.2.  ட்ரம்ப்புக்கு எதிரனனா குற்றச்செனட்டுகள,  முனனானள ேனானதின்பதி

பில கிளிண்ொனின டத்தர்வட்ர்வனட்ொர் நிைம்-மடத்தனா டசெனத்த
முதலீடுகள டதனொர்ன்பனகவும் டர்வளடத்தள மனளிடத்தக ஊழியர்
டமனனிக்கன டைவினஸகி உொனானனா அர்வரத ன்பனலியல உறவு
டதனொர்ன்பனகவும் குடியரசக் கட்சியின தடத்தைடத்தமயில நொந்த
முடத்தறஜகட்டுக் கூச்செல;  2012  இல டன்பனகனசியில நொந்த
தனக்குதலில ஹிைனரி கிளிண்ொனின ன்பனத்திரம் குறித்த
விசெனரடத்தசாரணைகள மற்றும் ஒர அந்தரங்க மினனாஞ்செல ஜசெர்ர்வடத்தர
அர்வர் ன்பயனன்படுத்தியத டதனொர்ன்பனனா குற்றச்செனட்டுகள,  மற்றும்
ன்பரனக் ஒன்பனமன ஒர அடமரிக்கக் குடிமகஜனா அலை எனன்பதனனா
குற்றச்செனட்டுகள —இதடத்தனா ட்ரம்ப்ஜன்ப ஊக்குவித்திரந்த

ர்வந்திரக்கிறனர்— ஆகியர்வற்டத்தற ஒத்த,  ஒர டசெயற்டத்தகயனனாதம்
ஜமனசெடியனனாதமனனா தனடத்தமடத்தயக் டகனண்டுளளனா.  இந்த
அத்தடத்தனா செந்தர்ப்ன்பங்களிலுஜம,  ஆளும் உயரடுக்கிற்குள
பிளவிற்கனனா உண்டத்தமயனனா மூைங்கள ஒர நனற்றடமடுக்கும்
குற்றச்செனட்டுகளின குவியடத்தைக் டகனண்டு திட்ொமிட்டு
இரட்ொடிப்பு டசெயயப்ன்பட்ொனா.

3.3. ர்வனஷிங்ொனில நடத்தொடன்பறுகினற அரசியல யுத்தத்தின
செமீன்பத்திய டர்வடிப்பு அடமரிக்க முதைனளித்தர்வத்தின
உைகளனவிய ஜமைனதிக்கம் மற்றும் ஜதசிய ஸதிரத்தனடத்தமயின
அடித்தளங்கடத்தள அரித்தக் டகனண்டிரக்கினற செமனளிக்க
இயைனத செமூக,  டன்பனரளனதனர மற்றும் புவியரசியல
டநரக்கடிகளில ஜர்வரூனறியிரக்கிறத.  ஜசெனவியத் ஒனறியம்
கடத்தைக்கப்ன்பட்டு இரன்பத்திடத்தயந்த ஆண்டுகளுக்குப் பினனார்,
ர்வரிடத்தசெயனனா இஇரனணுர்வ நொர்வடிக்டத்தககளின மூைமனக தனாத

ஜமைனதிக்கத்டத்தத தக்கடத்தர்வத்தக் டகனளர்வதற்கு அடமரிக்க
ஏகனதின்பத்தியம் டசெயதிரக்கும் முயற்சிகள ர்வரிடத்தசெயனனா
ன்படுஜதனலவிகளுக்ஜக இட்டுச்டசெனறிரக்கினறனா.  2008  இல
உைகப் டன்பனரளனதனர முறிவு —இதில ஜர்வனல ஸட்ரீட்டின

டன்பனறுப்ன்பற்ற தனடத்தம முக்கியமனனா ன்பனத்திரம் ர்வகித்தத— நொந்த
கிட்ொத்தட்ொ ஒர தசெனப்தத்திற்குப் பினனார்,  அடமரிக்க
நிதியடத்தமப்பு முடத்தறயனனாத டதனொர்ந்தம் ஸதிரமற்ற
நிடத்தையிலதனன இரக்கிறத எனன்பஜதனடு, கொனின முடிர்வற்றடதனர
விரிர்வனக்கத்தின மூைமனக தனக்குப்பிடித்தக் டகனண்டு நிற்கிறத.
அடமரிக்க டன்பனரளனதனர அடத்தமப்புமுடத்தறயின ஜநனயர்வனயப்ன்பட்ொ
தனடத்தமயனனாத,  ஒட்டுண்ணித்தனாத்டத்ததயும் மடத்தைக்க டத்தர்வக்கும்
செமூக செமத்தர்வமினடத்தம மட்ொத்டத்ததயும் தனாத குசாரணைனம்செங்களனய
டகனண்ொ ஒர சிைர்-அதிகனர செமூக அடத்தமப்புமுடத்தறடத்தய
உரர்வனக்கி விட்டிரக்கிறத.

4.4. ட்ரம்ப் ஜதர்ர்வனனாத ஒர தற்டசெயல அலை.  ட்ரம்ப்

அடமரிக்கனடத்தர்வ ஆட்சி டசெயகினற ஒர சிைர்-அதிகனரக்
கும்ன்பலின உரர்வடிர்வஜம ஆர்வனர். பிலலியனார்கடத்தளயும் முனனானள
இரனணுர்வத் தளன்பதிகடத்தளயும் டகனண்ொ அர்வரத நிர்ர்வனகமனனாத
செமூக எதிர்ப்புரட்சியின ஒர இரகட்சி ஜர்வடத்தைத்திட்ொத்டத்ததயும்
செர்ர்வஜதசெ அளவில டன்பனறுப்ன்பற்ற விதத்தில
இரனணுர்வர்வனதத்டத்ததயும் கூர்டத்தமயனக தீவிரப்ன்படுத்திக்
டகனண்டிரக்கிறத.  ஆனானல,  அடமரிக்க முதைனளித்தர்வம் அதன
ஜதசிய மற்றும் செர்ர்வஜதசெப் பிரச்சிடத்தனாகளுக்கு எப்ன்படி ன்பதிலிறுப்பு
டசெயய ஜர்வண்டும் எனன்பதில ஆளும் ர்வர்க்கத்திற்குளளனக
கடுடத்தமயனனா பிளவுகள நிைவுகினறனா.  இந்த பிளவுகள,
ட்ரம்ப்பின கீழ,  ஒர அசெனதனரசாரணைமனனா தீவிரத்டத்தத
டன்பற்றிரக்கினறனா. 

