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ஈராக்கிற்கு எதிரான ான பராரும் உலக
ான பேலாதிக்கத்திற்கான அன அமேரிக்க முன்ன அமனடுப்பும்

By David North,     4 October 2002

பின்வருவது உலக சசோசலிச வலல தளத்தின் ஆசிரியர் குழ
தலலவவரோன,  சேவிட் ச ோர்த்தோல் அக்சேோபர் 1,  2002  அன்ற
அன் ஆர்பரில் உள்ள மிச்சிகன் பல்கலலக் கழகத்தில் பலர்
வருலக தந்திருந்த பகிவரங்கக் கூட்ேத்தில் வழங்கப்பட்ே
அறிக்லக ஆகும.

சசப்ேமபர் 17, 2002 அன்ற புஷ் நிர்வோக்வாகமோனது அதன் "ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின் சதசிய போதுகோப்பு மூசலோபோயத்லத"
சவளியிட்ேது. இந்த முக்கிய்வாகமோன பத்திவரம பற்றி சசய்தி ஊேக
அல்வாகமப்பில் இதுவலவரயிலும அக்கலம் அக்கறை சகோண்ே ஆய்வு எதுவும
இல்லோ்வாகமல் இருந்து வருகிம் அக்கறைது.  குலம் அக்கறைந்த பட்சம சசோன்னோல்,
இது துவரதிர்ஷ்ேவச்வாகமோனது,  ஏசனன்ம் அக்கறைோல் இந்தப் பத்திவரம
அச்வாகமரிக்க இவரோணுவ வோதத்தின் பிவரம்வாகமோண்ே்வாகமோன
சவடிப்புக்கோன அவரசியல் ்வாகமற்றம தத்துவோர்த்த நியோயத்லத
முன்சனடுக்கின்ம் அக்கறைது.  அப்பத்திவர்வாகமோனது உலகில் எங்கும,  அது
சதர்ந்சதடுக்கும எந்த ச வரத்திலும அச்வாகமரிக்க  லன்களுக்கு ஒரு
அச்சுறத்தலோக இருக்கும என  மபும,  அல்லது சில
கட்ேங்களில் அச்சுறத்தலோக ஆகும எனக் கருதும எந்த
 ோட்டிற்கும எதிவரோக இவரோணுவ பலத்லதப் பயன்படுத்துவதற்கோன
உரில்வாகமலய ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளுக்கு வழிகோட்டும
சகோள்லகயோக வலியுறத்துகின்ம் அக்கறைது.  இப்சபோழது ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகளோல் சசய்யப்பட்டுக் சகோண்டிருப்பது சபோல்,
பூசகோள தலலல்வாகம நிலலக்கு --அல்லது,  மிகவும
அப்பட்ே்வாகமோகக்கூறினோல்,  உலக ச்வாகமலோதிக்கத்துக்கு--  அத்தலகய
ஒசவரயடியோன கூற்லம் அக்கறை வலியுறத்தி இருப்பது  வீன
வவரலோற்றில்சவற எந்த  ோடும இல்லல,  ஹிட்லரின் லபத்தியக்
கோவரத்தனத்தின் உச்சியில்  ோஜி சியில் நாஜி ஜேர்்வாகமனி கூே இருந்ததில்லல.

இந்தப் பத்திவரத்தின் சசய்தியோனது அதன் சிடுமூஞ்சித்தன்வாகமோன
இேக்கவரேக்கலல (தீய சசோல்லல ்வாகமலம் அக்கறைத்துக் கூறம ்வாகமங்கல்
சசோல்லல)  ்வாகமற்றம திட்ேமிட்ே ்வாகமழப்புதலல துகிலுரித்தது
தவறில்லோ்வாகமல் சதளிவோகிம் அக்கறைது. ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் அது
சதர்ந்சதடுக்கும  ோட்டின் மீது குண்டு வீசுவதற்கோன,
ஆக்கிவரமிப்பதற்கோன ்வாகமற்றம அழிப்பதற்கோன உரில்வாகமலய
உறதிப்படுத்திக் கூறகிம் அக்கறைது.  சவற எந்த  ோட்டின்
இலம் அக்கறையோண்ல்வாகம பற்றிய சர்வசதச விதிமுலம் அக்கறையின் விஷயத்தில்
அது ்வாகமதிப்பதற்கு ்வாகமறக்கிம் அக்கறைது, ்வாகமற்றம உலகின் எந்த பகுதியிலும
உள்ள,  அதோவது ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் அதன் முக்கிய
 லன்கள் என்ற கருதப்படுவனவற்றக்கு பலகயோக
சதோன்ம் அக்கறைக்கூடிய அல்லது என்சம் அக்கறைோ ஒரு  ோள் ஆகக் கூடிய
ஆட்சிக்கு,  எந்த ஆட்சியிலுருந்தும விடுபடுவதற்குள்ள
உரில்வாகமலய தனக்கு ஒதுக்கி லவக்கின்ம் அக்கறைது.  குறகிய கோலத்தில்
அதன் அச்சுறத்தல்கள்,  "சதோல்வியுற்ம் அக்கறை அவரசுகள்"  என
அலழக்கப்படுவதற்கு எதிவரோக விடுக்கப்பட்ேன --அதோவது,
ஏகோதிபத்தியத்தின் சகோள்லளயடிக்கும சகோள்லககளோல்

சூலம் அக்கறையோேப்பட்ே ஏழ்ல்வாகம பீடித்த ்வாகமற்றம முன்னோள்
கோலனிகளோன மூன்ம் அக்கறைோம உலக  ோடுகளுக்கு விடுக்கப்பட்ேது.
ஆனோல் இவரண்ேோம உலகப் சபோருக்கு முந்லதய ஏகோதிபத்திய
கோட்டுமிவரோண்டிப் சபச்லசப் புதுப்பிப்பதில்,  பத்திவரம "சபரும
வல்லவரசுகள்"  என குறிக்கும ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின்
சபரும சபோட்டியோளர்கள்,  புஷ் நிர்வோகத்தின் துப்போக்கி
இலக்குகளில் எந்த வலகயிலும லவக்கப்பேவில்லல.  ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் இப்சபோழது தயோரித்துக் சகோண்டிருக்கும
சிறிய ்வாகமற்றம போதுகோப்பற்ம் அக்கறை  ோடுகளுக்கு எதிவரோன சபோர்கள்
--அலனத்திற்கும முதலோவதோக ஈவரோக்கிற்கு எதிவரோன சபோர்--
மிகவும வல்லல்வாகம மிக்க இலக்குகளுக்கு எதிவரோன இவரோணுவ
கடுந்தோக்குதலுக்கோன தயோரிப்போக இருக்கும என நிரூபிக்கும.

இப்பத்திவர்வாகமோனது "ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் உலகில் முன்னர்
என்றமிருந்திோவரத --்வாகமற்றம ச்வாகம்வாகமற்ம் அக்கறை --  பலத்லதயும
சசல்வோக்லகயும சபற்றிருக்கிம் அக்கறைது"  என்ம் அக்கறை சசருக்குேன்
ஆவரமபிக்கின்ம் அக்கறைது.  "ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின் சதசிய
போதுகோப்பு மூசலோபோயம  ்வாகமது ்வாகமதிப்பு ்வாகமற்றம  ்வாகமது சதசிய
 லன்களின் ஐக்கியத்லத எதிசவரோலிக்கும சவறபட்ே அச்வாகமரிக்க
சர்வசதசிய வோதத்லத அடிப்பலேயோகக் சகோண்டிருக்கும" என்ம் அக்கறை
மூச்சசடுக்கும தன்முலனப்புேன் அது அறிவிக்கின்ம் அக்கறைது.  இந்த
சூத்திவரம அது நிலனவு சகோள்ளப்பே சவண்டும என்ம் அக்கறை
கருத்லதக் கவருகிம் அக்கறைது:  அச்வாகமரிக்க ்வாகமதிப்புக்கள் + அச்வாகமரிக்க
 லன்கள் = ஒரு சவறபட்ே அச்வாகமரிக்க சர்வசதசியம.  அது
அச்வாகமரிக்கோவுக்கு எது  ல்லசதோ அது உலகத்திற்கு  ல்லது என
உறதிப்படுத்தும ஒரு மிகவும சவறபட்ே வலகயிலோன
சர்வசதசியம!  இந்தப் பத்திவரத்தின் முன்னுலவரயில் புஷ்
உறதிப்படுத்துகின்ம் அக்கறைவோற,  அச்வாகமரிக்கோவின் ்வாகமதிப்புக்கள்
"ஒவ்சவோரு சமுதோயத்திற்கும, ஒவ்சவோரு  பருக்கும சரியோனது
்வாகமற்றம உண்ல்வாகமயோனது..."

இந்த ்வாகமதிப்புக்கள்,  "தனிச்சசோத்துலேல்வாகமக்கோன ்வாகமதிப்பு";
வர்த்தக முதலீட்லே,  புதுமுலம் அக்கறை கோணலல,  ்வாகமற்றம
சதோழில்துலம் அக்கறை உரில்வாகமயோளர்  ேவடிக்லக ஆகியவற்லம் அக்கறை
ஊக்கப்படுத்துகின்ம் அக்கறை வளர்ச்சி சோர்போன சட்ேரீதியோன ்வாகமற்றம
ஒழங்குமுலம் அக்கறை சகோள்லககள்";  "வரிக்சகோள்லககள்
--சவலலக்கோன ஊக்கத் சதோலகலய முன்சனற்றம ்வாகமற்றம
முதலீட்லே முன்சனற்றம--  குறிப்போக குலம் அக்கறைந்த விளிமபு நிலல
வட்டிவீதங்கள்;  மூலதனத்லத அதன் மிகத் திம் அக்கறைல்வாகமயோன
பயன்படுத்தத்தில் லவப்பதற்கு அனு்வாகமதிக்கும வலுவோன நிதி
அல்வாகமப்பு முலம் அக்கறைகள்"; "வர்த்தக  ேவடிக்லகக்கு ஆதவரவு தரும
 ல்ல நிதிக் சகோள்லககள்"  சபோன்ம் அக்கறை--  அச்வாகமரிக்க
சசல்வவரோட்சியின்  ன்கறியப்பட்ே அவரசியல் சமூக சீர்திருத்த
சட்ேங்களின் சதோகுப்பு தவிவர சவற எதுவும அல்ல. அப்பத்திவரம
பின்வரு்வாகமோற அறிவிக்கின்ம் அக்கறைது:  "வவரலோற்றப் படிப்பிலனகள்
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சதளிவோக இருக்கின்ம் அக்கறைன:  சந்லதப் சபோருளோதோவரங்கள்,
அவரசோங்கத்தின் கடும தலலயீட்டில் சபோருளோதோவரங்கலள
ஆலணயிடுவன ்வாகமற்றம கட்டுப்படுத்துவன அல்லோதிருப்பது,
முன்சனற்ம் அக்கறைத்லதக் சகோண்டுவருதற்கோன ்வாகமற்றம வறல்வாகமலயக்
குலம் அக்கறைப்பதற்கோன சிம் அக்கறைந்த வழியோக இருக்கின்ம் அக்கறைன.  சந்லத
ஊக்கத்சதோலககலள ்வாகமற்றம சந்லத நிறவனங்கலள ச்வாகமலும
பலப்படுத்தும சகோள்லககள் எல்லோப் சபோருளோதோவரங்களுக்கும
-சதோழில்துலம் அக்கறை  ோடுகள், சதோன்றிக் சகோண்டிருக்கும சந்லதகள்,
்வாகமற்றம வளர்ச்சி அலேந்து--  சகோண்டிருக்கும உலகம
அலனத்திற்கும சபோருத்த்வாகமோனதோக இருக்கின்ம் அக்கறைன."

இந்தவித்வாகமோன வலதுசோரி சவற்றலவரகள் ஆழ்வாகமோகிக்
சகோண்டிருக்கும உலகப் சபோருளோதோவர ச ருக்கடிக்கு இலேயில்
ஒன்லம் அக்கறை உறதிபேக் கூறகின்ம் அக்கறைன,  அதில் முழக் கண்ேங்களும
சந்லதப் சபோருளோதோவரங்களின் விலளபயன்களோல்
போதிக்கப்பட்டிருக்கின்ம் அக்கறைன,  அது அவற்றின் சமூக
உள்கட்ேல்வாகமப்புக்கள் என ஒருச்வாகமயம நிலலசகோண்டிருந்தவற்லம் அக்கறை
தகர்த்திருக்கின்ம் அக்கறைது ்வாகமற்றம பில்லியன் கணக்கோன ்வாகமக்கலள
விவரிக்க முடியோத நிலலல்வாகமகளுள் ஆழ்த்தியுள்ளது. சசோவியத்
சசோசலிச குடியவரசுகளின் ஒன்றியம கலலந்துசபோன ்வாகமற்றம
அதன் முதலோளித்துவ மீட்சியின் ஒரு தசோப்தத்திற்குப் பின்னர்,
வரஷ்யோவின் இம் அக்கறைப்புவீதம அதன் பிம் அக்கறைப்பு வீதத்லத மிஞ்சுகிம் அக்கறைது.
சர்வசதச  ோணய நிதியம அதன் சமூகவிசவரோத
பரிசசோதலனகலள எக்களிப்புேன்  லேமுலம் அக்கறைப்படுத்தும ஒரு
ஆய்வுக் கூே்வாகமோன சதன் அச்வாகமரிக்கோ,  ஒரு சபோருளோதோவர
சிலதவு நிலலயில் இருக்கின்ம் அக்கறைது. சதன் ஆபிரிக்கோவில், ்வாகமக்கள்
சதோலகயின் கணிச்வாகமோன பகுதியினர் சதியினர் ஹெச்.ஐ.வி (HIV)

லவவரஸ்களோல் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்ம் அக்கறைனர்.  உலக வங்கியின்
படி, 

