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1. "பயங்கரவவாதத்தின் மீதவான போரைபவாரை”ர” அமெர” அமெரிக்கவா ஆரம்பித்த
பதிரை”னந்த ஆண்டுகளின் பின், ஒட்டுமெர” அமெவாத்த உலகமும்
ஏகவாதிபத்திய வன்முரை” வன்முறையின் விரிந்த மெரன் விரிந்து செல்லும் சுழலுக்குள
போரை” அமெலும் போரை” அமெலும் இழுபட்டுக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. அமெர” அமெரிக்க
ஏகவாதிபத்தியத்தவால் ஒழுங்கரை”” அமெக்கப்பட்ட பரை”டமெரயடுப்புகளும்
தரை”லயீடுகளும் ஆப்கவானிஸ்தவான், ஈரவாக், லிபியவா ” அமெற்றும்
சிரியவாரை”வ
நாசமவான் விரிந்து செம்
மெரன் விரிந்து செய்திருக்கின் வன்முறைன.
ரஷ்யவாவுடன்
யுத்தத்திற்கவான
தயவாரிப்பில்
போரைநாசமட்போரைடவா,
ஒரு
பவாரிய
” அமெறுஆயுதபவாணியவாக்கல் போரைவரை”லத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கி வன்முறைத.
இரை”டவிடவாத அமெர” அமெரிக்க ” அமெற்றும் ஐபோரைரவாப்பிய நாசமவ-கவாலனித்தவ
சூழ்ச்சிகளின் இலக்கவாக ஆபிரிக்கவா இருக்கி வன்முறைத. கிழக்கு
ஐபோரைரவாப்பவா,
கவாகன் விரிந்து செஸ் இரை”டயிலவான பகுதிகள,
இந்திய
தரை”துணைக்கண்டம்
” அமெற்றும்
மெரதன்
அமெர” அமெரிக்கவா
ஆகிய
பிரவாந்தியங்களில்
அண்ரை”ட
அரசுகளுடனவான
எல்ரை”லப்
பிரச்சிரை”னகள
பதட்டங்கரை”தட்டங்களையும்
மெரவளிப்பரை”டயவான
போரை” அமெவாதல்கரை”தட்டங்களையும் தூண்டிக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. ஒபவா” அமெவாவின்
“ஆசியவாரை”வ போரைநாசமவாக்கிய திருப்பம்”, கிழக்கு ஆசியவாவில்,
ஒட்டுமெர” அமெவாத்த
பிரவாந்தியத்ரை”தயுபோரை” அமெ
சீனவாவுடனவான
அமெர” அமெரிக்கவாவின்
போரை” அமெவாதலுக்குள
சிக்கிக்
மெரகவாளதட்டங்களைச்
மெரன் விரிந்து செய்திருக்கி வன்முறைத.
2. ஏகவாதிபத்தியத்தின் ஏ” அமெவாற்றுபோரைவரை”லயும் அதன் வரம்பற் வன்முறை
கபடநாசமவாடகமும் பின்னிப்பிரை”துணைந்த “பயங்கரவவாதத்தின் மீதவான
போரைபவார”
எண்ணுக்கதுணைக்கற் வன்முறை மில்லியன் கதுணைக்கவாபோரைனவாரை”ர
அதிரச்சிக்குளதட்டங்களைவாக்கியுளதட்டங்களைத, முட” அமெவாக்கியிருக்கி வன்முறைத, மெரகவாரை”ல
மெரன் விரிந்து செய்திருக்கி வன்முறைத என்பதடன் இரண்டவாம் உலகப் போரைபவாருக்கு
பிந்ரை”தய
கவாலத்திலவான
மிகப்மெரபரும்
அகதிகள
மெரநாசமருக்கடிரை”யயும்
தூண்டியிருக்கி வன்முறைத.
நாசமப்பவாரை”ன் விரிந்து செயுடன்
உயிருக்கு ஆபத்தவான பயதுணைங்கரை”தட்டங்களைச் மெரன் விரிந்து செய்த ஐபோரைரவாப்பவாவில்
கவாலடி
ரை”வக்கும்
நூ வன்முறைவாயிரக்கதுணைக்கிலவாபோரைனவார,
தடுப்பு
ரை”” அமெயங்களில் ” அமெந்ரை”தகள போரைபவால் அரை”டக்கப்பட்டு, மிகப்
பரிதவாபகர” அமெவான நிரை”லரை”” அமெகளில் வவாழத் தளதட்டங்களைப்படுகின் வன்முறைனர,
அவரகளின் மெரன் விரிந்து செவாற்ப” அமெவான உரை”டரை”” அமெகளும் அவரகளிடம் இருந்த
பறிக்கப்படுகின் வன்முறைன. மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்தின் ஒற்றுரை”” அமெரை”ய
பலவீனப்படுத்தவதற்கவாக,
ஏகவாதிபத்திய அரன் விரிந்து செவாங்கங்களும்,
முதலவாளித்தவ அரசியல் கட்சிகளும் ” அமெற்றும் ஊடகங்களும்
போரைதசிய போரைபரினவவாதத்ரை”தயும் இனவவாத ” அமெத மெரவறிரை”யயும்

ஊக்குவித்தக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. 1930 களில், யூதரகள
பிற்போரைபவாக்குத்தன அரசியலுக்கு பலிகடவாக்கள ஆக்கப்பட்டனர.