5.5. டதனழிைனள ர்வர்க்கமனனாத,  அதன ேனாநனயக உரிடத்தமகடத்தள
அழிப்ன்பதற்கும் அதன ர்வனழக்டத்தகத் தரங்கடத்தள ஜமைதிகமனய
குடத்தறப்ன்பதற்கும் அர்ப்ன்பணித்தக் டகனண்ொ ஒர நச்சத்தனாமனனா
எதிரிடத்தய,  ட்ரம்ப்பிலும் அர்வரத நிர்ர்வனகத்திலும் முகம்டகனடுத்த
நிற்கிறத.  “முதலில அடமரிக்கன” ஜன்பரினார்வனதத்டத்தத
அடிப்ன்படத்தொயனகக் டகனண்ொ ஒர செர்ர்வஜதசெ திட்ொநிரடத்தை
பினன்பற்றிக் டகனண்டிரக்கும் ஒர அரசெனங்கமனக அத உளளத.
டதனழிைனள ர்வர்க்கம் இந்த அரசெனங்கத்டத்தத எதிர்க்க ஜர்வண்டும்,
அதடத்தனா அகற்ற முடத்தனாய ஜர்வண்டும்.  ஆனானல இந்தப் ன்பணி
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ஆளும் ர்வர்க்கத்தில இரக்கினற ட்ரம்ப்பின கனடத்தனா
ஜன்பனட்டியனளர்களிொம் ஒப்ன்படத்தொக்கப்ன்பொ முடியனத.  ட்ரம்புக்கும்
ேனாநனயகக் கட்சியினாரக்கும் இடத்தொயிைனனா ஜமனதலில
டதனழிைனள ர்வர்க்கம் டர்வறுமஜனா ஜர்வடிக்டத்தக ன்பனர்த்தக்
டகனண்டிரக்க முடியனத.  மனறனக அத தனாத டசெனந்தப்
ன்பதனடத்தகயின கீழ தனாத டசெனந்த ஜர்வடத்தைத்திட்ொத்டத்ததக் டகனண்டு
ட்ரம்ப்புக்கு எதிரனனா தன ஜன்பனரனட்ொத்டத்தத அபிவிரத்தி டசெயதனக
ஜர்வண்டும்.

6. ட்ரம்ப் நிர்ர்வனகத்திற்கனனா எதிர்ப்பு மூனறு அடிப்ன்படத்தொ
ர்வடிர்வங்களனய இரக்கிறத,  அடத்தர்வ டர்வவ்ஜர்வறு செமூக
ர்வர்க்கங்களின நைனகடத்தளப் பிரதிநிதித்தர்வம் டசெயகினறனா.

ட்ரம்ப்புக்கனனா ஆளும் ர்வர்க்கத்ன எதிர்ப்பு

7. முதைனர்வதனய,  முதைனளித்தர்வ ர்வர்க்கத்தின செக்திர்வனயந்த
பிரிவுகளின எதிர்ப்பு உளளத.  அரசியல ஸதனன்பகத்திற்குளளனக
இரக்கும் ேனாநனயகக் கட்சி குடியரசக் கட்சி இரகட்சிகடத்தளயும்
ஜசெர்ந்த ட்ரம்ப்பின எதிரிகள டன்பரநிறுர்வனா மற்றும் நிதிய
உயரடுக்கின ஒர கனடத்தனாக்கனக ஜன்பசகினறனார்.  ட்ரம்புக்கு
எதிரனனா பிரச்செனரத்தில அர்வர்கள ன்பயனன்படுத்தகினற
ர்வழிமுடத்தறகள அடிப்ன்படத்தொயனக ேனாநனயக-விஜரனதமனனாடத்தர்வயனக
இரக்கினறனா,  இரனணுர்வ/உளவு ஸதனன்பகம் மற்றும்
டன்பரநிறுர்வனா-நிதி உயரடுக்கிற்குளளனக இரக்கினற கூறுகளுொன
ஜசெர்ந்த திடத்தரமடத்தறவில செதி டசெயர்வதம் இதில
இொம்டன்பற்றிரக்கிறத.  இடத்தர்வ ஒர அரண்மடத்தனா செதியின
ர்வழிமுடத்தறகள ஆகும்.

8.8. ட்ரம்ப் நிர்ர்வனகத்தொனானனா அர்வர்களத ஜன்பதங்கள, பிரதனனாமனக
டர்வளியுறவுக் டகனளடத்தக பிரச்சிடத்தனாகடத்தள டத்தமயமனகக்
டகனண்ொடத்தர்வயனக இரக்கினறனா.  அர்வர்களத உண்டத்தமயனனா
கர்வடத்தை அடமரிக்க ேனாநனயகத்திற்கு எதிரனக ரஷ்யன
“செதிடசெயததனக”  டசெனலைப்ன்படுர்வத குறித்தலை —அடமரிக்க
ேனாநனயகத்திற்கு எதிரனக அதன டசெனந்த ஆளும் ர்வர்க்கம்

டசெயகினற செதியுொன அடத்தத ஒப்பிொவும் இயைனத— மனறனக

சிரியனவில ன்ப பஷனர் அல-ஆசெனத்தின அரசெனங்கத்டத்தத
தூக்கிவீசர்வதற்கு அடமரிக்கன டசெயத முயற்சிகடத்தள
ன்பயனாற்றதனக்கி இரக்கினற ரஷ்யனவின நொர்வடிக்டத்தககள
குறித்ததனகும்.  ஒன்பனமனவின கீழ உரர்வனக்கப்ன்பட்டிரந்த ரஷ்ய-
விஜரனதக் டகனளடத்தகடத்தய —ஹிைனரி கிளிண்ொனின பிரச்செனரம்
இதடத்தனா ஜமலும் விரிவுன்படுத்தர்வதற்கு அர்ப்ன்பணித்தக்

டகனண்ொதனய இரந்தத— ன்பைவீனாப்ன்படுத்தர்வதில இரந்த
ட்ரம்ப்டத்தன்ப தடுத்த நிறுத்தர்வதற்கு அர்வர்கள தீர்மனனாகரமனக
உளளனார்.