"எய்ட்ஸ் ச ருக்கடியோனது வளர்ச்சி அலேந்து வரும
 ோடுகள் மீது,  சிம் அக்கறைப்போக ஆபிரிக்கோவில்
அழிவுகவர்வாகமோன போதிப்புக்கலளக் சகோண்டிருக்கிம் அக்கறைது.
--ஒவ்வோத ்வாகமற்றம ச்வாகமோச்வாகமோன நிர்வோகம அவற்றேன்,
எய்ட்ஸ் போதிப்போல் பலவீனப்பட்டிருக்கும,  சுகோதோவரப்
பவரோ்வாகமரிப்பு அல்வாகமப்புமுலம் அக்கறைகள் போவரமபரிய
ச ோய்களுேன் ச்வாகமோளிக்க முடியவில்லல.  ்வாகமசலரியோ
்வாகமற்றம கோசச ோய் பத்துலட்சக்கணக்கோன ்வாகமக்கலளக்
சகோல்வது சதோேர்ந்து சகோண்டிருக்கிம் அக்கறைது -- ்வாகமசலரியோ
்வாகமட்டுச்வாகம ஆபிரிக்க துலண சதியினர் ஹெோவரோவில் சவரோசரியோன
ச்வாகமோத்த உள் ோட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி வீதங்கலள
ஆண்டுக்கு சவரோசரியோக 0.5  வீதம குலம் அக்கறைப்பதோக
்வாகமதிப்பிேப்படுகிம் அக்கறைது. இந்தப் பிவரோந்தியத்தில் வோழ் ோள்
எதிர்போர்ப்பு 1987 ல் 50  ஆண்டுகளோக இருந்ததில்
இருந்து 1999 ல் 47  ஆண்டுகளோக குலம் அக்கறைந்துள்ளது;
எய்ட்்ஸோல் கடுல்வாகமயோகப் போதிக்கப்பட்ே  ோடுகளில்
(சபோஸ்ட்வோனோ,  சிமபோப்சவ,  சதன் ஆபிரிக்கோ
்வாகமற்றம சலசோத்சதோ சபோன்ம் அக்கறைவற்றில்)  சவரோசரி ஆயுட்
கோலம பத்து ஆண்டுகளுக்கும அதிக்வாகமோனவற்ம் அக்கறைோல்
குறக்கப்பட்டிருக்கிம் அக்கறைது."[1]

இந்த அழிவுகவர்வாகமோன சூழ்நிலலகள் முதலோளித்துவ அல்வாகமப்பு
முலம் அக்கறையின் ்வாகமற்றம சந்லதயின் ஆட்சியின் உற்பத்தி ஆகும.
இந்த மூசலோபோய பத்திவரம "்வாகமனித இனத்தின் போதிப்பகுதியினர்
ஒரு  ோலளக்கு 2  ேோலர்களுக்கும குலம் அக்கறைவோன பணத்தில்
வோழ்கின்ம் அக்கறைனர்"  என கூறவதில் உறதிப்படுத்துகிம் அக்கறைது,  ஆனோல்,

எதிர்போர்க்கப்படுவது சபோல்,  புஷ் நிர்வோகத்தினோல் சபம் அக்கறைப்பட்ே
குறிப்பு,  உலகம முழவதிலும நிலலசகோண்டிருக்கும
துன்பத்திற்கு சபோறப்போன சபோருளோதோவரக் சகோள்லககலள
மிகவும தீவிவர்வாகமோகப் பயன்படுத்தலோக இருக்கிம் அக்கறைது.

"சவறபட்ே அச்வாகமரிக்க சர்வசதசியம"  என்ம் அக்கறை அதன் கருத்லத
வலவரயலம் அக்கறை சசய்லகயில்,  பத்திவர்வாகமோனது "சர்வசதச சமூகத்தின்
ஆதவரலவ பட்டியலிே ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் ்வாகமோம் அக்கறைோது
முயற்சிக்கும அசதசவலள,  தனியோக சசயல்படுவதற்கு  ோம
தயங்க்வாகமோட்சேோம..." என விளக்குகின்ம் அக்கறைது. இன்சனோரு பந்தியில்,
ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் "எ்வாகமது பூசகோளப் போதுகோப்பில்
ச்வாகமற்சகோள்ளப்படும சபோறப்புக்கலள ்வாகமற்றம அச்வாகமரிக்கர்கலளப்
போதுகோத்தல் ஆகியவற்லம் அக்கறை நிலம் அக்கறைசவற்றதற்கோன எ்வாகமது
முயற்சிகள் சர்வசதச குற்ம் அக்கறைவியல் நீதி்வாகமன்ம் அக்கறைத்தினோல் (ICC)

புலனோய்வு சசய்யப்படுவதோல்,  விசோரிக்கப்படுவதோல் ்வாகமற்றம
வழக்கு விசோவரலண ச்வாகமற்சகோள்ளப்படுவதோல்
போதிப்பலேயோதிருப்பலத உறதிப்படுத்துவதற்குத் சதலவயோன
 ேவடிக்லககலள எடுக்கும,  அதன் விசோவரலண அதிகோவரம
அச்வாகமரிக்கர்களுக்கு நீட்டிக்கப்பேவில்லல ்வாகமற்றம  ோம அதலன
ஏற்கவில்லல"  என எச்சரிக்கிம் அக்கறைது.  சவறவோர்த்லதகளில்
சசோன்னோல்,  ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின் தலலவர்களின்
 ேவடிக்லககள் சர்வசதச சட்ேத்தின் ்வாகமோ ோடுகளோல்
கட்டுப்படுத்தப்பேோது.

நூசவரமசபர்க் சபோர்க்குற்ம் அக்கறைங்கள்  டுவர் ்வாகமன்ம் அக்கறைம

நூசவரமபர்க் சபோர்க்குற்ம் அக்கறைங்கள்  டுவர் ்வாகமன்ம் அக்கறை ஆய்வு ஒன்றில்,
அச்வாகமரிக்கத்தவரப்பு தலலல்வாகம வழக்கறிஞரின் உதவியோளவரோக
பணியோற்றிய,  சம் அக்கறைோசபர்ட் சதியினர் ஹெச்.  ியில் நாஜி ஜேோக்சன் (Robert  H.  Jackson)

--சபோரின் விதிகள் சவன்ம் அக்கறைேக்கப்பட்ே சதசங்களின்
சந்சதகத்திற்குரிய குற்ம் அக்கறைவோளிகளுக்குப் சபோருந்தோது.
ஆய்வுக்குள்ளோக்கப்படுவதிலிருந்து  ோடுகலள கோப்புத்தலே
சசய்துசகோள்வதற்கோன தோர்மீக ்வாகமற்றம சட்ேரீதியோன அடிப்பலே
இல்லல.  சபோரின் விதிகள் ஒரு வழிப்போலத சகோண்ே சதரு
அல்ல. "[2]  சர்வசதச குற்ம் அக்கறைவியல் நீதி்வாகமன்ம் அக்கறைத்தின் அதிகோவரத்லத
ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் அங்கீகரிக்க ்வாகமறப்பது மிகப் சபரிய
சர்வசதச அவரசியல் முக்கியத்துவம உலேயதோகும,  ்வாகமற்றம
தங்களின் சகோள்லககள் குற்ம் அக்கறைத்தன்ல்வாகம வோய்ந்தலவ ்வாகமற்றம
சர்வசதச சட்ேம அ்வாகமல்படுத்தப்பட்ேோல்,  அவர்கலள மிகவும
கடுல்வாகமயோன தண்ேலனகளுக்கு உள்ளோக்கக் கூடும என்ம் அக்கறை
அச்வாகமரிக்க தலலவர்களின் கூர்ந்த விழிப்புணர்வுக்கு அது
சோன்ம் அக்கறைளிக்கிம் அக்கறைது.

சேல்ஃசபோர்ட் சேய்லர் (Telford  Taylor) வலியுறத்துகின்ம் அக்கறைவோற,
நூசவரமசபர்க் வழக்கு விசோவரலணயில்  ோஜித் தலலவர்களின்
வழக்கு விசோவரலண புதியசட்ேக் கருத்துருலவ அடிப்பலேயோகக்
சகோண்டிருந்தது:  ஆக்கிவரமிப்புப் சபோலவரத் சதோடுப்பதற்கோன
முடிவு ்வாகமற்றம அவர்களின் திட்ேமிேல் ஒரு குற்ம் அக்கறைத்லதக்
சகோண்டிருக்கிம் அக்கறைது.  இந்தக் குற்ம் அக்கறைச்சோட்டு ஆக்கிவரமிக்கப்பட்ே
 ோடுகளில் குடி்வாகமக்களுக்கு, யூதர்களுக்கு எதிவரோக ்வாகமற்றம சபோர்க்
லகதிகளுக்கு எதிவரோக  ோஜிக்களோல் இலழக்கப்பட்ே
சகோடுல்வாகமகள் சதோேர்போக குற்ம் அக்கறைச்சோட்டுக்களில் எண்ணிக்லகயில்
கூே முந்திச்சசன்ம் அக்கறைது.  சேய்லவரோல் தயோரிக்கப்பட்ே
நிலனவுக்குறிப்பு ஆக்கிவரமிப்புப் சபோலவரத் திட்ேமிட்ேதற்கோக
 ோஜிதலலவர்கலள குற்ம் அக்கறைமசோட்டுவதற்கு ஆதவரவோக
வோதிக்கின்ம் அக்கறைது, அவர் எழதினோர்:
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"ஆக்கிவரமிப்புப் சபோர்க் குற்ம் அக்கறைம சசய்தல் ஒரு
குற்ம் அக்கறைம என முன்னர் எந்த  டுவர் ்வாகமன்ம் அக்கறைமும என்றம
தீர்்வாகமோனிக்கோவிட்ேோலும,  ஆக்கிவரமிப்புப் சபோர்க்
குற்ம் அக்கறைம சசய்பவர் அவவரது குற்ம் அக்கறைச்சசயலுக்கோக
தண்டிக்கப்பட்டுக் சகோண்டிருக்கும இேரில்
உள்ளதோக  டிப்போர் என்ம் அக்கறை முடிவோல்,
அதிர்ச்சிக்குள்ளோக்கப்படுவதோக மிக இழிவோன
சட்ேவோதிகள் ்வாகமட்டுச்வாகம போசோங்கு சசய்ய
முடியும."[3]

சேய்லர் சதோேர்ந்தோர்:

"வழக்கு சபோருக்கோன கோவரணம பற்றிய
விசோவரலணயோக ஆகவில்லல என்பது
முக்கிய்வாகமோனது.  சபோருக்கோன முற்ம் அக்கறைமுழ கோவரணம
ஹிட்லரிச்வாகமோக இருந்தது என்ற அது நிலல ோட்ேப்பே
முடியோது,  ்வாகமற்றம அங்கு இதலனச் சசய்வதற்கு
முயற்சி இருக்க சவண்ேோம.  சமபந்தப்பட்ே
தனி பர்கள் ்வாகமற்றம பல  ோடுகள் ்வாகமத்தியில் சபோலவர
விலளவித்ததற்கோன சபோறப்பிலன பங்கிட்டுக்
சகோடுப்பதில் எந்த முயற்சியும அல்லது ச வரமும
அங்கு சசலவழிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கும என
 ோனும  மபவில்லல.  கோவரணம பற்றிய பிவரச்சிலன
முக்கிய்வாகமோனது ்வாகமற்றம அது பல ஆண்டுகளுக்கு
விவோதிக்கப்படும,  ஆனோல் அதற்கு இந்த வழக்கு
விசோவரலணயில் இேமில்லல,  சபோலவரத்
சதோடுப்பதற்கும திட்ேமிடுவதற்கும பிவரதிவோதிகலளப்
போதித்தது என்சனன்ன கோவரணிகளோகவும
இருக்கலோம,  அது ஆக்கிவரமிப்புப் சபோலவரத்
சதோடுத்தல் ்வாகமற்றம திட்ேமிடுதல் சட்ேவிசவரோத்வாகமோனது
என்ம் அக்கறை சகோட்போட்லே விேோது பற்றவதில்
கடுங்கண்டிப்போய் கட்ேோயம இருக்க சவண்டும.
பங்களிப்பு சசய்த கோவரணிகள் பிவரதிவோதிகளோல்
வவரலோற்றின் முலம் அக்கறை்வாகமன்ம் அக்கறைத்தில் சோக்குப்சபோக்கோக
கோவரணங்கூறி வோதோேப்பேலோம,  ஆனோல்  டுவர்
்வாகமன்ம் அக்கறைத்தின் முன் அல்ல."[4]

இந்தப் பிவரச்சிலன --ஈவரோக்கிற்கு எதிவரோன தூண்ேப்பேோத
அச்வாகமரிக்க சபோர் ஒன்றக்கோன ்வாகமற்றம தற்சபோலதய  ேந்து
சகோண்டிருக்கும மிகவும முன்னதோன தயோரிப்புக்கள் சதோேர்போக
்வாகமட்டும முக்கியத்துவம உலேயதோக அல்லோ்வாகமல்,  இன்ற
பிம் அக்கறைவலகயிலும அசோதோவரண்வாகமோன முக்கியத்துவம உலேயதோகும.
நூசவரமசபர்க்கில் நிலல ோட்ேப்பட்ே முன்நிகழ்வு ஏதோவது
நிகழ்கோலப் சபோருத்தத்லதக் சகோண்டிருக்கு்வாகமோனோல்,  இந்தப்
பத்திவரத்தில் நுட்ப்வாகமோக விளக்கப்பட்ே முழ மூசலோபோயமும
சர்வசதச விதியின் எல்லலகளுக்கு சவளியில் சசல்கிம் அக்கறைது.
இந்தப் பத்திவரத்தில் வலியுறத்தப்பட்ே,  அச்வாகமரிக்க
மூசலோபோயத்துக்கு அத்திவோவர்வாகமோக சசலவசசய்யும
அடிப்பலேக்கூற்ற,  தோக்குதலுக்கோன சதளிவோன ்வாகமற்றம
ஆதோவரம கோட்ேத்தக்க அச்சுறத்தலலத் தடுப்பதற்கு தோன்
சசயல்படுகிம் அக்கறைது என,  மபத் தகுந்த ஆதோவரங்கலள வழங்கோ்வாகமல்,
இன்சனோரு  ோட்டுக்கு எதிவரோக ஒரு தலலப்பட்ச்வாகமோன இவரோணுவ
 ேவடிக்லக எடுப்பதற்கு உள்ள ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின்
உரில்வாகம ஆகும.  எப்சபோழசதல்லோம தீர்்வாகமோனிக்கிம் அக்கறைசதோ
அப்சபோழது அவ்வோற சசய்வதற்கு வன்முலம் அக்கறைலயப்
பயன்படுத்துவதற்கு அலனத்து வலகயிலும சூழ்ந்து சகோண்ே

அவரசுகளின் இந்த வலியுறத்தலோனது,  ச்வாகமசலோட்ே்வாகமோன
ஆய்வுகளுேன் கூே ஈடுசகோடுக்க முடியோத இறக்கமில்லோ்வாகமல்
-வடிவல்வாகமக்கப்பட்ே ச்வாகமோழியுேன் நியோயப்படுத்தப்படுகிம் அக்கறைது:
"சபோக்கிரி அவரசுகலளயும அவர்களின் பயங்கவரவோத
கட்சிக்கோவரர்கலளயும அவர்கள் அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய
அவரசுகளுக்கும  ்வாகமது கூட்ேோளிகளுக்கும  ண்பர்களுக்கும
எதிவரோக பவரந்த அழிவுகவர்வாகமோன ஆயுதங்கலளப் பயன்படுத்தக்
கூடும அல்லது அச்சுறத்த முலனயும முன்னர், தடுத்து
நிறத்துவதற்கு  ோம கட்ேோயம தயோரிப்பு சசய்யப்பட்டிருக்க
சவண்டும."