இன்று,
வட
அமெர” அமெரிக்கவா,
ஐபோரைரவாப்பவா
” அமெற்றும்
ஆஸ்திபோரைரலியவாவில், ஊடக மெரபவாய்ப்பிரச்ன் விரிந்து செவாரங்களுக்கும், அரன் விரிந்து செஆதரவிலவான இனப்பவாகுபவாடு ” அமெற்றும் இனவவாதத்திற்கும்,
” அமெற்றும் பவாசின் விரிந்து செ வன்முரை” வன்முறைக்கும் முஸ்லீம்கள பலியவாகிக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைவாரகள.
3. 15 ஆண்டுகதட்டங்களைவாக, எந்த அரன் விரிந்து செவாங்க அதிகவாரிகளும் அல்லத
இரவாணுவ-உதட்டங்களைவு
அதிகவாரிகளும்
மெரபவாறுப்பவாக்கப்படவாத
குற் வன்முறைங்களில் “பயங்கரவவாதத்தின் மீதவான போரைபவார” ஈடுபட்டு
வந்திருந்தத. ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செச் ன் விரிந்து செட்டம், ஒரு முகவரியில்லவாத கடிதம்
போரைபவால்
ஆக்கப்பட்டிருக்கும்
நிரை”லயில்,
எந்த
ன் விரிந்து செட்ட
நிகழ்முரை” வன்முறைகளும் இல்லவா” அமெல், தவான் இலக்கு ரை”வப்பவரகரை”தட்டங்களைக்
கடத்தவதற்கும்,
சிரை” வன்முறையிலரை”டப்பதற்கும்,
சித்திரவரை”த
மெரன் விரிந்து செய்வதற்கும்
” அமெற்றும்
படுமெரகவாரை”ல
மெரன் விரிந்து செய்வதற்கு” அமெவான
“உரிரை”” அமெரை”ய” திட்டவட்டம் மெரன் விரிந்து செய்வதில் மெரவளரை”தட்டங்களை ” அமெவாளிரை”க
முன்னிரை”ல மெரகவாடுத்தக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. பயங்கரவவாதத்ரை”த
எதிரத்தப் போரைபவாரவாடுவதவான போரைபவாலியவான ன் விரிந்து செவாக்கு ஏகவாதிபத்திய
நாசமவாடுகளுக்குள ஒரு அதிமுக்கிய அரசியல் மெரன் விரிந்து செயல்பவாடவாக
போரைன் விரிந்து செரை”வ மெரன் விரிந்து செய்த வருகி வன்முறைத. மெரபரும்பவாலும் அரன் விரிந்து செ கண்கவாணிப்பின்
கீழ் இருந்த வந்திருக்கின் வன்முறை தனிநாசமபரகள ன் விரிந்து செம்பந்தப்பட்ட
பயங்கரவவாத
நாசமடவடிக்ரை”ககள,
ஜனநாசமவாயக
உரிரை”” அமெகரை”தட்டங்களை
ஒழித்தக்
கட்டுவதற்கு
ன் விரிந்து செவாதக” அமெவாக
பயன்படுத்தப்பட்டுக்
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. மெரபவாஸ்டன், ஃபோரைபரகுன் விரிந்து சென் ” அமெற்றும் பி வன்முறை
நாசமகரங்களில் நாசமடந்த ஊரடங்கு ன் விரிந்து செட்ட நாசமடவடிக்ரை”ககள இரவாணுவச்
ன் விரிந்து செட்டத்தின் ஒத்திரை”க போரைபவால கருதத்தக்கரை”வயவாக இருக்கின் வன்முறைன.