9.9. ரஷ்யன மீதனனா இந்த டர்வறித்தனாமனனா கர்வனாக்குவிப்பு
தற்டசெயைனனாதலை.  ட்ரம்ப்பின டர்வளியுறவுக் டகனளடத்தக
முனனுரிடத்தமகள,  அடத்தனார்வரம் அறிந்தர்வனறனய,  சீனானடத்தர்வ
எதிர்டகனளர்வதின மீத கர்வனாம் குவித்திரக்கினறனா. ரஷ்யனவுொன
ஒர “உொனன்பனட்டுக்கு”  அர்வர் அறிவுறுத்தர்வதனக
டசெனலைப்ன்படுர்வத இரனணுர்வ, உளவு மற்றும் டர்வளியுறவுத் தடத்தற
ஸதனன்பகத்தில ஆதிக்கம் டசெலுத்தகினற பிரிவுகளனல
ஆதரிக்கப்ன்படுகினற ஒர மூஜைனன்பனய திட்ொத்திற்கு இசாரணைங்கியதனக
இலடத்தை.  அடமரிக்கனவின இரனணுர்வ நொர்வடிக்டத்தககடத்தள
ன்பயனாற்றதனக்குகினற ரஷ்யனவின திறடத்தனா அழிப்ன்பத யூஜரனஆசிய
நிைப்ன்பகுதிடத்தய கட்டுப்ன்பனட்டில டகனண்டிரப்ன்பதற்கு
டத்தமயமனனாதனக ன்பனர்க்கப்ன்படுகிறத,  அத இலைனமல

சீனானவுொனானனா ஒர நீண்ொ-கனை ஜமனதலில அடமரிக்க டர்வற்றி
எனன்பத செனத்தியமிலைனததனய கரதப்ன்படுகிறத.

10.10.  ட்ரம்ப்,  “ஆழ அரசில”  இரக்கக் கூடிய அர்வரத
எதிரிகளனலும் ேனாநனயகக் கட்சியனலும் ன்பதவியில இரந்த
அகற்றப்ன்படுர்வனரனயின,  அத ேனாநனயகத்தின ஒர டர்வற்றிடத்தயக்
குறிக்கனத எனும்ஜன்பனத டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின நிடத்தைடத்தமகள
ஜமம்ன்படுர்வத குறித்த விொயத்திற்டகலைனம் ஜன்பனகவும்
ஜதடத்தர்வயிலடத்தை.  ஒன்பனமன நிர்ர்வனகத்தின கீழ,  ஆளும்
ர்வர்க்கமனனாத அடமரிக்க ர்வரைனற்றில மிகப்டன்பரம் அளவில
கீழிரந்த ஜமஜை டசெலர்வம் இொமனற்றப்ன்படுர்வடத்ததயும்,  அத்தொன
டர்வளிநனடுகளில ஜன்பனர் விரிர்வனக்கம் டசெயயப்ன்படுர்வடத்ததயும்
அத்தொன இரனணுர்வ-உளவு எந்திரத்தின அதிகனரம்
டதனொர்ச்சியனக ர்வளர்ச்சி கண்டு டசெலர்வடத்ததயும் ஜமற்ன்பனர்டத்தர்வ
டசெயதத.  ஜர்வனல ஸட்ரீட்டின மனாதக்கு பிடித்த ஜர்வட்ன்பனளரனய
இரந்த ஹிைனரி கிளிண்ொன,  இந்த அத்தடத்தனா
டகனளடத்தககடத்தளயும் ஜமலும் ஆ்துழைப்ன்படுத்தர்வதற்கும்
அஜதசெமயத்தில சிரியனவில ஜன்பனடத்தரயும் மற்றும் ரஷ்யனவுொன
ஜமனதடத்தையும் தீவிரப்ன்படுத்தர்வதற்கும் சூளுடத்தரத்தனர்.  சகனதனரப்
ன்பரனமரிப்பின மீதனனா தனக்குதலுக்கனகஜர்வன,  புைம்டன்பயர்ந்த
டதனழிைனளர்கள மீதனனா தனக்குதலுக்கனகஜர்வன, நிர்ர்வனகத்தில அதி-
ர்வைத ஜதசியர்வனத செக்திகள ஜமடைழுந்த டசெலர்வதற்கனகஜர்வன,
அலைத ர்வொ டகனரியன,  ஈரனன மற்றும் சீனானவுக்கு எதிரனனா
ஜன்பனர்த் திட்ொங்களுக்கு எதிரனகஜர்வன விர்வனதிப்ன்பதற்கு ேனாநனயகக்
கட்சியினார் அடத்த்துழைப்ன்பத கிடத்தொயனத.

11.11.  ேனாநனயகக் கட்சியினார் ஏஜதன ஒர ர்வடிர்வத்திைனனா அரசியல
ஆட்சிக்கவிழப்பின மூைமனக ட்ரம்ப்டத்தன்ப அகற்றும் தமத
ஜநனக்கத்தில டர்வற்றிகனண்ன்பனர்களனயின,  தடத்தசாரணை ேனானதின்பதி
டத்தமக் டன்பனடத்தசெ அத டர்வளடத்தள மனளிடத்தகயில அமர்த்தம், அர்வர்
ட்ரம்ப்டத்தன்ப விொ மிகவும் நனசூக்கனனார்வர்,  ஆனானல
பிற்ஜன்பனக்குத்தனாத்தில அர்வரக்கு டகனஞ்செமும் செடத்தளத்தர்வரலை.