எலத ஒரு "சபோக்கிரி அவரசு"  என யோர் வலவரயலம் அக்கறை சசய்வது?
ஏதோவது அவரசு அச்வாகமரிக்க  லன்கலள ச வரடியோகசவோ அல்லது
்வாகமலம் அக்கறைமுக்வாகமோகசவோ சவோல்சசய்கிம் அக்கறைதோ? புஷ் நிர்வோகம "சபோக்கிரி
அவரசுகளோக" கருத இருக்கும, "சபோக்கிரி அவரசுகளின்" சோத்தியம
விளக்கப்பேோத,  அந்த அலனத்து  ோடுகளின் பட்டியலோனது
மிகவும நீண்ே ஒன்ற.  இந்தப் பட்டியல் நிச்சய்வாகமோக
கியூபோலவயும உள்ளேக்கி இருக்கிம் அக்கறைது.  அது சதியினர் ஹெகோர்ட்
ஷ்சவரோேரினது (Gerhardt  Schroeder) பிவரத்வாகமவரோக ்வாகமறசதர்வு
சசய்யப்பட்ேதன் பின்னர் சியில் நாஜி ஜேர்்வாகமனிலயயும கூே உட்சசர்த்துக்
சகோள்ளக் கூடும!

"பயங்கவரவோதி"  பற்றிய திட்ேவட்ே்வாகமோன வலவரயலம் அக்கறைக்கோகவும
 ோம சகட்க சவண்டும.  இகழோர்ந்த வலகயில் சதளிவில்லோ்வாகமல்
அவரசியல் சூழ்ச்சிக்கு உள்ளோக்கப்படும வோர்த்லத இதுவோகும.
ச்வாகமலும,  அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகள் "சபோக்கிரி அவரலச"
தோக்கும முன்னர் "சபோக்கிரி அவரசு"  என்ற
அலழக்கப்படுவதற்கும ஒரு "பயங்கவரவோத கட்சிக்கோவரருக்கும"
இலேயிலோன சதோேர்லப நிலல ோட்டுவதற்கு எந்தத் தவரத்திலோன
சோன்ற சதலவப்படும?  சற்சம் அக்கறை ்வாகமற்சம் அக்கறைோரு ோள்,  ியில் நாஜி ஜேனோதிபதி,
அவவரது சதசிய போதுகோப்பு ஆசலோசகர் ்வாகமற்றம போதுகோப்பு
சசயலோளர் ஆகிசயோர் ஈவரோக்கிற்கும அல் சகோய்தோவுக்கும
சதோேர்பு இருக்கிம் அக்கறைது என்ற,  இந்தக் கூற்றக்கு உண்ல்வாகம
நிகழ்சவோடு சதோேர்புலேய எந்த ஆதோவரமும வழங்கோ்வாகமல்
அறிவித்தனர்,  ்வாகமற்றம ்வாகமோறபோேோன வலகயில் இஸ்லோமிய
அடிப்பலேவோத இயக்கங்கள் சதோேர்போன ஈவரோக்கின்
்வாகமதச்சோர்பற்ம் அக்கறை ஆட்சியின் குசவரோத்வாகமோன ச ோக்கு பற்றி
உண்ல்வாகமயில் அறியப்பட்டிருக்கிம் அக்கறைது.

இறதியோக, "பவரந்த அழிவுகவர்வாகமோன ஆயுதங்கலளப் பயன்படுத்த
இயலும முன்னர் அல்லது அச்சுறத்த இயலும முன்னர்
சபோக்கிரி அவரசுகளுக்கும அவர்களின் பயங்கவரவோத
கட்சிக்கோவரர்களுக்கும"  எதிவரோக இவரோணுவ  ேவடிக்லகலய
எடுப்பதற்கோன உரில்வாகம பற்றிய வலியுறத்தலோனது,  அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகளோனது அச்சுறத்தும சோத்தியம உள்ளதோக
எந்சதந்த அவரசுகலள இனங்கோட்டுகிம் அக்கறைசதோ அவற்லம் அக்கறைத் தோக்கும
உரில்வாகமலயப் பற்றி அது கூறகிம் அக்கறைது என்ற ்வாகமட்டுச்வாகம
அர்த்தப்படுத்த முடியும.  தற்சபோது ஒரு அவரசு,  அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகளுக்கு ஒரு அச்சுறத்தலோக இருக்கோவிட்ேோலும;
அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளுக்கு எதிவரோக ஒரு தோக்குதலல
சசயலூக்கத்துேன் தயோரிக்கோதது ஒரு பும் அக்கறைம இருக்கட்டும,
தற்சபோது அது திட்ேமிேலில் இல்லோதிருந்தோலும,  அச்வாகமரிக்க
அவரசோங்கம அதலன அச்வாகமரிக்க சதசிய போதுகோப்புக்கு ஒரு
சோத்திய்வாகமோன அல்லது கருவடிவிலோன அச்சுறத்தலலக்
சகோண்டிருப்பதோக இனங்கண்ேோல்,  அது தோக்குதலுக்கோன
முலம் அக்கறையோன இலக்கோக இன்னும இருக்கும.
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"அச்சுறத்தல்"  பற்றிய ஒரு வலவரயலம் அக்கறைக்கு,  அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய
அவரசுகளுக்கு எதிவரோன எல்சலோருக்கும சதரியத்தக்க
சவளிப்பலேயோன  ேவடிக்லக சதலவப்பேவில்லல,  ்வாகமோம் அக்கறைோக
எதிர்கோலத்தில் சில கட்ேத்தில் அச்சுறத்தல் ஆவதற்குரிய
சோத்தியம ஒன்சம் அக்கறை,  அச்வாகமரிக்கத் தோக்குதலுக்கோன சோத்திய்வாகமோன
இலக்குகளின் பட்டியலில் உண்ல்வாகமயில் உலகில் உள்ள
ஒவ்சவோரு  ோட்லேயும லவக்கும.  இது ஒரு மிலகப்படுத்தல்
அல்ல.  அப்பத்திவரம "பலகவர்கள்"  பற்றி ்வாகமட்டும சபசவில்லல,
"சோத்தியமுள்ள பலகவர்கள்"  பற்றியும கூே சபசுகிம் அக்கறைது,  ்வாகமற்றம
அவற்லம் அக்கறை "அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின் ஆற்ம் அக்கறைலல கேந்து சசல்லும
அல்லது ச்வாகமப்படுத்தும  மபிக்லககளில் ஒரு இவரோணுவத்லதக்
கட்டுவலத"  ச்வாகமற்சகோள்ள சவண்ேோம என்ற எச்சரிக்கிம் அக்கறைது.
"முன்சனறிய இவரோணுவ சசயல்வல்லல்வாகமகலள"  சீனோ அலேய
முயற்சிப்பதற்கு எதிவரோக அது ச வரடியோக எச்சரிக்கிம் அக்கறைது,
அவ்வோற சசய்வதன் மூலம "சீனோ கோலோவதியோகிப் சபோன ஒரு
போலதலயப் பின்பற்றகிம் அக்கறைது, இறதியில் அது சதசியப் சபருல்வாகம
பற்றிய அதன் சசோந்தப் பின்பற்ம் அக்கறைலல இலேயூறக்கு
உள்ளோக்கும" என உறதியோகக் கூறகிம் அக்கறைது --அதோவது, அது ஒரு
அச்சுறத்தலோக சவளிப்படும,  அதற்கு அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய
அவரசுகளோல் முன்னசவர தோக்கித் தனதோக்கிக் சகோள்ளும
இவரோணுவ பதில்  ேவடிக்லக சதலவப்பேலோம என்கிம் அக்கறைது.

அறிக்லகயோனது "முன்சனறிய இவரோணுவ
சசயல்வல்லல்வாகமகலள"  சீனோ பின்பற்றவதன் அர்த்தம
"கோலோவதியோகிப் சபோன போலதலய"  பின்பற்றவதோகும என
சீனோவிற்குக் கூறம அசதசவலள,  சற்சம் அக்கறை இவரண்டு பக்கங்கள்
தள்ளி,  சபோலி  டிப்போய் ஏய்க்கும விதத்தில் அச்வாகமரிக்க
இவரோணுவ பலத்தின் அத்தியோவசியப் போத்திவரத்திலன மீள
உறதிப்படுத்துவதற்கோன ச வரம"  என்ற முடிவோய் வலியுறத்தி
அறிவிக்கிம் அக்கறைது.  சவோலுக்கு அப்போல் எ்வாகமது போதுகோப்புக்கலள
 ோம கட்ேோயம கட்டி எழப்ப சவண்டும ்வாகமற்றம பவரோ்வாகமரிக்க
சவண்டும என்கிம் அக்கறைது. "்வாகமற்றம இந்த சசயல் சவலலத் திட்ேம
உலகம முழவதும அச்வாகமரிக்கோவின் இவரோணுவ
நிலலசகோள்ளலின் பவரந்த விரிவோக்கத்லத
இன்றியல்வாகமயோததோக்குகிம் அக்கறைது.  "உறதியிலோத்தன்ல்வாகமயுேன்
சபோவரோடுவதற்கு ்வாகமற்றம  ோம எதிர் சகோள்ளும பல போதுகோப்பு
சவோல்கலள சந்திப்பதற்கு அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளுக்கு
ச்வாகமற்கு ஐசவரோப்போ ்வாகமற்றம வேகிழக்கு ஆசியோவுக்கு உள்சளயும
அப்போலும நிலலயங்களும தளங்களும சதலவப்படுகின்ம் அக்கறைன,
அசதசபோல அச்வாகமரிக்கப் பலேகலள நீண்ே சதோலலவுக்கு
அனுப்புவதற்கோன தற்கோலிக ஏற்போட்டு வசதிகளும
சதலவப்படுகின்ம் அக்கறைன.

பத்திவர்வாகமோனது நிலவுகின்ம் அக்கறை ்வாகமற்றம சோத்திய்வாகமோன
அச்சுறத்தல்களுக்கு எதிவரோக முன்னசவர தோக்கித் தனதோக்கிக்
சகோள்ளும புதிய சகோட்போட்லே திருமபத் திருமப
வலியுறத்துகின்ம் அக்கறைது,  ்வாகமற்றம அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகள்
எதிர்போர்த்திவரோத ்வாகமற்றம கற்பலன சசய்யமுடியோத புதிய
ஆபத்லத திடீசவரன்ற எதிர்சகோள்ளுமசபோழது,  பின்வோங்கச்
சசய்யுமபடியோன முந்லதய சகோட்போட்லேக் லகவிடுதல்
சசப்ேமபர் 11, 2001 நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு அவசிய்வாகமோன பதிலோக
இருக்கிம் அக்கறைது.  "குளிர் யுத்த அச்சுறத்தலின் தன்ல்வாகமயோனது,
பவரஸ்பவரம உத்தவரவோதம சசய்யப்பட்ே அழிவின் விட்டுக்
சகோடுக்கோத மூசலோபோயத்திலன உண்டுபண்ணும பலகவர்கள்
பலத்லதப் பயன்படுத்தலல பின்வோங்கச் சசய்வதற்கு
வலியுறத்தல் சசய்வது,  அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளுக்கு

சதலவப்பட்ேது"  என அறிக்லக வலியுறத்தல் சசய்கிம் அக்கறைது.
சசோவியத் ஒன்றியத்தின் சபோறிவுேனும குளிர் யுத்தத்தின்
முடிவுேனும, எ்வாகமது போதுகோப்பு சூழல் சபரும ்வாகமோற்ம் அக்கறைங்களுக்குள்
சசன்றிருக்கிம் அக்கறைது."  சிலவற்றக்குப் பின்னர்,  பத்திவர்வாகமோனது
சசோவியத் ஒன்றியத்லத "சபோதுவோக இதுகோறம உள்ள
நிலலயில்,  ஆபத்து-தீங்கு விலளவிக்கும பலகவன்"  என
விவரிக்கிம் அக்கறைது.  "பின்வோங்கச் சசய்தல் பலனுள்ள போதுகோப்போக
இருந்தது" என்கிம் அக்கறைது.

1980  கள் ஒப்பீட்ேளவில் அண்ல்வாகமய வவரலோம் அக்கறைோக இருக்கும
எமல்வாகமப் சபோறத்தவலவர, 1960 கலள இன்னும நிலனவு கூவரக்
கூடியவர்கலள,  ்வாகமற்றம 1950  களின் வவரலோற பற்றி கூே
சிலவற்லம் அக்கறை அறிந்திருப்பவர்கலளப் சபோறத்தவலவர,  இலவ
குறிப்பிேத்தக்க வோர்த்லதகளோக இருக்கின்ம் அக்கறைன.  குளிர் யுத்த
வவரலோற்றேன் பரிச்சயமில்லோதவர்கள்,  இந்த மூசலோபோயப்
பத்திவரத்தின் ஆசிரியர்கள் --சசோவியத் சசோசலிச குடியவரசுகளின்
ஒன்றியத்லத இப்சபோழது கிட்ேத்தட்ே பழங்கோல  ோட்ே
வோர்த்லதயில் "சகளவரவ்வாகமோய் ்வாகமற்றம பணிவோன வலகயில்
பின்வோங்கச்சசய்தல் பயன்மிக்கதோய் இருந்த அதற்கு எதிவரோக,
சபோதுவோக இதுகோறம உள்ள நிலலயில்,  ஆபத்து (தீங்கு)
விலளவிக்கும பலகவன்"  என விவரிக்கும அவர்கள்--
கிட்ேத்தட்ே அசத ஆட்கள்,  1980 கள் சபோல் அண்ல்வாகமயில்,
சசோவியத் ஒன்றியத்லத "தீல்வாகமயின் குவில்வாகமயம"  என
விவரித்தனர்,  அதற்கு எதிவரோக ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள்
ஒசவரயடியோன சபோருக்கோக தயோர் சசய்யசவண்டும என
விவரித்தனர்.  தற்சபோலதய போதுகோப்பு சசயலோளர்,  சேோனோல்ட்
வரமஸ்சபல்ட் ச ருக்க்வாகமோகத் சதோேர்புலேய தற்சபோலதய
ஆபத்துக்கோன வலதுசோரிக் குழ, 1970 களில் அல்வாகமக்கப்பட்ேது,
அது சசோவியத் ஒன்றியத்துேன் ஆயுதக்கட்டுப்போட்டு
உேன்படிக்லகலய சவறப்புேன் எதிர்த்தது.  இந்த அல்வாகமப்பு
சசோவியத் சசோசலிச குடியவரசுகளின் ஒன்றியத்திற்கு எதிவரோக
சபரும இவரோணுவக் கட்டி எழப்பலலக் சகோரியது,  ்வாகமற்றம
சசோவியத் ஒன்றியத்திற்கு எதிவரோன அணு ஆயுதப் சபோலவர
அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகள்  ேத்தும சோத்தியம பற்றியும அதில்
சவல்லும சோத்தியம பற்றியும விவோதித்தது. " ட்சத்திவரப் சபோர்"
(Star Wars) என்ற சபயர் சபற்ம் அக்கறை சம் அக்கறைகன் நிர்வோகத்தின் ஆதவரவு
சபற்ம் அக்கறை மூசலோபோய போதுகோப்பு முன்சனடுப்போனது (Strategic

Defense  Initiative  [SDI]), குடியவரசுக் கட்சியில் உள்ள அதி
வலதுசோரி சக்திகள் --அவர்களின் ்வாகமத்தியில் இப்சபோது
கோணப்பே இருக்கின்ம் அக்கறை,  புஷ் நிர்வோகத்தின் சகோள்லககலள
இயக்கும பிவரதோன  ோேக  பர்கள், சிம் அக்கறைப்போக சசனி, வரமஸ்சபல்ட்
்வாகமற்றம உல்சபோவிட்ஸ் ஆகிசயோர் --  அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய
அவரசுகலளப் சபோறத்தவலவரயில் சசோவியத் சசோசலிச
குடியவரசுகளின் ஒன்றியத்திற்கு எதிவரோக சக்தியுள்ள ஒரு
இவரோணுவ சதர்வோக அணு ஆயுதங்கலளப் பயன்படுத்துவலத
எண்ணிப்போர்ப்பலத சோத்திய்வாகமோக்கும சதோழில் நுட்பத்திலன
அபிவிருத்தி சசய்வதற்கோன --சகோரிக்லகயில் இருந்து எழந்தது.