2015 நாசமவம்பர 13 பவாரிஸ் தவாக்குதல்கரை”தட்டங்களை மெரதவாடரந்த
ஒட்டுமெர” அமெவாத்த பிரவான்சும் இப்போரைபவாத “அவன் விரிந்து செரகவாலநிரை”ல”யின் கீழ்
ரை”வக்கப்பட்டிருக்கின் வன்முறை நிரை”லபோரைய இருக்கி வன்முறைத. உதட்டங்களைவுத்தரை” வன்முறை
முகரை”” அமெகள கடிவவாதட்டங்களை” அமெற் வன்முறை உதட்டங்களைவுபோரைவரை”லகளில் ஈடுபட்டு, பல
பத்த
மில்லியன்
கதுணைக்கில்
” அமெக்கள
குறித்த
பரந்த
தரவுத்ததட்டங்களைங்கரை”தட்டங்களை திரட்டிக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. ஆளும்
வரக்க” அமெவானத ன் விரிந்து செமூக ன் விரிந்து செ” அமெத்தவமின்ரை”” அமெயவால் உருவவாக்கப்படுகின் வன்முறை
மெரவடிப்புமிக்க பதட்டங்கரை”தட்டங்களை கட்டுப்படுத்தகின் வன்முறை முரை”னப்பில்
நிரந்தர” அமெவான
போரைபவாலிஸ்-அரசு
ஒடுக்குமுரை” வன்முறைரை”ய
மெரகவாண்டு
எதிரப்புகளுக்குப் பதிலளிக்க தயவாரிப்பு மெரன் விரிந்து செய்கின் வன்முறை நிரை”லயில்,

சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
போரைபவாலிஸ் மிருகத்தனங்களும், மெரகவாரை”லகளும் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்க பிரவாந்தியங்களில் ஒரு அன் வன்முறைவாட யதவாரத்த” அமெவாக
ஆகியிருக்கி வன்முறைத.
4. உலகம் ஒரு போரைபரழிவுகர” அமெவான உலக போரை” அமெவாதலின் விளிம்பில்
நின்று மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. முதலவாளித்தவ அரன் விரிந்து செவாங்கங்களின்
தரை”லவரகதட்டங்களைத அறிக்ரை”ககள நாசமவாளுக்குநாசமவாள மூரக்கத்தனம்
அதிகரித்தச் மெரன் விரிந்து செல்கின் வன்முறைன. உக்போரைரனிலும் சிரியவாவிலு” அமெவான
பினவாமிப் போரைபவாரகள போரைநாசமட்போரைடவாரை”வயும் ரஷ்யவாரை”வயும் ஒரு முழுஅதட்டங்களைவிலவான போரை” அமெவாதலின் மிக அருகவாரை”” அமெயில் மெரகவாண்டு
மெரன் விரிந்து சென்றுளதட்டங்களைத. போரைநாசமட்போரைடவாவின் ஒரு அங்கத்தவ நாசமவாடவான தருக்கி
ஏற்கனபோரைவ ரஷ்யப் போரைபவாரவி” அமெவானங்கள மீத சுட்டிருக்கி வன்முறைத. 2016
இன் மெரதவாடக்கத்தில், சுவீடனின் ஒரு முன்னணி இரவாணுவத்
ததட்டங்களைபதியவான போரை” அமெஜர மெரஜனரல் ஆண்டரஸ் பிரவான்ஸ்போரைரவாம் தனத
உத்தரவுக்குக்
கீழ்ப்பட்ட
தருப்புகளுக்கு
பின்வரும்
எச்ன் விரிந்து செரிக்ரை”கரை”ய வழங்கினவார: “நாசமவாம் கண்டுவருகின் வன்முறை உலக
நிரை”லரை”” அமெயவானத....ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குளதட்டங்களைவாக நாசமவாம் ஒரு
போரைபவாரில் ஈடுபட்டிருப்போரைபவாம் என்பதற்கவான ஒரு முடிவிற்போரைக
நாசமம்ரை”” அமெ அரை”ழத்தச் மெரன் விரிந்து செல்கி வன்முறைத.” 1914 இன் முதலவாம் உலகப்
போரைபவார மெரவடிப்பதற்கும் ” அமெற்றும் 1939 இன் இரண்டவாம் உலகப்
போரைபவார மெரவடிப்பதற்கும் முந்ரை”தய ன் விரிந்து செ” அமெயங்களில் போரைபவாலபோரைவ,
மெரபரும் ன் விரிந்து செக்திகளுக்கு இரை”டயிலவான ஒரு போரைபவார என்பத நீண்ட
மெரதவாரை”லதூரத்தில் ன் விரிந்து செவாத்திய” அமெவான ஒன் வன்முறைல்ல, ” அமெவா வன்முறைவாக அதிகம்
ன் விரிந்து செவாத்திய” அமெவானதம் ” அமெற்றும், இன்னும் மெரன் விரிந்து செவான்னவால், தவிரக்க
முடியவாததம் ஆகும் என் வன்முறை முடிவுக்கு அரசியல் தரை”லவரகளும்
இரவாணுவத்
திட்டமிடலவாதட்டங்களைரகளும்
மெரநாசமருங்கிக்
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைனர.
5. ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில், இத்தரை”கய இரவாணுவ
விதிவன் விரிந்து செவவாதபோரை” அமெ போரைபவார மெரவடிப்பதில் ஒரு முக்கிய” அமெவான
பங்களிப்புக் கவாரணியவாக ஆகிவிடுகி வன்முறைத. ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ உ வன்முறைவுகள
மெரதவாடரபவான
நிபுதுணைர
ஒருவர
ன் விரிந்து செமீபத்தில்
இவ்வவாறு
எழுதியிருந்தவார:
“போரைபவார
தவிரக்கமுடியவாத
என்று
அனு” அமெவானிக்கப்பட்டு விட்டவால், உடபோரைன தரை”லவரகளின் ” அமெற்றும்
இரவாணுவங்களின் கதுணைக்குகள ” அமெவாறி விடுகின் வன்முறைன. அதன்பின்
ஒரு போரைபவார நாசமடக்கு” அமெவா அல்லத நாசமடக்கவாதவா என்பமெரதல்லவாம் ஒரு
போரைகளவியவாக இருக்கவாத, ” அமெவா வன்முறைவாக போரைபவாரை”ர மிக நாசமன்ரை”” அமெ பயக்க
கூடிய வரை”கயில் எப்போரைபவாத நாசமடத்த முடியும் என்பபோரைத
போரைகளவியவாக இருக்கும். போரைபவாரின் மீத ஆரவபோரை” அமெவா அல்லத
நாசமம்பிக்ரை”கபோரையவா
மெரகவாண்டிரவாதவரகளும்
கூட
தவிரக்கமுடியவாரை”” அமெயின் கட்டரை”” அமெப்புக்குள மெரன் விரிந்து செயல்படும்போரைபவாத
போரைபவாரிட மெரதரிவுமெரன் விரிந்து செய்ய போரைவண்டியதவாகலவாம். [அடுத்த ” அமெவாமெரபரும்
போரைபவார: முதலவாம் உலகப் போரைபவாரின் போரைவரகள ” அமெற்றும் அமெர” அமெரிக்கசீன போரை” அமெவாதலின் ஆபத்த, edited by Richard N. Rosencrance and
Steven E. Miller (Cambridge, MA: The MIT Press, 2015), p. xi.]

6. போரைபவார முரை”னப்பு என் வன்முறை முதலவாளித்தவ உயரடுக்கின்
ன் விரிந்து செதியவானத, ஜனநாசமவாயகரீதியவான விவவாதத்தின் பவாவரை”னயும் கூட
இல்லவா” அமெல், அரன் விரிந்து செவாங்கத்தின் உயர” அமெட்டங்கதட்டங்களைவாலும், இரவாணுவஉதட்டங்களைவு எந்திரத்தவாலும், மெரபருநிறுவன-நிதிப்பிரபுத்தவத்தவாலும்
அத்தடன் ஒரு ஊழலரை”டந்த வலத-ன் விரிந்து செவாரி ஊடகத்தவாலும்
ஏற்பவாடு
மெரன் விரிந்து செய்யப்பட்டுக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
உலகம்
முழுவதிலும் இருக்கும் பவாரிய உரை”ழக்கும் ” அமெக்களிரை”டபோரைய,
அரை”” அமெதிக்கவான ஒரு மெரபரு விருப்பு உளதட்டங்களைத. அவ்வவாறிருந்தம்,
போரைவண்டுமெர” அமென்போரை வன்முறை
மெரநாசமருப்பூட்டும்
ஏகவாதிபத்தியத்தினத
மெரபவாறுப்பற் வன்முறை மெரகவாளரை”ககரை”தட்டங்களை எதிரப்பதற்கு
எந்தமெரவவாரு
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ஒழுங்கரை”” அமெக்கப்பட்ட
ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ
அரசியல்
இயக்கமும்
இல்லவாதிருக்கி வன்முறைத.
7. ஆனவால் மூன் வன்முறைவாம் உலகப் போரைபவாரை”ர போரைநாசமவாக்கிய உந்ததல்
தடுத்தநிறுத்தப்பட்டவாக
போரைவண்டும்.