உயர் நடுத்தர-ர்வர்க்கத்தின எதிர்ப்பு

12.12. ட்ரம்ப்-எதிர்ப்பு முகனமின இனடனானர ன்பனகத்தில,  நடுத்தர
ர்வர்க்கத்தின ர்வசெதியனனா பிரிவுகள ர்வரகினறனா,  குடியரசக்
கட்சிக்கனனா இதன எதிர்ப்பு,  மக்களின மிக ர்வசெதியனனா 10
செதவீதம் ஜன்பரக்குள இனனும் டகனஞ்செம் செனதகமனனா விதத்தில
டசெலர்வம் விநிஜயனகிக்க டசெயயப்ன்பொ ஜர்வண்டும் எனன்பதன மீத
கர்வனாம் குவிந்ததனக இரக்கிறத. ர்வர்க்கப் பிளவுகடத்தள கனட்டிலும்
நிறரீதியனனா,  ன்பனலரீதியனனா மற்றும் ன்பனலியல ரீதியனனா
அடத்தொயனளத்டத்தத முனனிடத்தைப்ன்படுத்தகினற ன்பலஜர்வறு ஜன்பனலி-
இொத அடத்தமப்புகள (அடமரிக்க ேனாநனயக ஜசெனசெலிஸடுகள,
செர்ர்வஜதசெ ஜசெனசெலிஸட் அடத்தமப்பு,  ஜசெனசெலிசெ மனற்று,  ன்பசடத்தமக்
கட்சி)  உளளிொ பிரதனனாமனக ேனாநனயகக் கட்சியின
சற்றுர்வட்ொத்தில இயங்குகினற ன்பலஜர்வறு அரசியல ஜன்பனக்குகளனல
இந்த அடுக்கு பிரதிநிதித்தர்வம் டசெயயப்ன்படுகிறத.

13.13. ஆளும் ர்வர்க்கத்திொம் இரந்த சயனதீனாமற்று இரப்ன்பத
நடுத்தர ர்வர்க்க அரசியலின குசாரணைனம்செமனகும்.  ேனாநனயகக்
கட்சியின மீத டசெலர்வனக்கு டசெலுத்தி,  முதைனளித்தர்வ
அடத்தமப்புமுடத்தறயில ஜமஜைனட்ொமனனா சீர்திரத்தங்கள டசெயர்வதற்கு
அதன ஆதரடத்தர்வ டர்வனடறடுப்ன்பதற்கு இத முடத்தனாகிறத.  இந்த
அரசியல டர்வளிக்குள இரக்கினற கூடுதல இொத-தனரனளர்வனதக்
கூறுகள செமூக செமத்தர்வமினடத்தம ன்பற்றிய பிரச்சிடத்தனாகடத்தள
குறிப்பிடுகினற அஜதஜநரத்தில,  அடத்தர-சீர்திரத்தர்வனத
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விண்சாரணைப்ன்பங்கடத்தள, மிகவும் ஜகனட்ன்பனொற்ற விதத்தில, ேனாநனயகக்
கட்சிக்கும் அடமரிக்க ஏகனதின்பத்தியத்தின ஜநனக்கங்களுக்கும்
ஆதரவு ஜகனரர்வதொன ஒனறுகைக்கினறனா.  அர்வர்களத
செலுடத்தகமிக்க டன்பனரளனதனர நிடத்தையனனாத டன்பரநிறுர்வனா
இைனன்பங்களிலும் ன்பங்கு விடத்தைகளிலுமனனா ர்வரைனறுகனசாரணைனத
அதிகரிப்டத்தன்ப அடிப்ன்படத்தொயனகக் டகனண்டிரக்கிறத எனற
உண்டத்தமயுொன இத பிடத்தசாரணைந்ததனகும்.  டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின
மீதனனா ஆளும் ர்வர்க்கத்தின ஜமைனதிக்கத்டத்தத தக்கடத்தர்வத்தக்
டகனளர்வததனன அர்வர்களத பிரதனனா அரசியல டசெயலன்பனொனகும்.
2016  ஜதர்தலில,  அர்வர்கள ஜர்வர்மண்ட் டசெனாட்ொரனனா ஜன்பர்னி
செனண்ொர்ஸின பிரச்செனரத்டத்தத விளம்ன்பரப்ன்படுத்தினார்,  அர்வஜரன
ன்பரந்தன்பட்ொ செமூக எதிர்ப்டத்தன்ப,  ஜர்வனல ஸட்ரீட் மற்றும் உளவு
முகடத்தமகளத ஜர்வட்ன்பனளரனனா ஹிைனரி கிளிண்ொனாத பிரச்செனரத்தின
பினனானல திரப்பி விட்ொனர்.  இப்ஜன்பனத செனண்ொர்ஸ அடமரிக்க
டசெனாட்டில ேனாநனயகக் கட்சி குழுவின ஒர முனனிடத்தை
உறுப்பினாரனய உளளனர்.

டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின எதிர்ப்பு

14.14. மூனறனர்வதம் முற்றிலும் மனறுன்பட்ொதமனனா ஜமனதல

உரர்வனகிக் டகனண்டிரப்ன்பத— ஆளும் ர்வர்க்கத்திற்கும்

டர்வகுேனாங்களின ன்பரந்த, ன்பலஜர்வறு ர்வடிர்வ செமூகத் தனன்பங்களனல
ன்பனதிக்கப்ன்படுகினற மற்றும் அரசியல ர்வனழக்டத்தகயில இரந்த
முற்றிலும் அந்நியப்ன்படுத்தப்ன்பட்டிரக்கினற டதனழிைனள
ர்வர்க்கத்தக்கும் இடத்தொயிைனனாதனகும்.