இங்கு புஷ் நிர்வோகத்தின் சதசிய போதுகோப்பு மூசலோபோயத்தின்
கீழ் இருக்கும வவரலோற்ற சபோய்ல்வாகமப்படுத்தலுக்கும அவரசியல்
ஏ்வாகமோற்றக்கும  ோம வருகின்சம் அக்கறைோம --இன்றியல்வாகமயோத வலகயில்
சசப்ேமபர் 11  நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு பதிலோக இருக்கின்ம் அக்கறை,
அறிக்லகயில் குறிக்கப்பட்டுள்ள சகோள்லககள்,  அல்சகோய்தோ
்வாகமற்றம ஏலனய பயங்கவரவோத அல்வாகமப்புக்களினோல் அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகள் மீது திணிக்கப்பட்ே தப்பிக்க முடியோத
இவரோணுவ கேப்போடுகளோல் தீர்்வாகமோனிக்கப்பட்ேன ்வாகமற்றம
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வடிவல்வாகமக்கப்பட்ேன.  புஷ் நிர்வோகத்தின் சதசிய போதுகோப்பு
மூசலோபோயத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள உலக ச்வாகமலோதிக்கத்திற்கோன
திட்ே்வாகமோனது சசப்ேமபர்11, 2001 நிகழ்ச்சிகளுக்கு விதிவிலக்கோன
பதிலோக இருக்கின்ம் அக்கறைதற்கும அப்போல், அது ஒரு தசோப்தத்திற்கும
ச்வாகமலோன அபிவிருத்தியில் இருந்து வந்திருக்கின்ம் அக்கறைது.

சசோவியத் ஒன்றிய கலலப்பு

சதசிய போதுகோப்பு மூசலோபோயத்தின் மூலங்கள் பற்றி இரு
வோவரங்களுக்கு முன்னர் முகத்திலவர விலக்கியது 1991 டிசமபரில்
சசோவியத் ஒன்றியம கலலக்கப்பட்ே  ோளுக்கு திருப்பிச்சசல்ல
முடியும.  இது அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகலளப் சபோறத்தவலவர
மிகப் பவரந்த சசயல்விலளவுலேய முக்கியத்துவம உலேயது.
நூற்ம் அக்கறைோண்டின் கிட்ேத்தட்ே முக்கோல்வோசி பகுதிகளோன,
அச்வாகமரிக்க ஏகோதிபத்தியத்தின் ்வாகமற்றம சசோவியத் ஒன்றியத்தின்
தலலவிதியோனது விடுபே முடியோ்வாகமல் இலணந்திருந்தன.  முதல்
உலகப் சபோரில் அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய  ோடுகள் நுலழந்த 1917
ஏப்வரலுக்கு சில்வாகமோதங்களுக்குப் பின்னர் ்வாகமட்டுச்வாகம சபோல்ஷிவிக்
கட்சிலய ஆட்சிக்குக் சகோண்டு வந்த அக்சேோபர் புவரட்சி
சதோேவரப்பட்ேது.  இவ்வோற,  பிவரதோன ஏகோதிபத்திய வல்லவரசோக
அதன் சவளித்சதோன்ம் அக்கறைலின் ஆவரமப  ோட்களிலிருந்து,  அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகளோனது,  உலக சசோசலிசப் புவரட்சிலய
பலம் அக்கறைசோற்றிய,  புதிய வவரலோற்ற சகோப்தத்தின் வருலகயிலனப்
பலம் அக்கறைசோற்றிய சதோழிலோளர் அவரசின் யதோர்த்தத்துேன் ச்வாகமோதியது.
சலனின் ்வாகமற்றம ட்சவரோட்ஸ்கியோல் ஆவரமபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ே
புவரட்சிகவர சர்வசதச கருத்துக்கள் பற்றியதில் ஸ்வரோலினிச
அதிகோவரத்துவத்தின் அடுத்தடுத்த கோட்டிக் சகோடுப்பு இருப்பினும,
வரஷ்யோவில் முதலோளித்துவத்லதத் தூக்கி வீசியதோல் உண்டு
பண்ணப்பட்ே அவரசியல் --அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய  ோடுகள் உட்பே
முன்சனறிய முதலோளித்துவ  ோடுகளில் உள்ள சதோழிலோள
வர்க்கத்தின் சமூக  னவு ்வாகமற்றம அவரசியல் சபோர்க்குணத்தின்
வளர்ச்சியில்,  ்வாகமற்றம சிம் அக்கறைப்போக இவரண்ேோவது உலகப் சபோரின்
பின்னர் பூசகோளத்தின் குறக்சக அடித்துச்சசல்லும கோலனித்துவ
எதிர்ப்பு ்வாகமற்றம ஏகோதிபத்திய எதிர்ப்பு சபோவரோட்ேத்தின்
அலலயில்--  தசோப்த கோலங்களோக சதோேர்ந்து எதிசவரோலிக்க
இருந்தது.

இவரண்ேோம உலகப்சபோரில் இருந்து அது உலக
முதலோளித்துவத்தின் தலலவவரோக சதோன்றினோலும,  அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகளோனது உலலக அது சபோருந்தக்கூடியதோக
போர்க்கிம் அக்கறைவோற ஒழங்கு சசய்வதற்கோன நிலலயில் இல்லல.
அணுகுண்லே உலேல்வாகமயோகக் சகோண்டிருப்பது,  அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகள் அச்சுறத்த அதிகோவரம சகோடுக்கும ்வாகமற்றம,
சதலவப்படு்வாகமோனோல்,  சசோவியத் ஒன்றியத்லத அழிக்கும என்ம் அக்கறை
ஆவரமப எதிர்போர்ப்போனது,  1949 ல் சசோவியத் ஒன்றியத்தின்
அணுஆயுத சோதன உற்பத்தியோல் சிதறண்டு சபோனது.  அசத
ஆண்டில் சீனப்புவரட்சியின் சவற்றியோனது,  ஆசியோவின் ச்வாகமல்
சவோல் சசய்ய முடியோத ஆதிக்கத்லத,  தோன் சசயல்படுத்தும
என்ம் அக்கறை அச்வாகமரிக்கோவின் எதிர்போர்ப்பிற்கு ஒரு அழிவுகவர்வாகமோன
தோக்குதல் சகோடுப்பலத பிவரதிநிதித்துவப்படுத்தியது.

குளிர் யுத்த ஆவரமப ஆண்டுகள் முழவதும சசோவியத்
ஒன்றியத்துேன் எப்படி அணுகுவது என்பது சதோேர்போக
அச்வாகமரிக்க ஆளும வட்ேங்களுக்குள்சள ஒரு கடும
சண்லேக்கோன சவட்லக இருந்தது. 1940 களின் இறதி ்வாகமற்றம
1950 களின் ஆவரமபத்தினது சகோடிய கமயூனிச எதிர்ப்பு
சவட்லேயோேல் ்வாகமற்றம அவரசியல் கலளசயடுப்புக்கள் ஆகியன

இந்த விவோதம இேமசபற்ம் அக்கறை சூழலின் முக்கிய கூறகளோக
இருந்தன.  ஆளும தட்டின் கணிச்வாகமோன பிரிவினர் (கன்லன)
'திருமபச் சுருட்ேல்'  (“rollback”) மூசலோபோயத்துக்கு --அதோவது,
சசோவியத் ஒன்றியத்லதயும சீனோவில் ்வாகமோசவோயிச ஆட்சிலயயும
அழித்தலுக்கு வக்கோலத்துவோங்கின, இது அணு ஆயுதங்கலளப்
பயன்படுத்தலல தவிர்க்க முடியோததோகக்கூே ஆக்கியது.
அவரசுத்துலம் அக்கறை சகோள்லக வகுப்போளர் சியில் நாஜி ஜேோர்ஜ் எப்.  சகன்னோன்
(George  F.  Kennan)  உேன் சதோேர்புலேய,  இன்சனோரு பிரிவு,
"எதிரிலயத் தோக்குக் கோட்டி லவத்திருக்கும சூழ்ச்சி"
(containment)  க்கு வக்கோலத்து வோங்கியது.

ட்ரூ்வாகமன் நிர்வோகம சீன இவரோணுவத்திற்கு எதிவரோக
அணுஆயுதங்கலளப் பயன்படுத்தலல அங்கீகரிப்பதற்கு
ச ருக்க்வாகமோக வருலகயில்,  இந்த பிரிவுகளுக்கு
(கன்லனகளுக்கு)  இலேயிலோன ச்வாகமோதல் சகோரிய
சபோரின்சபோழது முன்னுக்கு வந்தது.  1950,   வமபர் 30 ல்
 லேசபற்ம் அக்கறை ஒரு சசய்தியோளர் ்வாகமோ ோட்டில்,  ட்ரூ்வாகமன் சகோரிய
சபோரில் சீனோ நுலழவலத எப்படி அணுக அவர்
விருப்பங்சகோண்டுள்ளோர் என்ற சகட்ேனர்.  ியில் நாஜி ஜேனோதிபதி
பதிலளித்தோர்: " ோம எப்சபோதும சபோலசவ,  இவரோணுவ சூழலல
சந்திப்பதற்குத் சதலவயோன என்சனன்ன  ேவடிக்லககள்
இருக்கின்ம் அக்கறைனசவோ அவற்லம் அக்கறை எடுப்சபோம.  பின்னர் அவர்
குறிப்போக அது அணுகுண்டு பயன்படுத்துவலத
உள்ளேக்கியுள்ளதோ எனக் சகட்கப்பட்ேோர்,  அதற்கு ட்ரூ்வாகமன்
பதிலளித்ததோவது,  அது " ோம லவத்திருக்கும ஒவ்சவோரு
ஆயுதத்லதயும உள்ளேக்குகிம் அக்கறைது.  இந்தக் கூற்லம் அக்கறை விளக்கு்வாகமோற
அதிர்ச்சியுற்ம் அக்கறை சசய்தியோளர்கள் வலியுறத்தியசபோது,
"அணுகுண்டு பயன்படுத்தல் சசயலூக்கத்துேன்
எண்ணப்பட்டிருந்தது, "[5] என்ம் அக்கறைோர்.

சர்வசதச சபருங்கூச்சல் அச்வாகமரிக்க அவரசோங்கத்லத ட்ரூ்வாகமனின்
கூற்றக்கு பதில்விலனயோற்றமபடி நிர்ப்பந்தித்தது
பின்நிகழ்வோகியது.  இறதியோக,  ட்ரூ்வாகமன் நிர்வோகம ்வாகமஞ்சூரிய
--சகோரிய எல்லலயில் ியில் நாஜி ஜேப்போன் கேலில் இருந்து ்வாகமஞ்சள்
கேல்வலவர "சகோபோல்ட் கதிரியக்க வீச்சின் ஒரு பட்லே"  லய
பவரப்புதற்கு 30 லிருந்து 50 அணுகுண்டுகள் சபோேப்பேசவண்டும
என்ம் அக்கறை சியில் நாஜி ஜேனவரல் ்வாகமக்ஆர்தரின் (General  MacArthur)
சகோரிக்லகலய நிவரோகரித்தது.  இந்த முன்ச்வாகமோழிவு ஒரு
லபத்தியக்கோவர சியில் நாஜி ஜேனவரலின் மூலளயில் உருவோகிய குழந்லத
அல்ல.  இந்த ்வாகமற்றம அசதசபோன்ம் அக்கறை கருத்துக்கள் நீண்டு
நிலனக்கப்பட்ேது ்வாகமற்றம ஆதரிக்கப்பட்ேது.  அணு
ஆயுதங்கலளப் பயன்படுத்தலல பகிவரங்க்வாகமோக
ஆதரித்சதோர்களுள் பிற்கோல உதவி ியில் நாஜி ஜேனோதிபதியின் தந்லதயோன
கோங்கிவரஸ் உறப்பினர் மூத்த அல்பர்ட் சகோர் ஆவோர். சகோரியப்
சபோரில் அணுகுண்டுகலளப் பயன்படுத்தோதிருக்க
முடிசவடுத்தல்வாகமக்கு இரு கோவரணிகள் வழிவகுத்தன.
முதலோவோக, நிலவும இவரோணுவ சூழலில் அது பலனுள்ளது என
நிரூபிக்கும என்பது பற்றி அங்கு சீரிய சந்சதகங்கள் இருந்தன.
இவரண்ேோவது,  ்வாகமற்றம தீர்்வாகமோனகவர்வாகமோனது,  சகோரியோமீது குண்டு
சபோடுவது ஒரு அவரசியல் சங்கிலித்சதோேவரோன எதிர்விலனலய
இயங்க லவக்கும,  அது அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய  ோடுகளுக்கும
சசோவியத் ஒன்றியத்துக்கும இலேயில் அணுஆயுத
ச்வாகமோதல்களுக்கு வழிவகுக்கும என்ம் அக்கறை அச்சம இருந்ததோகும.
குளிர் யுத்தத்தின் எஞ்சிய தசோப்தங்களில்,  "பின்வோங்குமபடி
சசய்வதன்"  உண்ல்வாகமயோன அர்த்தம,  சசோவியத் சசோசலிச
குடியவரசுகளின் ஒன்றியத்லத அவ்வோற சசய்வதிலிருந்து
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அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய  ோடுகள் தடுப்பது அல்ல,  ்வாகமோம் அக்கறைோக
சசோவியத்தின் திருப்பித் தோக்கல் சோத்திய்வாகமோனோல் அவ்வோற
சசய்வதிலிருந்து அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகலளத் தடுப்பதோகும.