முதலவாளித்தவத்திற்கும்
” அமெற்றும் ஏகவாதிபத்தியத்திற்கு” அமெவான எதிரப்பில் பவாரிய உரை”ழக்கும்
” அமெக்கரை”தட்டங்களையும் இரை”தட்டங்களைஞரகரை”தட்டங்களையும் ஐக்கியப்படுத்தி, போரைபவாருக்கு
எதிரவான ஒரு புதிய ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ இயக்கம் கட்டிமெரயழுப்பப்பட்டவாக
போரைவண்டும். போரைபவார என்னும் மெரவறித்தனத்ரை”த உருவவாக்குகின் வன்முறை
அபோரைத
முதலவாளித்தவ
மெரநாசமருக்கடி,
ன் விரிந்து செமூகப்
புரட்சிக்கவான
உந்ததரை”லயும் உருவவாக்குகின் வன்முறைத. ஆயினும், போரைபவார, ன் விரிந்து செமூக
ன் விரிந்து செ” அமெத்தவமின்ரை”” அமெ ” அமெற்றும் ஜனநாசமவாயக உரிரை”” அமெகள மீதவான
தவாக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு எதிரவாய் உலமெரகங்கு” அமெவான பில்லியன்
கதுணைக்கவான ” அமெக்களிரை”டபோரைய மெரபருகிவரும் போரைகவாபமும் எதிரப்பும்
ஒரு புதிய அரசியல் முன்போரைனவாக்கினவாலும் போரைவரை”லத்திட்டத்தவாலும்
வழிநாசமடத்தப்பட்டவாக போரைவண்டும்.
8. இந்த அறிக்ரை”கயின் மூல” அமெவாக, நாசமவான்கவாம் அகிலத்தின்
அரை”னத்தலகக் குழுவவானத ஒரு போரைபவார எதிரப்பு இயக்கத்தின்
அத்தியவாவசிய” அமெவான அரசியல் அடித்ததட்டங்களைங்கதட்டங்களைவாக பின்வரும்
போரைகவாட்பவாடுகரை”தட்டங்களை முன்ரை”வக்கி வன்முறைத:
•

போரைபவாருக்கு எதிரவான போரைபவாரவாட்ட” அமெவானத, ன் விரிந்து செமூகத்தின்
” அமெவாமெரபரும் புரட்சிகர ன் விரிந்து செக்தியவான மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கம்,
” அமெக்களின் அத்தரை”ன முற்போரைபவாக்குக் கூறுகரை”தட்டங்களையும்
தனக்குப்
பின்னவால்
அணிதிரட்டி
முன்நிற்பரை”த
அடிப்பரை”டயவாகக் மெரகவாண்டு அரை”” அமெந்திருக்க போரைவண்டும்.

•

புதிய போரைபவார-எதிரப்பு இயக்க” அமெவானத, முதலவாளித்தவ
எதிரப்புத்தன” அமெவானதவாகவும்
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செத்தன்ரை”” அமெ
உரை”டயதவாகவும் இருந்தவாக போரைவண்டும், ஏமெரனன் வன்முறைவால் நிதி
மூலதனத்தின் ன் விரிந்து செரவவாதிகவாரத்திற்கும், இரவாணுவவவாதம்
” அமெற்றும்
போரைபவாருக்கு
அடிப்பரை”டயவான
கவாரதுணை” அமெவாக
இருக்கின் வன்முறை
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைக்கும்
முற்றுப்புளளி ரை”வப்பதற்கவான போரைபவாரவாட்டத்தின் வழியவாக
அல்லவா” அமெல் போரைபவாருக்கு எதிரவான எந்த மெரபவாறுப்புதுணைரச்சி
வவாய்ந்த போரைபவாரவாட்டமும் இருக்க முடியவாத.

•

ஆகபோரைவ,
புதிய
போரைபவார-எதிரப்பு
இயக்க” அமெவானத,
அத்தியவாவசிய” அமெவான
வரை”கயில்,
முதலவாளித்தவ
வரக்கத்தின் அத்தரை”ன அரசியல் கட்சிகள ” அமெற்றும்
அரை”” அமெப்புகளில்
இருந்தம்
முழுரை”” அமெயவாகவும்
குழப்பத்திற்கிடமின்றியும்
சுயவாதீன” அமெவானதவாகவும்,
குபோரைரவாத” அமெவானதவாகவும் இருந்தவாக போரைவண்டும்.