15.15. அடமரிக்கனவில செமூக டநரக்கடியின யதனர்த்தமனனாத
டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தில எண்ணிைட்ொங்கன எதிர்ப்பு மற்றும்
கிளர்ச்சி ர்வடிர்வங்களுக்கனனா புறநிடத்தை அடித்தளமனக இரக்கிறத.
ஒன்பனமன நிர்ர்வனகம் அத அதிகனரத்டத்தத விட்டு அகனற செமயத்தில,
அடமரிக்கனவில ர்வனழக்டத்தக முனடனானரஜன்பனதம் இரந்திரனத
அளவுக்கு ஜமம்ன்பட்ொதனய இரந்ததனக கூறிக் டகனண்ொஜன்பனதிலும்
கூொ,  உண்டத்தமயனனா ஜர்வடத்தைர்வனயப்பினடத்தம விகிதஜமன 8.6
செதவீதமனய இரக்கிறத,  ஊதியங்கள ஜதங்கியிரக்கினறனா,
டதனழிைனளர்கள டகனடூரமனனா ஜர்வடத்தை நிடத்தைடத்தமகளுக்கும்
தீவிரமடத்தொயும் சரண்ொலுக்கும் முகம்டகனடுக்கினறனார். ர்வரர்வனயில
டன்பரநிறுர்வனா இைனன்பங்களின ன்பங்கு,  ர்வரைனறு கண்டிரனத
அளவுக்கனனா உச்செநிடத்தையில இரக்க,  ர்வரர்வனயில உடத்த்துழைப்புக்கு
டசெலலும் ன்பங்கு ர்வரைனறுகண்டிரனத ன்பனதனள நிடத்தைகளில
இரக்கிறத.

16.16. ஆஜரனக்கிய ன்பரனமரிப்பு டநரக்கடி தீவிரமனக இரக்கிறத,
ஜமலும் ஜமனசெமடத்தொந்த டசெனறு டகனண்டிரக்கிறத.  ஒன்பனமனஜகர்
திட்ொம் டன்பரநிறுர்வனாங்கள சகனதனர ன்பரனமரிப்பு டசெைடத்தர்வ
அர்வற்றின டதனழிைனளர்களுக்கு மனற்றிவிடுகினற முடத்தனாப்டத்தன்ப
ஜமலும் தீவிரமனக்கியிரக்கிறத.  ஜதசிய சகனதனர ன்பரனமரிப்பு
ஜதயந்த டசெலர்வதொன,  மரந்த டதனற்றுகளின ச்துழைற்சியும்
ஜசெர்ந்த,  இறப்பு விகிதங்களின அதிகரிப்புக்கும் எதிர்ன்பனர்ப்பு
ஆயுளகனைத்தின வீழச்சிக்கும் இட்டுச்டசெனறிரக்கிறத.  ர்வயதனனா
டதனழிைனளர்கள அர்வர்கள ஓயவுடன்பற்று விட்ொனல ர்வரமனனாம்
ன்பற்றனக்குடத்தறயனகி விடும் எனன்பதனல நீண்ொ கனைத்திற்கு ஜர்வடத்தை
டசெயகினறனார்,  இளம் டதனழிைனளர்கள செகிக்க முடியனத
அளவுக்கனனா மனசாரணைர்வர் கொனின சடத்தமடத்தயப் டன்பற்றுளளனார்.

17.17. அடமரிக்க மக்களின ஒர சிறு அடுக்கின
ஏகஜன்பனகமனகியிரக்கும் டசெலர்வம் டன்பரர்வனரியனனா மக்களுக்கு
கற்ன்படத்தனாக்கும் எட்ொனததனய இரக்கிறத.  டன்பனரளனதனர அறிஞர்

Branko  Milanovic  உைகளனவிய செமத்தர்வமினடத்தம எனற தனாத
செமீன்பத்தில டர்வளியனகியிரக்கும் புத்தகத்தில,  அஜநகம் ஜன்பரக்கு
ஒர பிலலியன ொனைர் எனன்பதன அர்த்தம் எனன்பதம் கூொ
விளங்கமுடியனதிரக்கிறத எனறு குறிப்பிட்ொனர். அத்தடத்தகயடதனர
டசெலர்வ அளவின ன்பரிமனசாரணைத்டத்தத விளங்கப்ன்படுத்தர்வதற்கனக,
அர்வர், ஒர மிலலியன ொனைர் உளள ஒர மனிதர், தினாந்ஜதனறும்
ஆயிரம் ொனைர்கடத்தள டசெைர்வழித்தனல,  மூனறு
ர்வரொங்களுக்குளளனக அர்வரடத்தொய டசெலர்வம் மடத்தறந்த ஜன்பனகும்.
ஒர பிலலியனார்,  அஜத விகிதத்தில டசெைவிட்ொனல,  அர்வரக்கு
2,700  ர்வரொங்கள ர்வடத்தர டசெைவிொ முடியும்!  எனன்படத்தத
விளக்குகிறனர்.

18.18.  இப்ஜன்பனத ஜமஜையிரக்கினற 1  செதவீத குடும்ன்பங்களிொம்
இரக்கினற அளவுக்கனனா டசெலர்வம்தனன கிட்ொத்தட்ொ
கீஜ்துழையிரக்கினற 90  செதவீத குடும்ன்பங்களிொம் இரக்கிறத.
கீழிரக்கும் ன்பனதி மக்களடதனடத்தகயிொம் இரக்கும் அளவுக்கனனா
டசெலர்வம் 20  தனிநன்பர்களிொம் இரக்கிறத.  அடமரிக்கனவில 40
செதவீத குடும்ன்பங்களில டசெலர்வம் பூச்சியமனகஜர்வன அலைத
எதிர்மடத்தறயனகஜர்வன —அதனர்வத டசெனத்டத்ததக் கனட்டிலும் கொன

அதிகமனக இரக்கும் நிடத்தை— இரக்கிறத.