குளிர் யுத்தம ஒட்டு ச்வாகமோத்த்வாகமோனதின் மூசலோபோய்வாகமோக
இல்லோதது என்பது ஒருபும் அக்கறைம இருக்க, குளிர் யுத்தத்தின்சபோழது
அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளின் அணுஆயுத மூசலோபோயம பற்றி
சக்தி இழக்கும வலகயில் விவோதிப்பதற்கோன இேம இதுவல்ல.
ஆனோல் கேந்த தசோப்தத்தின் சமபவங்கலளயும அச்வாகமரிக்க
அவரசோங்கத்தின் தற்சபோலதய  ேவடிக்லககலளப் பற்றியும
புரிந்துசகோள்வதன் ச ோக்கத்திற்கோக,  சசோவியத் ஒன்றியம
அச்வாகமரிக்க இவரோணுவ பலத்லத சசயல்படுத்தலின் கீழ்
லவக்கப்பட்ே சசோவியத் ஒன்றியத்தின் இருப்பு எனும
கட்டுப்போடுகளின் கீழ் அச்வாகமரிக்க ஆளும வர்க்கத்தின் பவரந்த
பகுதிகள் சினமூட்ேப்பட்ேன என்பது கட்ேோயம வலியுறத்தப்பே
சவண்டும.  இந்தக் கோலகட்ேம முழவதும ியில் நாஜி ஜேனோதிபதி
ஐசசனோவர் அலழத்த "இவரோணுவ --  சதோழிற்சோலல வளோகம"
என்பதனுள்சள சக்திமிக்க வட்ேோவரத்துக்குள் எஞ்சி இருந்தது,
அது சசோவியத் ஒன்றியத்துேன் கடுல்வாகம தணியோத ச்வாகமோதலுக்கு
தள்ளியது.  ோன் ஏற்கனசவ குறிப்பிட்ேவோற, புஷ் நிர்வோகத்தில்
தற்சபோது மிகமுக்கிய பதவிகளில் இருப்பவர்களுள் பலர்
1970 கள் ்வாகமற்றம 1980 களில் சபரும சசோவியத் விசவரோத
இவரோணுவக் கட்டி எழப்பலுக்கு சவறியுேன் வக்கோலத்து
வோங்கிசயோவரோக,  ்வாகமற்றம சசோவியத் சசோசலிச குடியவரசுகளின்
ஒன்றியத்தின் மீது அணு ஆயுதத்தோக்குதலல  ேத்தல்
நிகழக்கூடிய சதர்வோக கருதப்பட்டிருந்தது என்ற கூே
வோதித்தவர்களோக இருந்தனர்.

அச்வாகமரிக்க சவளிவிவகோவரக் சகோள்லகயின் அதிகரித்துவரும
வலியத்தோக்கும தன்ல்வாகம பிவரத்திசயக்வாகமோக குடியவரசுக் கட்சியின்
சசயல்முலம் அக்கறைத் திட்ேம ஆக இல்லல. ஜிமமி கோர்ட்ேர் நிர்வோகம
சசோவியத் ஒன்றியத்தின் ்வாகமத்திய ஆசிய குடியவரசுகலள
சீர்குலலக்க சவண்டி ஆப்கோனிஸ்தோனுக்குள் இஸ்லோமிய
அடிப்பலேவோதிகலளத் தூண்டி விடும கருத்லத தட்டிவிட்ேது.
கோர்ட்ேரின் சதசிய போதுகோப்பு ஆசலோசகர் ஜ்பிக்னீவ்
பிரிசியில் நாஜி ஜேஜின்ஸ்கி,  பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
உறதிப்படுத்தியவோற,  சசோவியத் ஒன்றியம அந்த  ோட்டில்
இவரோணுவ தலலயீடு சசய்ய தீர்்வாகமோனிக்கும முன்னசவர
ஆப்கோனிஸ்தோனில் அச்வாகமரிக்க  ேவடிக்லககள்  ன்கு
சசயல்பட்டுக் சகோண்டிருந்தன.

குளிர் யுத்த கோலத்தின்சபோழது சசோவியத் -  அச்வாகமரிக்க
உம் அக்கறைவுகள் பற்றி ச்வாகமலதிக்வாகமோய் ஒரு புள்ளி கூம் அக்கறைப்பே சவண்டும.
அச்வாகமரிக்க வலியத் தோக்குதல் தன்ல்வாகம உலக முதலோளித்துவ
சபோருளோதோவரத்துேன் சதோேர்புலேயது என்ற பல்வாகமோக ்வாகமற்றம
சசயலூக்கத்துேன் விவோதிக்கப்பே முடியும என்ற  ோன்
 மபுகிசம் அக்கறைன்.  இவரண்ேோம உலகப் சபோருக்குப் பின்னவரோன
சர்வசதச முதலோளித்துவத்தின் விரிவோக்க முழ்வாகமலர்ச்சிக்
கோலத்தின்சபோழது, அச்வாகமரிக்க ஆளும தட்டிற்குள்சள கசப்போன
உள்சண்லே சசோவியத் ஒன்றியத்துேன் ச்வாகமவரசத்லத
ஆதரித்தவர்களின் விவோதங்களின் அடிப்பலேயில்
தீர்க்கப்படுவலத  ோடியது.  உலகரீதியோன சபோருளோதோவர
விரிவோக்கத்தின் சபோதுவோன சூழ்நிலலகள் கிழக்கு --  ச்வாகமற்கு
பிரிவு என்ற அலழக்கப்படும புவிசோர் அவரசியல்
கட்ேல்வாகமப்புக்குள்சள இலோபரீதியோக இயங்குதற்கு அச்வாகமரிக்க
முதலோளித்துவத்லத அனு்வாகமதித்த அந்த ்வாகமட்ேத்துக்கு, அச்வாகமரிக்க

ஆளும தட்டு சசோவியத் சசோசலிச குடியவரசுகளின்
ஒன்றியத்துேன் அணுஆயுத ச்வாகமோதலலத் தவிர்ப்பதற்கு அல்லது
தள்ளிப்சபோேவோவது மூசலோபோய முடிலவ சசய்தது.
சவளிப்பலேயோன இவரோணுவ ச்வாகமோதல்கள் பும் அக்கறை எல்லலகளுக்கு
்வாகமட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.

இருப்பினும, ஆழ்வாகமோன கட்ேல்வாகமப்பு ்வாகமற்றம அல்வாகமப்பு முழதும
சோர்ந்த பிவரச்சிலனகளில் இருந்து எழந்த நீண்ே சபோருளோதோவரத்
சதக்கநிலல ்வாகமற்றம சபோருளோதோவர சரிவு சகோண்ே
கோலகட்ேத்தில் 1970 களில் உலக முதலோளித்துவம
நுலழலகயில், --அதன் தற்சபோலதய சபோருளோதோவர பின்னலேவு
முன்கூட்டிய அலேயோள்வாகமோக இருக்கிம் அக்கறைது--  இன்னும அதிக்வாகமோய்
வலியத் தோக்கும சபோக்குகள் தமல்வாகம உறதிப்படுத்தின ்வாகமற்றம
ஆளும வட்ேத்திற்குள்சள ஆதவரவோன பதிலலக் கண்ேன.
ஒருவர் இரு ்வாகமோசபரும எண்சணய் அதிர்ச்சிகலளயும கூே
சசர்க்கலோம --முதலோவது எண்சணய் விற்பலன மீதோக
பும் அக்கறைக்கணிப்லப திணித்தலல அ்வாகமல்படுத்துவதற்கோன அவரபு
அவரசுகளின் முடிவின் விலளவோக 1973 ல் முதலில் நிகழ்ந்தது,
இவரண்ேோவது 1979  ஈவரோனியப் புவரட்சிலயத் சதோேர்ந்து--
அச்வாகமரிக்க ஆளும வர்க்கம எண்சணய், இயற்லக வோயு ்வாகமற்றம
ஏலனய அத்தியோவசிய மூசலோபோய வளங்கலள அது
சபறவதற்கு எந்தவித்வாகமோன எதிர்கோல இலேயூறகலளயும
தடுப்பதற்கு அதன் உறதிலய அதிகரித்தது.

1980 களின் சபரும இவரோணுவக் கட்டி எழப்பலோனது, அச்வாகமரிக்க
ஆளும தட்டின் சக்திமிக்க பகுதிகள் சசோவியத் ஒன்றியத்துேன்
பிவரதோன ச்வாகமோதலின் ஆபத்து ச ர்லவ எடுக்க விருமபி இருந்தது
என்பலதச் சுட்டிக்கோட்டியதோய் கோணப்பட்ேது. இந்தப் சபோர்சவறி
சகோண்ே சர்வசதசக் சகோள்லக சம் அக்கறைகன் நிர்வோகத்தோல்
பின்னபற்ம் அக்கறைப்பட்ே உள் ோட்டுக் சகோள்லகயின் கண்ணோடி
பிவரதிபலிப்போக இருந்தது,  அது சதோழிற்சங்க-  உலேப்பின்
சவற்றிகவர்வாகமோன ்வாகமற்றம சசயலூக்கமுள்ள சவலலத்திட்ேத்லதயும
முந்லதய 50  ஆண்டுகளோக சதோழிலோள வர்க்கத்தோல்
சவன்சம் அக்கறைடுக்கப்பட்ே சமூக சீர்திருத்தங்கலள "திருமப சுருட்டிக்
சகோண்டுசபோதலல" யும முன்சனடுத்தது.

முடிவில்,  சசோவியத் சசோசலிச குடியவரசுகளின் ஒன்றியத்லத
கலலப்பதற்கு முடிசவடுத்தது சசோவியத் அதிகோவரத்துவம ஆகும.
1991 ல் சசோவியத் ஒன்றியம சுய-கலலப்பு --ஸ்வரோலினிச
அதிகோவரத்துவத்தோல் அக்சேோபர் புவரட்சியின் ்வாகமவரபியத்லத
இறதியோய்க் கோட்டிக் சகோடுத்தது--  அச்வாகமரிக்க
ஏகோதிபத்தியத்திற்கு முன்னர் என்றமிருந்திவரோத வவரலோற்ற
வோய்ப்பிலன உண்டு பண்ணியது.  முதல் தேலவயோக அது
அதன் ச ோக்கங்கலள அலேவதற்கு பலத்லதப்
பயன்படுத்துவதில் எந்தவித குறிப்பிேத்தக்க கட்டுப்போடுகளும
--இவரோணுவ அல்லது அவரசியல் கட்டுப்போடுகளும--  இருக்கோத
சர்வசதச சூழலில் சசயல்பே முடிந்தது. இந்தப் புள்ளியிலிருந்து,
அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளின் மூசலோபோய குறிக்சகோள்கள்
மீதோன உள் விவோதங்கள் மிகவும சகோடிய ்வாகமற்றம பிற்சபோக்கு
சபோக்கினவரோல் எடுத்துக் சகோள்ளப்பட்ேன.

சசோவியத் சசோசலிசக் குடியவரசுகளின் ஒன்றியம
இல்லோ்வாகமற்சபோனது,  அச்வாகமரிக்கோலவப் சபோறத்தவலவர சவோல்
சசய்ய முடியோத பூசகோள ச்வாகமலோதிக்கத்லத நிறவுவதற்கு
வோய்ப்லப வழங்கியது என அவர்கள் அறிவித்தனர். அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகளின் பணியோனது 1991 ல் வலதுசோரி பத்தி
எழத்தோளர் சோர்லஸ் கிவரோத்தம்வாகமர் (Charles  Krauthammer)
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குறிப்பிட்ேவோற முற்றமுழதோன பூசகோள ச்வாகமலோதிக்க நிலலலய
ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு "ஒரு திம் அக்கறை முலனப்போற்ம் அக்கறைலுலேய
இயக்க்வாகமோக"  பயன்படுத்திக் சகோள்வதோக இருந்தது.  அச்வாகமரிக்க
ஐக்கிய அவரசுகள் அது எதலன எல்லோம விருமபுகிம் அக்கறைசதோ
அதலன அலேய இவரோணுவ பலத்லதப் பயன்படுத்துவதற்கு
தயங்கக் கூேோது என கிவரோத்தம்வாகமர் விவோதித்தோர்.
ஐசவரோப்பியர்களும ியில் நாஜி ஜேப்போனியர்களும ஏளன்வாகமோக  ேத்தப்பே
சவண்டும,  ்வாகமற்றம அவர்கள் அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகலள
சகஞ்சுபவவரோக அணுக இருந்தனர் என்பலத அங்கீகரிப்பதற்கு
நிர்ப்பந்திக்கப்பே சவண்டும.  அச்வாகமரிக்கத் தலலவர்கலளப்
சபோறத்தவலவர பன்முகத்தன்ல்வாகமக்கு உதட்ேளவில் சசலவ
சசய்வது அவரசியல் ரீதியோக உசித்வாகமோக இருக்கும அசதசவலள,
அந்தக் சகோள்லக யதோர்த்தத்தில் இம் அக்கறைந்து விட்ேது.  "உலக
ஒழங்கின் விதிமுலம் அக்கறைகலள சவட்கமில்லோ்வாகமல் கீசழ சபோடுவதற்கு
்வாகமற்றம அவற்லம் அக்கறை வலிந்து சசயற்படுத்த தயோரிப்பு சசய்வதற்கு"
[6] தன்னிச்லசயோக அதன் ஆற்ம் அக்கறைலல சசயல்முலம் அக்கறைப்படுத்துதற்கு
அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளுக்கு ச வரம வந்திருந்தது.