•

எல்லவாவற்றுக்கும்
போரை” அமெலவாக,
புதிய
போரைபவார-எதிரப்பு
இயக்க” அமெவானத
ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ” அமெய” அமெவானதவாக,
ஏகவாதிபத்தியத்திற்கு
எதிரவான
ஒரு
ஒன்றுபட்ட
உலகதட்டங்களைவாவிய போரைபவாரவாட்டத்தில் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்தின்
பரந்த ன் விரிந்து செக்திரை”ய அணிதிரட்டக்கூடியதவாக இருந்தவாக
போரைவண்டும். முதலவாளித்தவத்தின் நிரந்தர” அமெவான போரைபவாருக்கு
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின்
நிரந்தரப்
புரட்சி
முன்போரைனவாக்ரை”கக்
மெரகவாண்டு
போரைதசிய-அரசு
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைரை”ய ஒழிப்பதம் ஒரு உலக போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செக்
கூட்டரை”” அமெப்ரை”ப ஸ்தவாபிப்பதபோரை” அமெ அதன் மூபோரைலவாபவாய
இலக்கவாகும் - பதிலளிக்கப்பட போரைவண்டும். உலகத்தின்
வதட்டங்களைங்கள
பகுத்தறிவவான,
திட்டமிட்ட
முரை” வன்முறையில்
அபிவிருத்தி
மெரன் விரிந்து செய்யப்படுவரை”தயும்,
அந்த
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
அடிப்பரை”டயில், வறுரை”” அமெ ஒழிக்கப்படுவரை”தயும் ” அமெனித
கலவாச்ன் விரிந்து செவாரம் உயரந்த ” அமெட்டங்கரை”தட்டங்களை எட்டுவரை”தயும்
அத ன் விரிந்து செவாத்திய” அமெவாக்கும்.

உலகப் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரம் ” அமெற்றும் போரைதசிய - அரசின்
முரண்பவாடுகள
9. போரைபவாரின் பு வன்முறைநிரை”லயவான மூலபோரைவரகரை”தட்டங்களை விஞ்ஞவான ரீதியவாக
புரிந்தமெரகவாளவத, போரைபரினவவாதப் பிரச்ன் விரிந்து செவாரத்தினவால் தவ வன்முறைவாக
வழிநாசமடத்தப்படவா” அமெல்
இருப்பதற்கும்,
குழப்பப்படவா” அமெல்
இருப்பதற்கும் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்திற்கு அவசிய” அமெவானதவாகும்.
ஒரு போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ ” அமெற்றும் ன் விரிந்து செரவபோரைதசிய போரைபவார-எதிரப்பு இயக்கத்தின்
அரசியல் முன்போரைனவாக்கவானத ஏகவாதிபத்திய மூபோரைலவாபவாயங்கள
” அமெற்றும்
மெரபரும்
ன் விரிந்து செக்திகளிரை”டயிலவான
போரை” அமெவாதல்களின்
கீழரை”” அமெந்திருக்கக் கூடிய மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார ” அமெற்றும் வரக்க
நாசமலன்களின் ஒரு தல்லிய” அமெவான ” அமெதிப்பீட்ரை”ட அடிப்பரை”டயவாகக்
மெரகவாண்டிருக்க போரைவண்டும். இந்த அடிப்பரை”டயில் ” அமெட்டுபோரை” அமெ
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்க” அமெவானத,
போரைபவாருக்கவான
நியவாய” அமெவாக
ஒவ்மெரவவாரு
நாசமவாட்டின்
ஆளும்
உயரடுக்கினரவாலும்
ஊக்குவிக்கப்படுகின் வன்முறை “போரைதசிய நாசமலன்களுக்கு” ன் விரிந்து செ” அமெரன் விரிந்து செமில்லவாத
எதிரக்கின் வன்முறை
தனத
சுயவாதீன” அமெவான
போரைவரை”லத்திட்டத்ரை”த
அபிவிருத்தி மெரன் விரிந்து செய்ய முடியும்.
10.