டசெலர்வம்ன்படத்தொத்தர்வர்களில 0.1  செதவீதம் ஜன்பர் மற்றும்
மக்களடதனடத்தகயில 0.01  ஜன்பர் தங்களத டசெனந்த அரசியல
கனைநிடத்தை ன்பனதகனப்பு அடத்தமப்ன்பனக டசெயலன்படுகிறனர்கள,
ஜதர்தலகடத்தள ர்வனங்குர்வதற்கு,  அரசியலர்வனதிகளுக்கு டத்தகயூட்டு
அளிப்ன்பதற்கு மற்றும் அரசியல நிகழமுடத்தறடத்தயக்
கட்டுப்ன்படுத்தர்வதற்கு அர்வர்களிொம் மிகப்ன்பரந்த அளவுக்கனனா
ன்பசாரணைம் இரக்கிறத.

டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின அரசியல மூஜைனன்பனயம்

19.19.  ர்வனழக்டத்தக நிடத்தைடத்தமகள செகிக்க முடியனததனக ஆகிக்
டகனண்டிரக்கினற டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின ன்பரந்த பிரிவுகள
இடத்தொஜய செமூக ஜகனன்பம் டன்பரகிச் டசெலர்வதன ன்பை அறிகுறிகள
டதனன்படுகினறனா.  “ர்வரம்ன்பற்ற ர்வனயப்புகடத்தளக் டகனண்ொ மண்”,
“அடமரிக்கக் கனாவு” ஜன்பனனறு கொந்த கனைத்தில அடமரிக்கனவில
ர்வனழும் ர்வனழக்டத்தகடத்தய விர்வரிப்ன்பதற்கு ன்பயனன்படுத்தப்ன்பட்ொ
டசெனலைனொலகள எலைனம் அர்த்தமற்றடத்தர்வயனக
ஆகிவிட்டிரக்கினறனா,  ஏடனானறனல அடத்தர்வ யதனர்த்தத்தக்கு
செம்ன்பந்தமற்றடத்தர்வயனக இரக்கினறனா.  இரக்கினற செமூகமனனாத
ஏற்கனாஜர்வ டன்பரம் டசெலர்வச்டசெழிப்புொன இரக்கினறர்வர்களின
நைனகளுக்கனகஜர்வ பிரத்ஜயகமனக ஜசெடத்தர்வடசெயகிறத எனன்பத
உடத்த்துழைக்கும் ன்பரந்த எண்ணிக்டத்தகயிைனனா மக்களுக்கு ஜமலும்
ஜமலும் டர்வட்ொடர்வளிச்செமனகி ர்வரகிறத.  உயர்-தரக் கலவி,  ஒர
ன்பனதகனப்ன்பனனா சற்றுச்சூ்துழைல,  கண்ணியமனனா வீட்டுர்வசெதி,
ன்பனதகனப்ன்பனனா ஜர்வடத்தை,  ஜன்பனதமனனா ஓயவு ஜநரம்,
கட்டுப்ன்படியனகும் மரத்தர்வப் ன்பரனமரிப்பு ஜன்பனனற ர்வனழக்டத்தகயின
அடிப்ன்படத்தொ அத்தியனர்வசியங்களுக்கனனா அணுகல எனன்பத
பிறப்பினானல தீர்மனனிக்கப்ன்படுர்வதனக இரக்கிறத,  அதனர்வத ஒர
மனிதன எந்தக் குடும்ன்பத்தில பிறக்கிறனஜனான அந்தக் குடும்ன்பம்
இரக்கினற ர்வர்க்கத்டத்ததயும் டன்பனரளனதனர அந்தஸடத்ததயும்
செனர்ந்ததனக இரக்கிறத.

20.20. அடமரிக்கனவிற்குளளனக டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின ர்வனழக்டத்தக
நிடத்தைடத்தமகள இடத்தொவிொனத ஜதயந்த டசெலர்வதம், உைடகங்கிலும்
ஆளும் ர்வர்க்கத்தினானல நொத்தப்ன்படுகினற முடிர்வற்ற ஜன்பனர்களத
அர்த்தமற்ற ர்வனமுடத்தறயும் ன்பரந்த மக்களின செமூக நனாவிைனனா
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ஒர ஆ்துழைமனனா மனற்றத்தில பிரதின்பலிக்கினறனா.  அரசியல
தடத்தைர்வர்களும் ஊொகங்களும் முதைனளித்தர்வத்தின டன்பரடத்தமக்கு
எப்ஜன்பனதம் ஜன்பனற்றிப்ன்பனொலகள ன்பனடுகினறதனனா ஒர நனட்டில,
ஜசெனசெலிசெத்தில ஆர்ர்வமும் ஆதரவும்,  குறிப்ன்பனக
இடத்தளஞர்களிடத்தொஜய எழுச்சி கனண்ன்படத்தத கரத்தக்கணிப்புகள
டர்வளிப்ன்படுத்தகினறனா. 