விசித்திவரம, அவர் இந்த வோர்த்லதகலள எழதிய சபோழது, பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்னோல் இருபதோம நூற்ம் அக்கறைோண்டின் ்வாகமோசபரும
்வாகமோர்க்சிஸ்டுகளோல் சசய்யப்பட்ே முன்கணித்தலல அவர்
நிரூபணம சசய்தலத ஒருசவலள திருவோளர் கிவரோத்த்வாகமர்
உணவரோதிருக்கலோம. லிசயோன் ட்சவரோட்ஸ்கி 1933 ல் எழதுலகயில்,
ஐசவரோப்போலவ "ஒழங்கு சசய்ய"  சியில் நாஜி ஜேர்்வாகமனி முதலோம உலகப்
சபோலவரத் தூண்டி விட்ேது என்ற நிலனவு கூர்ந்தோர்.  ஆனோல்
அச்வாகமரிக்க ஏகோதிபத்தியத்தின் ச ோக்கங்கள் இன்னும அதிக்வாகமோன
சபவரவோசவன நிரூபிக்கப்படும.  "அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகள்
உலலக "கட்ேோயம 'ஒழங்கு'  சசய்யும"  என ட்சவரோட்ஸ்கி
எழதினோர்.  "அச்வாகமரிக்க ஏகோதிபத்தியத்தின் எரி்வாகமலல
சவடிப்புேன் வவரலோம் அக்கறைோனது ்வாகமனிதகுலத்லத ச ருக்குச ர்
சகோண்டுவந்திருக்கிம் அக்கறைது" என ட்சவரோட்ஸ்கி எழதினோர்.[7]

முதலோவது புஷ் நிர்வோகத்தினோல் பின்பற்ம் அக்கறைப்பட்ே இவரோணுவ
மூசலோபோயம பற்றிய மீளோய்வு

முதலோவது புஷ் நிர்வோக்வாகமோனது சசோவியத் சசோசலிசக்
குடியவரசுகளின் ஒன்றியம இல்லோ்வாகமற் சபோனல்வாகமக்கு அச்வாகமரிக்க
இவரோணுவ மூசலோபோயத்லத ஒரு முழ அளவிலோன ்வாகமற ஆய்வு
சசய்வதன் மூலம பதில்சகோடுத்தது. அதன் ச்வாகமசலோங்கி நின்ம் அக்கறை
குறிக்சகோள்கள் சசோவியத் ஒன்றியம கலலப்போல் விேப்பட்ே
அதிகோவர சவற்றிேத்லத சசயலூக்கத்துேன்
பயன்படுத்திக்சகோள்ள இருந்தன,  ்வாகமற்றம அவ்வோற சசய்வதன்
மூலம அச்வாகமரிக்க ஐக்கிய அவரசுகளுக்கு சசல்வோக்குள்ள
சபோட்டியோளவரோக எந்த  ோடும சதோன்றவதிலிருந்து தடுக்கும ஒரு
புவிசோர் அவரசியற்சகோட்லேலய ஏற்படுத்துவதோக இருந்தது. இந்த
சசயல்சவலலத்திட்ேத்திற்கு முக்கிய்வாகமோனது இருக்கின்ம் அக்கறை அல்லது
சோத்தியமுள்ள எந்த பலகவலவரயும அல்லது எதிரிலயயும
ஆத்திவரமூட்டுவதற்கு ்வாகமற்றம சதலவப்பட்ேோல்  சுக்குவதற்கு,
இவரோணுவ பலத்லதப் பயன்படுத்துவதோக இருந்தது.  1992 ல்,
போதுகோப்பு சசயலோளர் ரிச்சர்ட் சசனி ்வாகமற்றம அப்சபோலதய
பலேத்தளபதியோன சகோலின் போசவல் அச்வாகமரிக்க இவரோணுவப்
பலேகளுக்கோன பவரந்து விரிந்த சசயல்போட்டு குறிக்சகோள்கலள
 லேமுலம் அக்கறைப்படுத்துதற்கு அலழப்பு விடுத்தனர்.  அதோவது
இவரோணுவ்வாகமோனது 100   ோட்களில் ஒரு சபரிய சபோலவர ்வாகமற்றம
180 க்கும குலம் அக்கறைவோன  ோட்களில் இவரண்டு சபோலவர
முடிக்கக்கூடியதோக இருக்க சவண்டும என தூண்டி விட்ேது.

பில் கிளிண்ேன் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ேது அச்வாகமரிக்க இவரோணுவத்
திட்ேமிேலோளர்களின் அதிகரித்துவரும வலுச்சண்லேக்குப்
சபோகும ச ோக்கில் எந்தவித குறிப்பிேத்தக்க ்வாகமோற்ம் அக்கறைத்லதயும
சகோண்டு வவரவில்லல. "ஈடுபேல் மூலம உலலக வடிவல்வாகமத்தல்"
என்ம் அக்கறை முழக்கத்தின் கீழ், 1990 கள் ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள்
நீண்ேகோல பூசகோள ச்வாகமலோதிக்கத்லத உத்தவரவோதம சசய்யும
பிவரதோன வழிமுலம் அக்கறையோக இவரோணுவ ஆற்ம் அக்கறைலலப் போர்த்த
ியில் நாஜி ஜேன ோயகக் கட்சி ்வாகமற்றம குடியவரசுக் கட்சி இவரண்டினதும
உள்சள அவரசியல் ஒத்திலசவின் சதோற்ம் அக்கறைத்லதக் கண்ேது.

ஆயினும,  இவரோணுவ ஆற்ம் அக்கறைலின் தீர்க்க்வாகமோன போத்திவரத்தின்
மீதோன இந்த வலியுறத்தல் அதன் பலத்திலிருந்து எழவில்லல
்வாகமோம் அக்கறைோக,  இன்னும சசோல்லப்சபோனோல் அச்வாகமரிக்க
முதலோளித்துவத்தின் கீழள்ள பலவீனத்திலிருந்சத ஆகும.
சோவரோமசத்தில்,  இவரோணுவ வோத்வாகமோனது சபோருளோதோவர ்வாகமற்றம
சமூக சரிவின் அறிகுறி ஆகும.  அதன் பிவரதோன
சபோட்டியோளர்களுக்கு எதிசவரதிவரோக அச்வாகமரிக்க
முதலோளித்துவத்தின் சபோருளோதோவர பலத்தின்  மபிக்லக
சரியோன கோவரணத்துேன் இழந்து சபோலகயில், ்வாகமற்றம உள் ோட்டு
சமூகக் கட்ேல்வாகமப்புக்குள்சள பிளவுகள் பற்றி அதிகரித்துவரும
அச்சம வளவர,  ஆளும தட்ேோனது இவரோணுவ ஆற்ம் அக்கறைலல
சதோந்திவரவு சகோடுக்கும அலனத்து எதிர்்வாகமலம் அக்கறைப்
சபோக்குகளுக்கும எதிர்விலன ஆற்ம் அக்கறைக்கூடிய வழிமுலம் அக்கறையோகப்
போர்க்கின்ம் அக்கறைது. நியூ சயோர்க் லேமஸன் சதோ்வாகமஸ் பிலவரட்்வாகமன்
(Thomas Friedman) ்வாகமோர்ச் 1999 ல் எழதியவோற, "்வாகமலம் அக்கறைந்த முஷ்டி
இல்லோ்வாகமல் சந்லதயின் ்வாகமலம் அக்கறைந்த லக ஒருசபோதும சவலல
சசய்யோது --எப்-15  கட்டியல்வாகமப்பவர்,  ்வாகமோக்சேோன்சனல் டுக்ளஸ்
இல்லோ்வாகமல் ்வாகமக் சேோனோல்ட் பூத்துக்குலுங்கோது.  சிலிக்கன்
பள்ளத்தோக்கின் சதோழில்நுட்பத்திற்கோக உலலக போதுகோப்போக
லவத்திருக்கும ்வாகமலம் அக்கறைவோன முஷ்டி அச்வாகமரிக்க இவரோணுவம,
வி்வாகமோனப்பலே,  கேற்பலே ்வாகமற்றம கேற்பலேயிலுள்ள
நிலப்பலே....  என அலழக்கப்படுகின்ம் அக்கறைது,  அச்வாகமரிக்கோ
கேல்வாகமயில் இல்லோ்வாகமல், அச்வாகமரிக்கோ ஒன்லலன் இருக்கோது."

அச்வாகமரிக்கோவின் மூசலோபோய குறிக்சகோள்கள் பற்றிய
உயர்்வாகமட்ேப் சபச்சுவோர்த்லதகளில் ஈவரோக் பிவரச்சிலன முக்கிய
போத்திவரத்திலன ஆற்றியது. ஒரு சபோருளில், ஈவரோக்கிற்கு எதிவரோன
முதலோவது சபோர் அச்வாகமரிக்க ஏகோதிபத்தியத்லதப்
சபோறத்தவலவர ஒரு சில்வாகமோதங்கசள மிக முன்கூட்டி நிகழ்ந்தது.
ியில் நாஜி ஜேனவரி -சபப்வரவரி 1991 ல், சசோவியத் சசோசலிசக் குடியவரசுகளின்
ஒன்றியத்தின் தலலவிதி இன்னும நிச்சயமில்லோததோய்
இருந்தசவலள,  ஐ. ோ ஆட்சிக் கட்ேலள உரில்வாகமயின்
எல்லகலள வவரமபு மீறதற்கு ்வாகமற்றம சதோம தியினர் ஹெறும் சதாம் ஹூலசன் ஆட்சிலய
ஒருதலலப்பட்ச்வாகமோய் தூக்கி வீசுதற்கு முயற்சிப்பதற்கு புஷ்
நிர்வோகம அதலன அதி ஆபத்துச ர்வுக்குரியதோய் கருதியது.
ஆனோல் சபோர் கிட்ேத்தட்ே ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்த சவலள,
ஆளும தட்டின் சக்திமிக்க பகுதிகளுக்குள்சள சபரும வோய்ப்பு
தவம் அக்கறைவிேப்பட்டிருந்ததோக ஒரு உணர்வு அங்கு இருந்தது.
அச்வாகமரிக்க ச்வாகமலோதிக்கத்லத சவோல் சசய்யக்கூடிய எந்த ஒரு
அவரசு அல்லது அவரசுகளின் சசர்க்லகயும சதோன்றவலதத்
தடுக்கும புதிய மூசலோபோய ச ோக்கத்தின்
உள்ளேக்கத்தினுள்சள,  ஈவரோக்லக சவற்றி சகோள்ளல்
தீர்வுக்குரிய மூசலோபோய குறிக்சகோளோகக் கோணப்பே வந்தது.
வலதுசோரி மூசலோபோய வல்லு ர்களோல் தயோரிக்கப்பட்ே
எண்ணற்ம் அக்கறை பத்திவரங்களில்,  சதோம தியினர் ஹெறும் சதாம் ஹூலசனின் ஆட்சிலயத்
தூக்கி வீசல் ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளுக்கு எண்சணய்
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மீதோன, ஐசவரோப்போவிலும ியில் நாஜி ஜேப்போனிலும உள்ள அதன் இவரோணுவப்
சபோட்டியோளர்களோகும சோத்தியம உள்ளவர்களின் ்வாகமற்றம
சபோருளோதோவரப் சபோட்டியோளர்களோகும சோத்தியம உள்ளவர்களின்
சபோருளோதோவரங்களுக்கு அத்தியோவசிய்வாகமோக இருக்கும,
உச்சபட்ச்வாகமோய் ச ருக்கடி மிகுந்த வளத்தின் மீது மூசலோபோயக்
கட்டுப்போட்லே வழங்கும என சவளிப்பலேயோக வோதித்தனர்.
சகோள்லக வகுப்பதில் சிம் அக்கறைப்பு வல்ல ர்களோன சியில் நாஜி ஜேோர்ஜ்
பிலவரட்்வாகமன் ்வாகமற்றம ச்வாகமர்டித் சலபோர்ட் (Meredith  Lebard)

அவர்களின் சசல்வோக்குமிக்க நூலோன, 1991 ல் சவளியிேப்பட்ே,
ியில் நாஜி ஜேப்போனுேன் வவரவிருக்கும சபோர் என்பதில் வோதிக்கின்ம் அக்கறைனர்.

"எண்சணசயோடு போவரசீக வலளகுேோ ஒரு பிவரோந்திய
பிவரச்சிலன என்பலத விேவும அதிக்வாகமோன ஒன்ம் அக்கறைோக
ஆனது.  அது அச்வாகமரிக்கோலவப் சபோறத்தவலவர உலகப்
சபோருளோதோவரத்தின் இயக்கல்வாகமய்வாகமோக ஆகிம் அக்கறைது,
பிவரோந்தியத்தின் ச்வாகமலோதிக்கம முன்னர் எதிர்போர்த்திவரோத
சர்வசதச ஆற்ம் அக்கறைல் மீது கதலவத் திம் அக்கறைந்துவிடும.
்வாகமற்சம் அக்கறைோருபும் அக்கறைம,  ஈவரோக் அல்லது ஈவரோன் சபோன்ம் அக்கறை
இன்சனோரு பிவரோந்திய அவரலச,  பிவரோந்தியத்தின்
கட்டுப்போட்லேக் லகப்பற்ம் அக்கறைவும அதன் சசோந்த
அதிகோவரத்லத வலுப்படுத்தவும அனு்வாகமதித்தலோனது,
இந்தப் பிவரோந்தியத்தில் ஒரு தலவரவழி சபோலவரத்
சதோடுப்பதற்கு அச்வாகமரிக்கோலவத் தயோர்சசய்திவரோவிடில்,
அச்சோத்தியத்தின் கதலவ மூடிவிடும.

"குலவத் மீதோன 1990 ஈவரோக்கிய ஆக்கிவரமிப்பின்சபோழது,
அச்வாகமரிக்க பதில் சவளிப்பலேயோக ஒரு
ச ோக்கத்திற்கோக இருந்தது:  பிவரோந்தியத்தின் எண்சணய்
அளிப்பின் ஈவரோக்கின் ச்வாகமலோதிக்கத்லதத் தடுத்தல்.
ஆயினும,  அது கூேசவ இன்னுச்வாகமோரு சோத்தியத்லதத்
திம் அக்கறைந்து விட்ேது.  குலவத்லத மீண்டும
எடுத்துக்சகோள்வதில்,  சதோம தியினர் ஹெறும் சதாம் ஹூலசனின் ஆட்சிலய
உலேத்தலில் ்வாகமற்றம ஈவரோக் மீதோன கட்டுப்போட்லேக்
லகப்பற்ம் அக்கறைலில் அச்வாகமரிக்கோவின் சவற்றியோனது உலகின்
சபவரளவு எண்சணய் சசர்்வாகம இருப்பின் ்வாகமற்றம
உற்பத்தியின் கட்டுப்போட்டில் அச்வாகமரிக்கோலவ லவக்கும.
எவ்வளவு சசதமவிலளக்கோது இந்த சக்தி
பயன்படுத்தப்படும என்பது ஒரு சபோருட்ேல்ல,
அச்வாகமரிக்கோவோனது சர்வசதச சபோருளோதோவர
அல்வாகமப்லபக் கட்டுப்படுத்துவதில் சவளித்சதோன்றம.....

"...அது உற்பத்தி ஒதுக்கீடுகலள நிர்ணயிக்கும
நிலலயில் இருக்கும ்வாகமற்றம ஆலகயோல் விலலகலள,
அசதசபோல எண்சணய்  கர்விலனக் கட்டுப்படுத்தும.
தனது 60  சதவீதத்திற்கும ச்வாகமலோன எண்சணய்
ஏற்ற்வாகமதிகளுக்கு சதியினர் ஹெோர்முஜ் நீரிலணக்குள் (Straits  of

Hormuz) உள்ள  ோடுகளின் மீது சோர்ந்திருக்கும, ியில் நாஜி ஜேப்போன்
சபோன்ம் அக்கறை  ோடு,  அதன் ்வாகமோசபரும சபோருளோதோவரப்
சபோட்டியோளர் --உலகின் ஒசவர சபரிய சபோருளோதோவரம
்வாகமற்றம அதிகிரித்த அளவில் ியில் நாஜி ஜேப்போனின்போல்
கடுல்வாகமயோயிருக்கும ஒன்ற--  ியில் நாஜி ஜேப்போனின் எண்சணய்
அளிப்பின் மீது ச வரடிக் கட்டுப்போட்டில் இருப்பலதக்
கோணும.....