இரவாணுவவவாதம்
” அமெற்றும்
போரைபவாருக்கவான
முக்கிய
கவாரதுணை” அமெவானத உலக முதலவாளித்தவ அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறையின்
ஆழ” அமெவாய்-போரைவரூன்றிய முரண்பவாடுகளில் அரை”” அமெந்திருக்கி வன்முறைத: 1)
உலகதட்டங்களைவாவிய ரீதியவாக ஒருங்கிரை”துணைக்கப்பட்ட ” அமெற்றும் ஒன்றுடன்
ஒன்றுதங்கியுளதட்டங்களை ஒரு மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரத்திற்கும் எதிமெரரதிரவான
போரைதசிய
அரசுகளுக்கு
இரை”டயில்
அத
பிதட்டங்களைவுபட்டு
இருப்பதற்கும்
இரை”டயிலவான
முரண்பவாடு;
” அமெற்றும்
2)
உலகதட்டங்களைவாவிய உற்பத்தியின் ன் விரிந்து செமூக” அமெயப்பட்ட தன்ரை”” அமெக்கும்,
உற்பத்தி ன் விரிந்து செவாதனங்களின் தனியவார உரை”டரை”” அமெயின் மூல” அமெவாக
ஆளும் முதலவாளித்தவ வரக்கத்தின் தனியவார இலவாபக்
குவிப்பிற்கு
அத
கீழ்ப்படியச்
மெரன் விரிந்து செய்யப்படுவதற்கும்
இரை”டயிலவான முரண்பவாடு. முதலவாளித்தவ வங்கிகள ” அமெற்றும்
மெரபருநிறுவனங்களின் ன் விரிந்து செக்தி வவாய்ந்த கூட்டரை”” அமெப்பவானத, கச்ன் விரிந்து செவாப்
மெரபவாருட்கரை”தட்டங்களையும்,
எண்மெரதுணைய்
” அமெற்றும்
எரிவவாயுக்
குழவாய்கரை”தட்டங்களையும், வணிகப் பவாரை”தவழிகரை”தட்டங்களையும் ” அமெற்றும் ” அமெலிவு
உரை”ழப்புக்கவான அணுகரை”லயும் அத்தடன் இலவாபக் குவிப்புக்கு
இன்றியரை”” அமெயவாததவாக
இருக்கின் வன்முறை
ன் விரிந்து செந்ரை”தகரை”தட்டங்களையும்
கட்டுப்படுத்தவதற்கு ஒரு வணிகப் போரைபவாரவாட்டத்ரை”தயும் ” அமெற்றும்
இறுதியவாய் இரவாணுவப் போரைபவாரவாட்டத்ரை”தயும் நாசமடத்தவதற்கு
“தத்த” அமெத” அரசிரை”னப் பயன்படுத்திக் மெரகவாளகின் வன்முறைன.
11. போரைபவாருக்கவான முரை”னப்பு, உலக போரை” அமெலவாதிக்க ன் விரிந்து செக்தியவாக
தனத நிரை”லரை”யத் மெரதவாடரந்த பரவா” அமெரிப்பதற்கு அமெர” அமெரிக்கவா
போரை” அமெற்மெரகவாளகின் வன்முறை
பிரயத்தனங்களில்,
ரை”” அமெயம்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
1991
இல்
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
ஒன்றியம்
கரை”லக்கப்பட்டரை”” அமெயவானத
உலமெரகங்கும்
கடிவவாதட்டங்களை” அமெற் வன்முறை
அமெர” அமெரிக்க
போரை” அமெலவாதிக்கத்ரை”த
நிரை”லநாசமவாட்டுவதற்கவான
ஒரு
ன் விரிந்து செந்தரப்ப” அமெவாகப்
பவாரக்கப்பட்டத.
ன் விரிந்து செவவால்மெரன் விரிந்து செய்ய
முடியவாத
அமெர” அமெரிக்கவாவின் ன் விரிந்து செக்தியவானத போரைவவால் ஸ்ட்ரீட்டின் நாசமலன்களில்
ஒரு “புதிய உலக ஒழுங்ரை”க” உத்தரவிடுகின் வன்முறை நிரை”லரை”யக்
மெரகவாண்ட “ஒற்ரை” வன்முறைத்தருவ கவாலகட்டத்ரை”த” அந்த “வரலவாற்றின்
முடிவு” உருவவாக்கியதவாக ஏகவாதிபத்திய பிரச்ன் விரிந்து செவாரவவாதிகதட்டங்களைவால்
போரைபவாற் வன்முறைப்பட்டத. போரைன் விரிந்து செவாவியத் ஒன்றிய” அமெவானத, ஐபோரைரவாப்பவாவின்
கிழக்கு எல்ரை”லகள மெரதவாடங்கி பசிபிக் கடல் வரை”ரயிலும்

உலகின் ஒரு பரந்த விரிந்த பகுதிரை”ய உளதட்டங்களைடக்கியிருந்தத.
இவ்வவா வன்முறைவாய்,
பலம்
இழந்திருந்த
ரஷ்யவாவினவால்
கட்டுப்பவாட்டினுளமெரகவாண்டிருந்த
யூபோரைரசியவாவின்
பரந்த
பிரவாந்தியங்களும் அத்தடன் புதிதவாக சுதந்திர” அமெரை”டந்திருந்த
” அமெத்திய ஆசிய அரசுகளும் மீண்டும் “முமுற்றுமுழுதவாக ”,
மெரபருநிறுவனச்
சுரண்டலுக்கும்
மெரகவாளரை”தட்டங்களைக்கும்
தி வன்முறைந்த
விடப்பட்டத. சீனவாவில் ஸ்ரவாலினிஸ்டுகதட்டங்களைவால் முதலவாளித்தவம்
” அமெறுபுனருத்தவானம் மெரன் விரிந்து செய்யப்பட்டரை”” அமெ, 1989 ல் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்க
எதிரப்பின் மீதவான அதன் போரைபவாலிஸ்-அரசு அடக்குமுரை” வன்முறை ” அமெற்றும்
நாசமவாடுகடந்த முதலீடுகளுக்கு “சுதந்திர வணிக ” அமெண்டலங்கள”
தி வன்முறைந்த விடப்பட்டரை”” அமெ ஆகியரை”வ ” அமெலிவு உரை”ழப்பின் ஒரு பரந்த
ரை”கயிருப்ரை”ப கிரை”டக்கச் மெரன் விரிந்து செய்தத.