21.21. அடமரிக்கனவிற்குள மற்றும் செர்ர்வஜதசெ அளவில இரண்டிலும்
டன்பரகுகினற புறநிடத்தை டநரக்கடியின நிடத்தைடத்தமகளுொன,  ன்பரந்த
செமூக நனாவு தீவிரப்ன்படுர்வத செந்திப்ன்பதனனாத ர்வர்க்கப்
ஜன்பனரனட்ொத்தின டர்வடிப்பில டர்வளிப்ன்பனடு கனணும்.  ர்வர்க்கப்
ஜன்பனரனட்ொமனனாத ன்பை தசெனப்தங்களனக டதனழிற்செங்க
அதிகனரத்தர்வத்தனலும்,  ேனாநனயகக் கட்சியனலும் மற்றும்
அடத்தொயனள அரசியலின ன்பலஜர்வறு ர்வடிர்வங்கடத்தள
முனடனாடுக்கினற ர்வசெதியனனா பிரிவுகளனலும் ஒடுக்கப்ன்பட்ொ
நிடத்தையனனாத முடிவுக்கு ர்வந்த டகனண்டிரக்கிறத.  ஆளும்
உயரடுக்கின செமூக எதிர்ப்புரட்சியனனாத அடமரிக்க டதனழிைனள
ர்வர்க்கத்தின ஒர எழுச்சிடத்தய எதிர்டகனளள இரக்கிறத.
ஜர்வடத்தையிொங்களிலும்,  செமூகங்களிலும் மற்றும் ஒட்டுடமனத்த
நகரங்களிலும் செமூக எதிர்ப்பின ன்பலஜர்வறு ஜர்வறுன்பட்ொ
ர்வடிர்வங்களும் முனடனாப்ஜன்பனதினும் தனித்தர்வமனனா டதனழிைனள
ர்வர்க்க அடத்தொயனளத்டத்ததயும்,  முதைனளித்தர்வ-எதிர்ப்பு
ஜநனக்குநிடத்தைடத்தயயும் ஜசெனசெலிசெத் தனடத்தமடத்தயயும்
டன்பறவிரக்கினறனா.  தனித்தனியனனா ஜர்வடத்தையிொங்கள மற்றும்
செமூகங்களில நொக்கும் ஜன்பனரனட்ொங்கள டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின
ன்பரந்த பிரிவுகளத ஐக்கியப்ன்பட்ொ ஜன்பனரனட்ொமனக உரமனறும்.

22.22. ஜமலும்,  அடமரிக்கனவிற்குளளனனா ர்வர்க்கப் ஜன்பனரனட்ொம்
செர்ர்வஜதசெ ர்வர்க்கப் ஜன்பனரனட்ொ டர்வடிப்புொன செந்தித்தக்
டகனளளும்ஜன்பனத அத ஜன்பரினார்வனத ஜதசியர்வனதத்தின
ன்பைவீனாப்ன்படுத்தம் டசெலர்வனக்டத்தகக் குடத்தறக்கும்,  அடமரிக்க
டதனழிைனளர்கள மத்தியில ஆ்துழைமனனா ஒர செர்ர்வஜதசெ ர்வர்க்க
ஐக்கிய உசாரணைர்வு உரர்வனக உத்ஜர்வகமளிக்கும்.  டசெனந்த நனட்டில
செமூக ஒடுக்குமுடத்தறக்கு எதிரனனா ஜன்பனரனட்ொம்,  அடமரிக்கனவின
எலடத்தைகளுக்கு டர்வளியில ஜன்பனரக்கு எதிரனனா ஜன்பனரனட்ொம்
இரண்டும் ஒஜர ஜன்பனரனட்ொத்தின இரண்டு பிரிக்கமுடியனத
டதனொர்புடத்தொய அம்செங்களனய இரப்ன்படத்தத டதனழிைனள ர்வர்க்கம்
கனணும்.

23.23. அடமரிக்கனவில ன்பரந்த மக்கள ஜன்பனரனட்ொங்கள திட்ொநிரலில
இரக்கினறனா.  ஆர்ப்ன்பனட்ொ ஜன்பரணிகளும்,  எதிர்ப்பு
ஆர்ப்ன்பனட்ொங்களும்,  மற்றும் ஜர்வடத்தைநிறுத்தங்களும் டன்பனதர்வனனா
ஒர ஜதசிய-அளவிைனனா தனடத்தமடத்தய டன்பறுர்வதற்கு முடத்தனாயும்.
ட்ரம்புக்கும் அர்வர் பிரதிநிதித்தர்வம் டசெயகினற அத்தடத்தனாக்கும்
எதிரனனா டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின ஜன்பனரனட்ொமனனாத,
முதைனளித்தர்வ அடத்தமப்புமுடத்தறக்கும் அதன அரசக்கும் எதிரனனா
ஒர அரசியலமயமனனா டர்வகுேனா இயக்கத்டத்தத, குடியரசக் கட்சி
மற்றும் ேனாநனயகக் கட்சி இரண்டிலிரந்தம் சயனதீனாப்ன்பட்டும்
மற்றும் அர்வற்றுக்கு எதிரனகவும்,  கட்டிடயழுப்புர்வதற்கனனா
அர்வசியத்டத்தத முனனினும் அர்வசெரமனனா ன்பணியனக முனடத்தர்வக்கும்
எனன்பஜத இந்த ன்பகுப்ன்பனயவில இரந்த பிறக்கக்கூடிய அரசியல
முடிர்வனகும்.  இந்த புறநிடத்தையனனா செமூகப் ஜன்பனக்கனனாத
டதனழிைனள ர்வர்க்கப் ஜன்பனரனட்ொத்தின ஒர நனார்வனனா
மூஜைனன்பனயமனக அபிவிரத்தி டசெயயப்ன்பொ ஜர்வண்டும்.
முதைனளித்தர்வத்தின கீ்துழைனனா ர்வனழக்டத்தகயின ன்பரிதனன்பத்தக்குரிய
செமூக நிடத்தைடத்தமகள அத்தடத்தனாக்கும் எதிரனனா ஜன்பனரனட்ொங்கடத்தள,

ட்ரம்ப்புக்கும் இரண்டு டன்பரர்வணிகக் கட்சிகளுக்கும் எதிரனனா ஒர
ஜசெனசெலிசெ ஜர்வடத்தைத்திட்ொத்தின அடிப்ன்படத்தொயிைனனா அரசியல
ஜன்பனரனட்ொத்தொன இடத்தசாரணைக்கினற ன்பணியனனாத
டதனழிற்செனடத்தைகளிலும், ஜர்வடத்தையிொங்களிலும், உடத்த்துழைக்கும் ர்வர்க்க
செமூகங்களிலும், மற்றும் நனடொங்கிலும் உளள ன்பளளிகள மற்றும்
கலலூரிகளிலும் எழுப்ன்பப்ன்பொ ஜர்வண்டும்,  அங்கு விர்வனதப்
டன்பனரளனக்கப்ன்பொ ஜர்வண்டும்.