"...முன்னணி அவரசியல் சக்தியோன,  அச்வாகமரிக்கோவோனது
திடீசவரன்ற,  சர்வசதசப் சபோருளோதோவரத்தின்மீது
முதுகுக்குப் பின்னோல் ்வாகமல்லன் பிடி சபோே தனது

அவரசியற் சக்தி பயன்படுத்தப்பே முடியும ஒரு
ஸ்தோனத்தில் இருப்பதோய் தன்லனசய கண்டு
சகோள்ளும.

"போவரசீக வலளகுேோவோனது ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க
அவரசுகளுக்கும ியில் நாஜி ஜேப்போனுக்கும இலேயிலோன
தகவரோறகளின் ல்வாகமய்வாகமோக ஆவது அவசிய்வாகமோனதோக
ஆகும. அந்தப் பகுதியிலிருந்து எண்சணய் போய்வதற்கு
ியில் நாஜி ஜேப்போனின் வடுப்படும நிலல,  இப்பிவரோந்தியத்தில்
அதிகரித்த அச்வாகமரிக்க அதிகோவரம கட்ேோயம ியில் நாஜி ஜேப்போனிய
போதுகோப்பின்ல்வாகம அதிகரிப்பலத அர்த்தப்படுத்தும.
ச்வாகமோதலின் பிவரோந்திய்வாகமய்வாகமோதல் ்வாகமற்றம
சபோருளோதோவரத்தின் பிவரோந்திய பிளவுகள் ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகலளப் சபோறத்தவலவர முக்கிய்வாகமோன
கதலவத் திம் அக்கறைக்கும:  ியில் நாஜி ஜேப்போனிய எண்சணய் அளிப்லப
சூழ்ச்சியுேன் லகயோளுதல் ியில் நாஜி ஜேப்போனிய ஏற்ற்வாகமதிகள்
அச்வாகமரிக்கோவிற்கு முன்லவக்கும சவோலல  ன்ம் அக்கறைோக
முடிவுக்குக் சகோண்டுவவரக் கூடும." [8]

எளிதில் போதிக்கக் கூடிய இந்த பிவரச்சிலன பற்றிய விவோதம
சதோேக்கூேோததோக உண்ல்வாகமயில் இருக்கும,  அச்வாகமரிக்க
சவகுியில் நாஜி ஜேன ஊேகங்கலளத் தவிவர, அச்வாகமரிக்கோலவப் பிவரதோன்வாகமோய்
முன்ஆக்கிவரமித்திருப்பது பவரந்த ்வாகமக்கலள அழிக்கும ஆயுதங்கள்
எனப்படுபலவ அல்ல,  எண்சணய்தோன் என உலகம
முழவதிலும பவரவலோய் அங்கீகரிக்கப்படுகிம் அக்கறைது.
ஆப்கோனிஸ்தோனில் சபோவரோனது,  உலகில் இவரண்ேோவது சபரும
சபட்சவரோலிய சசர்்வாகம இருப்புக்கலளக் சகோண்டிருப்பதோக
 மபப்படும ்வாகமத்திய ஆசியோவில் புதிய அச்வாகமரிக்க இவரோணுவ
தளங்கலள ஏற்படுத்துதற்கோன வோய்ப்லப வழங்கிய
அசதசவலள,  ஈவரோக்லக சவன்ற லகப்பற்ம் அக்கறைல் போவரசீக
வலளகுேோ பிவரோந்தியத்தில் இவரண்ேோவது சபரிய க்ரூட்
எண்சணய் சசர்்வாகம இருப்பிலன உேனடியோக ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க
அவரசுகளின் கட்டுப்போட்டில் லவக்கும. சசோல்லுதற்கரிய சதோ்வாகமஸ்
பிலவரட்்வாகமலன ச்வாகமற்சகோள் கோட்டுவதோயின்,  "உலேந்து
சபோயிருக்கிம் அக்கறைது ஈவரோக்,  ோம ஈவரோக்லக சசோந்த்வாகமோக்குசவோம."

தங்களின் குற்ம் அக்கறைவியல் திம் அக்கறைல்வாகமகலள எண்சணய் சதோழில்துலம் அக்கறை
நிர்வோக அதிகோரிகளோக சோலண தீட்டிக் சகோண்ே சசனி சபோன்ம் அக்கறை
ஆட்கலள முன்னணி  பர்களோக உலேய,  புஷ் நிர்வோக்வாகமோனது
சதோன்றிக் சகோண்டிருக்கும அச்வாகமரிக்கப் சபவரவரசின் கிரீேத்தில்
சோத்திய்வாகமோக ஆகும ்வாகமணிக்கல்லோக போவரசீக வலளகுேோலவப்
போர்க்கின்ம் அக்கறைனர்.  ்வாகமத்திய ஆசியோவில் இறதியில்
சவளிக்சகோண்டுவவர விருக்கும எண்சணய் ்வாகமற்றம இயற்லக
வோயு சசர்்வாகமங்கள் மீதோன கட்டுப்போட்டுேன் அந்தப்
பிவரோந்தியத்தின் ச்வாகமலோதிக்கம சசர்ந்து விடு்வாகமோயின்,  ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகலள நீண்ேகோலத்துக்கு சட்ேம
முதலியவற்றக்கு பிடிசகோேோ்வாகமல் ஏய்க்கும நீண்ேகோல
மூசலோபோய ச்வாகமலோதிக்கத்லத அவர்கள் அலேவோர்கள் என்ற
அச்வாகமரிக்க ஏகோதிபத்தியத்தின் தலலவர்கள்  மபுவர்.  உலக
ச்வாகமலோதிக்கத்தின் இந்தக் கோட்சி,  மூசலோபோய பூசகோள
வளங்களின் கட்டுப்போடு மூல்வாகமோக உத்தவரவோதம சசய்யப்படுவது,
பிற்சபோக்கு கனவுருவுப் புலனவோற்ம் அக்கறைல் ஆகும,  அது நிர்வோக
நிறவனத்தின் பவரந்தபகுதியினர் ்வாகமத்தியில் ஆர்வமிக்க
போர்லவயோளர்கலளக் கண்டிருக்கிம் அக்கறைது. அச்வாகமரிக்கோவின் அவரசியல்
்வாகமற்றம நிதி ச்வாகமற்குடி ஆட்சியின் உள்சள நிலலசகோண்டிருக்கும
எண்ண வடிவு,  சபோரு ர் அவரசியல்:  ஏன் தலலல்வாகம பும் அக்கறைச்ச்வாகமய
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ஒழங்கல்வாகமதிலயக் சகோருகிம் அக்கறைது என்ற தலலப்பிேப்பட்ே,
சம் அக்கறைோசபர்ட் கப்ளோனோல் எழதப்பட்ே புதிய புத்தகத்தில்
எதிசவரோலிக்கிம் அக்கறைது. ஒரு ்வாகமோதிரி பந்தியில், அவர் அறிவிக்கிம் அக்கறைோர்:

"மிக சவற்றிகவர்வாகமோன எ்வாகமது சவளி ோட்டுக் சகோள்லக,  உலகில்
அச்வாகமரிக்கோ அதிக சசல்வோக்லகக் சகோண்டிருக்க சவண்டும.
இவ்வோற,  எதிர்கோல வவரலோற்ம் அக்கறைோசிரியர்கள் இருபத்சதோவரோம
நூற்ம் அக்கறைோண்லே ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகலள ஒரு குடியவரசு
சபோல ஒரு சபவரவரசோக திருமபிப் போர்ப்பர்,  அது வவரலோற
முழவதும உள்ள சவரோம ்வாகமற்றம ஏலனய சபவரவரசிலிருந்து
எவ்வளவுதோன் சவறபட்டிருந்த சபோதும அவ்வோற போர்ப்பர்.
தசோப்தங்கள் ்வாகமற்றம நூற்ம் அக்கறைோண்டுகள் சசல்லகயில்,  ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகள்  ோற்பத்து மூன்ற ியில் நாஜி ஜேனோதிபதிகளுக்குப்
பதிலோக, நூற ியில் நாஜி ஜேனோதிபதிகலள அல்லது 150 ியில் நாஜி ஜேனோதிபதிகலளக்
கூேக் சகோண்டிருக்கும,  ்வாகமற்றம அவர்கள் கேந்து சபோன
சபவரவரசுகளின் --சவரோ்வாகமன்,  லபியில் நாஜி ஜேோன்ேன்,  ஒட்சேோ்வாகமோன் இவற்றின்--
ஆட்சியோளர்கள் சபோல ஒரு நீண்ே பட்டியலில் இேம சபறவர்.
சதோல் பழல்வாகமயுேன் ஒப்பிடுவது குலம் அக்கறைந்துசபோவலத விேவும
வளரும. குறிப்போக சவரோம ஒழங்கற்ம் அக்கறை உலகில் ஆலணயின் சிற
பகுதிலய ஊக்குவிக்க பல்சவற வழிகலளப் பயன்படுத்தும
ச்வாகமலோதிக்க வல்லவரசுக்கு ஒரு ்வாகமோதிரி ஆகும..." [9]

இந்தப் பிதற்ம் அக்கறைல் ஒரு வலக  மபத்தகோத கலோச்சோவர
இயல்நிகழ்ச்சியின் --சபோது  ோகரிகம என்பலதப் பற்றிக் கூம் அக்கறைத்
சதலவயில்லல, அலனத்துவித்வாகமோன வவரலோற்ற உணர்வு ்வாகமற்றம
நிகழ்கோல யதோர்த்தம ஆகியவற்லம் அக்கறை இழந்து விட்ே ஆளும
தட்டுக்குள்சள உள்ள ்வாகமோயத் சதோற்ம் அக்கறை ்வாகமனநிலலயின் ஒரு
எடுத்துக்கோட்டின்--  லனோக ்வாகமட்டுச்வாகம இருக்கிம் அக்கறைது.

ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் இந்த கனவுருப்
புலனவோற்ம் அக்கறைல்கலள  லேமுலம் அக்கறைப்படுத்துதற்கு விலழயும
்வாகமட்ேத்திற்கு அது எதிர்ப்லப எதிர்சகோள்ளும:  முதலோவதோக,
அச்வாகமரிக்க சகோள்லளயிேல்களின் உேனடி இலக்குகளோக
இருப்பவற்றிலிருந்து --சவன்ம் அக்கறைேக்குவதற்கு இலக்குலவக்கப்பட்ே
இந் ோடுகளில் உள்ள ்வாகமக்களிேமிருந்து என்பது திரு. கப்ளனுக்கு
்வாகமனத்தில் சதோன்றவதோகத் சதரியவில்லல.  ஐசவரோப்போவிலும
ியில் நாஜி ஜேப்போனிலும உள்ள அச்வாகமரிக்கோவின் ஏகோதிபத்தியப்
சபோட்டியோளர்களின் எதிர்ப்பும கூே அங்கு இருக்கிம் அக்கறைது,  அலவ
சபோருளோதோவர அழத்தத்துேன் கூடிய அச்சுறத்தலல
சோதோவரண்வாகமோய் ஏற்றக் சகோள்ள்வாகமோட்ேோ.  முற்றிலும அசத
முலம் அக்கறையிசலசய அச்வாகமரிக்கோவின் நீண்ேகோல மூசலோபோய
ச ோக்கங்களின் விலளபயன்கள் மீதோக வளர்ந்து வரும
அச்சங்கள் --பூசகோள ச்வாகமலோதிக்கத்லத நிறவுதல்--  ஈவரோக்கில்
சபோருக்கோன அச்வாகமரிக்கத் திட்ேங்களுக்கு சவளிப்பலேயோன
எதிர்ப்பில் அதிகரித்த அளவில் சவளிப்போட்லேக் கோண்கிம் அக்கறைது.
ஈவரோக்கிற்கு எதிவரோன அச்வாகமரிக்கப் சபோரின் விலளவுகள்
ஏகோதிபத்தியங்களுக்கு இலேயிலோன ச்வாகமோதல்கள் --ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகளுக்கும அதன் பிவரதோன சபோருளோதோவர ்வாகமற்றம
புவிசோர் அவரசியல் சபோட்டியோளர்களுக்கும இலேயில் சபவரளவில்
உக்கிவர்வாகமலேவது  ேக்கக்கூடியதோக இருக்கும.  மூன்ம் அக்கறைோவது
உலகப் சபோருக்கோன ச்வாகமலே அல்வாகமக்கப்படும. 

ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளில் சமூக உம் அக்கறைவுகள்

இதுவலவர,  சபோருக்கோன ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளின்
முன்சனடுப்பிற்கோன கோவரணங்கலள விவோதித்தலில்,   ோம
பூசகோள புவிசோர் மூசலோபோய ்வாகமற்றம சபோருளோதோவர

ச ோக்கங்கள் மீது எண்ணங்கலள ஒரு முகப்படுத்தி இருந்சதோம.
ஆனோல் இருந்தும அவரசியல் ச்வாகமன்போட்டில் இன்சனோரு
தீர்க்க்வாகமோனகவர்வாகமோன கோவரணி அங்கு இருக்கிம் அக்கறைது --அதோவது,
ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளில் உள்ள சமூக உம் அக்கறைவுகளில்
அதிகரித்த அளவில் சவடிக்கும நிலலயும முதலோளித்துவ
ஆட்சிக்கு அது முன்லவக்கும அச்சுறத்தலும ஆகும.

கேந்த தசோப்தம முழவதும அச்வாகமரிக்க சகோள்லக வல்லு ர்கள்
சமூக ஒருங்கிலசவின் சீவரழிவின் வளர்ந்து வரும அறிகுறிகள்
பற்றி கவலலகலளத் சதரிவித்திருக்கின்ம் அக்கறைனர்.  ோகரிகங்களின்
ச்வாகமோதல் என்ம் அக்கறை புத்தகத்தின் மூலம பிவரபல்வாகமோன,  சோமுசவல்
தியினர் ஹென்டிங்ேன் (Samuel  Huntington) பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்,
குளிர் யுத்தத்தின் முடிவோனது அவரசுக்கோன ்வாகமக்கள் ஆதவரலவ
ஊட்டி வளர்க்கக் கூடிய கோவரணத்லத அச்வாகமரிக்கோ இழந்திருந்தது
என எச்சரித்தோர்.  பவரந்த ்வாகமக்கள் ஆதவரலவப் சபறம
எந்தவித்வாகமோன உண்ல்வாகமயோன சதசிய  லன்களின் உணர்வும
அங்கு நிலலசகோண்டிருப்பதோக கோணப்பேவில்லல. இருப்பினும,
தியினர் ஹென்டிங்ேனோல் குறிப்பிேப்பட்ே பிவரச்சிலன அடிப்பலே ரீதியோக
கருத்தியல் சோர்ந்ததல்ல.  அது அச்வாகமரிக்க சமுதோயத்தினுள்சள
உள்ள அதிகரித்துவரும ச்வாகமவரசம சசய்யமுடியோத ச்வாகமோதலில்
சவரூன்றி இருக்கிம் அக்கறைது.  அச்வாகமரிக்க சமூதோயத்லத தற்சபோது
பண்பிட்டுக்கோட்டும பவரந்த சமூக ச்வாகமத்துவமின்ல்வாகமலய
முகமூடியிட்டு ்வாகமலம் அக்கறைப்பது அதிகரித்த அளவில் கடின்வாகமோகி
வருகிம் அக்கறைது.  சவகுியில் நாஜி ஜேன ஊேகங்கள் எவ்வளவு திே்வாகமோக
சசல்வந்தலவரயும அவர்களின் வோழ்க்லகப் போணிலயயும
புகழ்கின்ம் அக்கறைன என்பது ஒரு சபோருட்ேல்ல,  ்வாகமக்கள் சதோலகயின்
மிகச் சிறிய வீதத்தினர் ்வாகமத்தியில் தனிச்சசோத்து அசோதோவரண்வாகமோன
அளவில் சசறிந்திருத்தல் சதோலல-ச ோக்கிலோன சமூக
போதிப்புக்கலளக் சகோண்டிருக்கிம் அக்கறைது.