24.24. ன்பனரிய டதனழிைனள ர்வர்க்கப் ஜன்பனரனட்ொங்களுக்கு தயனரிப்பு
டசெயர்வதற்கு,  டன்பரநிறுர்வனாங்களுக்கு ஆதரர்வனகவும் டதனழிைனள
ர்வர்க்கத்தக்கு எதிரனகவும் டசெயலன்படுகினற டதனழிற்செங்கங்களில
இரந்த சயனதீனாப்ன்பட்டும் அர்வற்றுக்கு எதிரனகவும் இரக்கும்
மக்களொர்த்தி மிக்க ஜர்வடத்தையிொ மற்றும் அண்டத்தொஅரகனடத்தம
கமிட்டிகளின ஒனறுொன-ஒனறு இடத்தசாரணைந்ததனக இரக்கினற ஒர
ர்வடத்தைப்பினனால உரர்வனக்கப்ன்படுர்வத அர்வசியமனய இரக்கிறத.
ட்ரம்ப் நிர்ர்வனகத்திற்கு டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தில இரக்கினற
ன்பனரிய எதிர்ப்ன்பனனாத மக்களின மிகப் ன்பரந்த
எண்ணிக்டத்தகயிைனஜனானரின ஜதடத்தர்வகடத்தள நிர்வர்த்தி டசெயயத்தக்க
டதளிர்வனனா முதைனளித்தர்வ-எதிர்ப்பு, ஏகனதின்பத்திய-எதிர்ப்பு மற்றும்
ஜசெனசெலிசெக் ஜகனரிக்டத்தககளுொன இடத்தசாரணைக்கப்ன்பொ ஜர்வண்டும்.

25.25. இந்த அறிக்டத்தகயில முனடத்தர்வக்கப்ன்பட்டுளள
ஜன்பனரனட்ொத்திற்கனனா மூஜைனன்பனயமனனாத டதனழிைனளர்கள,
இடத்தளஞர்கள மற்றும் மனசாரணைர்வர்கள, மற்றும் முதைனளித்தர்வத்டத்தத
எதிர்க்கினற மற்றும் ஜசெனசெலிசெத்தின அர்வசியத்டத்தத
அங்கீகரிக்கினற அடத்தனார்வரத பிரிவுகள அத்தடத்தனாயிலும்
ன்பரர்வைனய விர்வனதிக்கப்ன்பொ ஜர்வண்டும் எனறு ஜசெனசெலிசெ செமத்தர்வக்
கட்சி ர்வலியுறுத்தகிறத.  இந்த அறிக்டத்தகடத்தய செக-
டதனழிைனளர்களிொமும் நண்ன்பர்களிொமும் விநிஜயனகியுங்கள.
உங்கள கரத்தகடத்தளயும் ஆஜைனசெடத்தனாகடத்தளயும் உைக ஜசெனசெலிசெ
ர்வடத்தைத் தளத்திற்கு அனுப்புங்கள.  டதனழிைனள ர்வர்க்கத்தின
நைனகடத்தள முனஜனாற்றுகினற ஜநனக்கத்தொனானனா அத்தடத்தனா
சிந்தடத்தனா மிகுந்த ன்பங்களிப்புகடத்தளயும் நனங்கள ர்வரஜர்வற்கிஜறனம்.

26.26. இந்தப் ஜன்பனரனட்ொத்தின ன்பனகமனக விரம்புஜர்வனர் ஜசெனசெலிசெ
செமத்தர்வக் கட்சியில இடத்தசாரணைர்வதற்கு நனங்கள அடத்த்துழைக்கிஜறனம்.
மனசாரணைர்வர்களும் இடத்தளஞர்களும் செமூக செமத்தர்வத்திற்கனனா
செர்ர்வஜதசெ இடத்தளஞர் மற்றும் மனசாரணைர்வர் அடத்தமப்பின (IYSSE)

கிடத்தளகடத்தள உரர்வனக்க ஜர்வண்டும் எனறு நனங்கள
ர்வலியுறுத்தகிஜறனம்.  அபிவிரத்தியடத்தொந்த ர்வரம் ஒர புறநிடத்தை
இயக்கத்டத்தத நனாவுபூர்ர்வமனனாதனக்குர்வதம்,  டதனழிைனள
ர்வர்க்கத்திற்கு அதன இைட்சியங்கள குறித்த முனடனாப்ஜன்பனதினும்
மிகப்டன்பரம் அளவிைனனா புரிதடத்தை புகட்டுர்வதம்,  அபிவிரத்தி
கனணுகினற இயக்கத்தின தனடத்தமடத்தயக் குறித்த
டதளிவுன்படுத்தர்வதம் ஜசெனசெலிசெ செமத்தர்வக் கட்சி மற்றும் IYSSE

இன ன்பணியனகும்.  டதனழிற்செனடத்தைக் கமிட்டிகடத்தள அடத்தமப்ன்பதிலும்
இடத்தளஞர்கள மற்றும் மனசாரணைர்வர்கள மத்தியில எதிர்ப்பு
அடத்தமப்புகடத்தள உரர்வனக்குர்வதிலும் SEP ஆஜைனசெடத்தனாகள
ர்வ்துழைங்கும்,  உதவி டசெயயும்.  டதனழிைனள ர்வர்க்கத்திைனனா
ஜன்பனரனட்ொத்தின ர்வளர்ச்சிடத்தய,  அரச அதிகனரத்டத்ததக்
டத்தகயிடைடுக்கவும் டன்பனரளனதனர ர்வனழக்டத்தகடத்தய தனியனர்
இைனன்பத்திற்கனய அலைனமல செமூகத் ஜதடத்தர்வகளின
அடிப்ன்படத்தொயில மறுஒழுங்கு டசெயர்வதற்குமனனா ஒர ஜசெனசெலிசெ,
செர்ர்வஜதசிய மற்றும் ஏகனதின்பத்திய-எதிர்ப்பு இயக்கத்தொன
இடத்தசாரணைப்ன்பதற்கு அத ஜன்பனரனடும்.

4 - Palace coup or class struggle: The political crisis in Washington and the strategy of the working class 