ியில் நாஜி ஜேன ோயக விதிமுலம் அக்கறைகள் அரித்துப்சபோதலும அச்வாகமரிக்க
அவரசியலின் எவ்வளசவோ அதிக்வாகமோன சவளிப்பலேயோய்
சசயல்பேோ நிலலயும சமூக துருவமுலனப்பேலின்
பும் அக்கறைநிலலரீதியோன விலளபயன்கள் ஆகும.  2000 ம ஆண்டில்,
குளிர்யுத்தத்லத அடுத்து உேனடியோக முதல் தேலவயோக,
சதர்தல் பற்றியதில் உண்ல்வாகமயோன ியில் நாஜி ஜேன ோயக தீர்வுக்கு வருதல்
இயலோததோக இருந்தது.  முடிவில்,  நிதி சசல்வவரோட்சி,
ியில் நாஜி ஜேனோதிபதிலயப் சபோறக்கி எடுத்தது.

ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகள் இேருக்குள்ளோக்கப்படும சமூகப்
பிவரச்சிலனகளுக்கு நிலவுகின்ம் அக்கறை அவரசியல் அல்வாகமப்பில் விலேகள்
இல்லல.  உண்ல்வாகமயில்,  அவற்லம் அக்கறைக் கவனிக்கக்கூே அதனோல்
முடியோது. சசல்வவரோட்சியின் நிதி ஆதவரவில் அப்பட்ே்வாகமோக தங்கி
இருக்கும  பர்கலளக் சகோண்ே, நிலவுகின்ம் அக்கறை இரு கட்சி முலம் அக்கறை,
முற்றிலும சபோது்வாகமக்களின் பிரிதிநித்துவமின்ல்வாகம ஆகும. சபோலவர
ச ோக்கிய முன்சனடுப்பு சதோேர்போக பத்து இலட்சக்கணக்கோன
அச்வாகமரிக்கர்களோல் உணவரப்படும ஆழ்வாகமோன ்வாகமன உலலவு ்வாகமற்றம
இரு ்வாகமனப்சபோக்கு பற்றி அவரசியல் நிறவனத்தில் உண்ல்வாகமயில்
சதளிவோக ஒலிப்பலதக் கோணவில்லல என்ம் அக்கறை
உண்ல்வாகமலயத்தவிவர சவற எவ்வோற ஒருவர் விளக்க முடியும.
இன்னும சசோல்லப்சபோனோல்,  ்வாகமக்கள்சதோலகயின் இவரண்டு
சதவீத,  மிகவும சசல்வம பலேத்தவர்களின் பல்சவற
பகுதிகலள அவரசியல் வட்ேோவரங்களோக உலேய அவரசியல்
நிறவனம,  பவரந்த சவகுியில் நாஜி ஜேனங்களின்  லன்களுக்கும
அக்கலம் அக்கறைகளுக்கும குவரல் சகோடுக்க முற்றிலும திவரோணி அற்ம் அக்கறைது.
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தற்சபோலதய சபோருளோதோவர ச ருக்கடியோனது ஆளும
வர்க்கத்திற்கும சதோழிலோள வர்க்கத்திற்கும இலேயிலோன
்வாகமனமுறிலவ ஆற்ம் அக்கறைல் மிக்கவலகயில் ஆழப்படுத்தி இருக்கிம் அக்கறைது.
 ேந்து சகோண்டிருக்கும கோர்ப்சபோசவரட் தட்டுக்களின் குற்ம் அக்கறைவியல்
தன்ல்வாகம அமபலப்பேலோனது சபோருளோதோவர ச ருக்கடிலய --அது,
அதோகசவ,  சபவரளவில் ஆபத்தோன பண்லபக் சகோண்ேது--
வர்க்க ஆட்சியின் சபோது ச ருக்கடியோக ்வாகமோற்றதற்கு
அச்சுறத்துகின்ம் அக்கறைது. சவளி ோடுகளில் திடீர் சவற்றிகள் உள் ோட்டு
ச ருக்கடியிலிருந்து ்வாகமக்கலள திலசதிருப்பும என்ற புஷ்
நிர்வோக்வாகமோனது  மபிக்லக லவத்திருப்பது சிற ்வாகமட்ேத்துக்கு
அல்ல. ஆனோல் உள் ோட்டுப் பிவரச்சிலனகலள முன்சனம் அக்கறைவிேோ்வாகமல்
தடுத்து லவப்பதற்கு சசயல்படும பிற்சபோக்கு ஆட்சிகளுக்கு
ச ரிட்ே சபவரழிவுகளின் பல எடுத்துக்கோட்டுக்கலள வவரலோற
வழங்குகின்ம் அக்கறைது.  சதோல்வி அலேந்து வரும உள் ோட்டு
சபோருளோதோவரத்திற்கோன ்வாகமற்றம உக்கிவர்வாகமலேந்து வரும சமூக
ச்வாகமோதலுக்கோன ்வாகமருந்தோக ஒரு சபோலவர வகுத்துலவரக்கும
அவரசோங்கங்கள் அலனத்துவலகயோன முன்னசவர போர்க்க முடியோத
பக்கவிலளவுகளோலும போதிக்கப்பேலோம -- அதில் புவரட்சி மிகவும
சீரிய ஒன்ற என்பலத நிரூபிக்க இருக்கும. 

சபோலவர ச ோக்கிய புஷ் நிர்வோகத்தின் முன்சனடுப்பு, ஒவ்சவோரு
்வாகமோணவலவரயும அவரசியலுேன் முவரண்பே லவக்கிம் அக்கறைது ்வாகமற்றம,
ஒழக்கச றி பிவரச்சிலனகலளயும  ோன் சசர்ப்சபன், அதனுேனும
சபரும அளவில் முவரண்பே லவக்கிம் அக்கறைது.  அலனத்துக்கும
முதலோவதோக,  இந்தக் கருத்லத என்னோல் முடிந்த அளவு
வலியுறத்திக் கூம் அக்கறை அனு்வாகமதிக்கவும. புஷ் நிர்வோகத்தின்
சகோள்லககள் சவற்வாகமசன தவம் அக்கறைோகக் சகோள்ளப்பட்ேலவ அல்ல...
அலவ குற்ம் அக்கறைத்தன்வாகமோனலவ. இந்தக் சகோள்லககளுக்கு
சபோறப்போனவர்கள் தவம் அக்கறைோக வழி ேத்தப்பட்ே தனி பர்கள்
அல்லர்.  அவர்கள் அவரசியல் குற்ம் அக்கறைவோளிகள். ஆனோல்
அவர்களின் சகோள்லகயின் குற்ம் அக்கறைவியல் தன்ல்வாகம அச்வாகமரிக்க
ஏகோதிபத்தியத்தின் அடிப்பலேயோன குற்ம் அக்கறைவியல் பண்பிலிருந்து
சபருக்சகடுக்கிம் அக்கறைது--  அது சகோள்லளயிேல் ்வாகமற்றம சவகுியில் நாஜி ஜேனப்
படுசகோலல சகோள்லகயின் மூலம தடு்வாகமோறம முதலோளித்துவ
அல்வாகமப்லப முண்டு சகோடுத்து நிறத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்ம் அக்கறைது.
ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளுக்குள் ஆளும தட்ேோல்
சசயற்படுத்தப்படும வழிமுலம் அக்கறைகளுக்கும அது சர்வசதச ரீதியோக
பயன்படுத்தும வழி முலம் அக்கறைகளுக்கும இலேயில்
உண்ல்வாகமயிசலசய அடிப்பலே ரீதியோக சவறபோடு இல்லல.

கோர்ப்சபோசவரட் ஊழல் பற்றிய அண்ல்வாகமய அமபலப்படுத்தல்
சதோலலச ோக்கில் சமூக முக்கியத்துவம உலேயது.  அச்வாகமரிக்க
வர்த்தகத்தின்  ோளோந்த  ேவடிக்லககள் குற்ம் அக்கறைத்தன்ல்வாகமலய
ச்வாகமற்சகோள்கின்ம் அக்கறைன.  ஆளும தட்டு சதோழில்துலம் அக்கறை,  நிதித்துலம் அக்கறை
்வாகமற்றம சமூக வளங்கலள விருமபி ்வாகமற்றம படிமுலம் அக்கறை ரீதியோய்
சகோள்லளயிேல் மூலம பவரந்த சசல்வத்லதத் திவரட்டி இருக்கிம் அக்கறைது.
அச்வாகமரிக்க தலலல்வாகம நிர்வோக அதிகோரிகள் (CEO) அவர்கள்
சீவரழித்த கோர்ப்சபோசவரஷன்களில் வகித்த பதவிக்கோலத்லத சீசரின்
வோர்த்லதகலள சிறிசத ்வாகமோற்றி அல்வாகமப்பதன் மூலம சுருக்கிச்
சசோல்ல முடியும:  "வந்சதன்,  போர்த்சதன்,  திருடிசனன்."
உண்ல்வாகமயில் கேந்த தசோப்தத்தில் வரஷ்யோலவச் சூலம் அக்கறையோடிய
சகோள்லளக் குமபல் சபோன்ம் அக்கறை "பிஸ்சனஸ்ச்வாகமன்" ("biznessmen")

களுக்கும தங்களின் கோர்ப்சபோசவரசன்கலள

சகோள்லளயடித்திருக்கும தலலல்வாகம நிர்வோக அதிகோரிகளின்
குற்ம் அக்கறைக் குமபலுக்கும இலேயில் எந்தவித்வாகமோன பிவரதோன
சவறபோடும இல்லல.  அதன் சர்வசதச குறிக்சகோள்கலள
அலேவதற்கு அச்வாகமரிக்க முதலோளித்துவ வர்க்கத்தோல்
பயன்படுத்தப்படும வழிமுலம் அக்கறைகளில் எந்த அடிப்பலே
சவறபோடும இல்லல.  அதற்கு ஈவரோக்கின் எண்சணய்
சதலவப்படுகிம் அக்கறைது,  ஆலகயோல் அது அதலன --அச்வாகமரிக்க
இவரோணுவத்தின் உதவியுேன்-- திருே விருமபுகிம் அக்கறைது.

இந்த குற்ம் அக்கறைவோளிகலள எதிர்ப்பது ்வாகமோணவர்களின் கேல்வாகம ஆகும
--ஆனோல் எதிர்ப்போனது அவரசியலல ்வாகமற்றம முதலோளித்துவ
சமூதோயத்தின் சமூக இயக்கவியலல விஞ்ஞோன ரீதியோகப்
புரிந்து சகோள்ளலல கட்ேோயம அடிப்பலேயோகக் சகோண்டிருக்க
சவண்டும. ஏகோதிபத்திய சபோருக்கு எதிவரோன அக்கலம் அக்கறை சகோண்ே
்வாகமற்றம விேோஉறதி மிக்க சபோவரோட்ே்வாகமோனது சபோலவர எழ லவத்த
சமூகப் சபோருளோதோவர  லன்களுக்கு--  அதோவது,
முதலோளித்துவத்திற்கு எதிவரோன சபோவரோட்ேத்திலிருந்து பிரிக்கப்பே
முடியோதது.  ச்வாகமலும,  அந்தப் சபோவரோட்ே்வாகமோனது ஐக்கிய
அச்வாகமரிக்க அவரசுகளுக்குள்சளயும சர்வசதச ரீதியோகவும
பும் அக்கறைநிலலரீதியோக முதலோளித்துவத்திற்கு எதிவரோக நிற்கும பவரந்த
சமூக சக்திகலள அணிதிவரட்டுவதற்கு அது முயற்சிக்கும அந்த
்வாகமட்ேத்துக்கு ்வாகமட்டுச்வாகம சவற்றிகவர்வாகமோக இருக்க முடியும.  அந்த
சமூக சக்தி,   வீன முதலோளித்துவ சமுதோயத்தில் உள்ள
அபரிமித்வாகமோன ்வாகமக்கலளக் சகோண்டிருக்கும சதோழிலோள
வர்க்க்வாகமோகும.

இவ்வோற,  சபோருக்கு எதிவரோன ஆவரமப ல்வாகமயச்வாகம சதோழிலோள
வர்க்கத்லத ஒரு சுயோதீன்வாகமோன அவரசியல் சக்தியோக
அணிதிவரட்ேலும ஒங்கல்வாகமப்பதும ஆகும.  ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க
அவரசுகளுக்குள்சள,  இதன் அர்த்த்வாகமோனது,  முதலோவதும
முக்கிய்வாகமோனது்வாகமோக,  சதோழிலோள வர்க்கத்லத ியில் நாஜி ஜேன ோயகக்
கட்சியின் அவரசியல் ச்வாகமலோதிக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதும புதிய,
சுதந்திவர்வாகமோன,  சசோசலிசக் கட்சிலயக் கட்டுவது்வாகமோகும.
அத்தலகய கட்சியின் சவலலத்திட்ே ரீதியோன முதன்ல்வாகமயோன
தன்ல்வாகம,  சதோழிலோள வர்க்கத்தின் சர்வசதச ஐக்கியத்தின்
முன்சனோக்லக அடிப்பலேயோகக் சகோண்ே ஏகோதிபத்தியத்திற்கு
எதிவரோன சபோவரோட்ேத்திற்கு கட்ேோயம தன் அர்ப்பணிப்லபக்
சகோண்டிருக்க சவண்டும.

ஐக்கிய அச்வாகமரிக்க அவரசுகளில் அத்தலகய கட்சி இருக்கிம் அக்கறைது.
அதுதோன் சசோசலிச ச்வாகமத்துவக் கட்சி,  அது  ோன்கோம
அகிலத்தின் அலனத்துலகக் குழவுேன் அவரசியல் ஐக்கியத்லதக்
சகோண்டிருக்கிம் அக்கறைது. அதில் சசருவது பற்றி எண்ணிப்போர்க்கு்வாகமோற
உங்கள் அலனவலவரயும  ோன் சகட்டுக்சகோள்கிசம் அக்கறைன்.
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