12. 1991 இல் ஈரவாக்கிற்கு எதிரவான வரை”தட்டங்களைகுடவாப் போரைபவாரில்
அமெர” அமெரிக்கவா ” அமெற்றும் அதன் கூட்டவாளிகதட்டங்களைத மெரவற்றியவானத,
போரைபவாரை”ர மெரவளியு வன்முறைவுக் மெரகவாளரை”கயின் மிகத் தி வன்முறைம்பட்ட ன் விரிந்து செவாதன” அமெவாக
நியவாயப்படுத்தவதற்கு ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செஅதட்டங்களைவில் ஆளும் வரக்கங்கதட்டங்களைவால்
ரை”கயிமெரலடுக்கப்பட்டத. ”பரை”ட போரைவரை”ல மெரன் விரிந்து செய்கி வன்முறைத!” என்று
போரைவவால் ஸ்ட்ரீட் போரைஜரனல் பிரகடனம் மெரன் விரிந்து செய்தத. ஒரு வருடம்
கழித்த,
”முன்போரைனறிய
மெரதவாழிற்தரை” வன்முறை
நாசமவாடுகள
நாசம” அமெத
தரை”லரை”” அமெரை”ய ன் விரிந்து செவவால் மெரன் விரிந்து செய்வரை”த அல்லத, பிரவாந்திய அதட்டங்களைவில்
அல்லத உலக அதட்டங்களைவில் ஒரு மெரபரிய பவாத்திரத்ரை”த வகிக்க
ஆரை”ன் விரிந்து செப்படுவரை”தயும் கூட” இரவாணுவரீதியவாக ஊக்கம்குன் வன்முறைச்
மெரன் விரிந்து செய்வபோரைத அமெர” அமெரிக்கவாவின் இலக்கு என்று கூறிய ஒரு
பவாதகவாப்பு மூபோரைலவாபவாய ஆவதுணைத்ரை”த மெரபன்டகன் தழுவிக்
மெரகவாண்டத.
13. ஆயினும், இருபத்திரை”யந்த ஆண்டுகவால முடிவில்லவாத
போரைபவாரவானத, அமெர” அமெரிக்கவாவின் முதலவாளித்தவத்தின் வீழ்ச்சிரை”யத்
தடுத்த நிறுத்தவதற்போரைகவா அல்லத உலகதட்டங்களைவாவிய உ வன்முறைவுகளில் ஒரு
புதிய
ஸ்திர” அமெவான
அடித்ததட்டங்களைத்ரை”த
உருவவாக்குவதற்போரைகவா
தவறியிருக்கி வன்முறைத. ” அமெவா வன்முறைவாக, அமெர” அமெரிக்கவாவவானத —ன் விரிந்து செ” அமெவாளிக்க
இயலவாத உளமுக மெரநாசமருக்கடிகதட்டங்களைவால் பின்னப்பட்டும் ” அமெற்றும்
பயங்கர” அமெவான ஆயுதங்கதட்டங்களைவால் தன்ரை”ன நிரப்பிக் மெரகவாண்டும்—
ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ
ஸ்திரமின்ரை”” அமெயின்
மிகப்மெரபரும்
மூலவதட்டங்களை” அமெவாக
உரு” அமெவாற் வன்முறைப்பட்டு விட்டிருக்கி வன்முறைத. ஒரு “புதிய உலக ஒழுங்ரை”க”
உருவவாக்குவதற்கவான
முரை”னப்பவானத
உலகதட்டங்களைவாவிய
ஒழுங்கின்ரை”” அமெக்கு
உரம்போரைபவாடுவதில்
தவான்
மெரவற்றி
மெரபற்றிருக்கி வன்முறைத. அமெர” அமெரிக்கவா மெரதவாடக்கிய ஒவ்மெரவவாரு போரைபவாரும்
முன்மெரனதிரபவாரத்திரவாத
அழிவுகர” அமெவான
சிக்கல்களிபோரைலபோரைய
முடிந்திருக்கி வன்முறைத.

ஏகவாதிபத்திய புவி-அரசியல்
14. அமெர” அமெரிக்க உதட்டங்களைவு முகரை”” அமெகளின் இரை”டவிடவாத ” அமெற்றும்
பரந்தபட்ட
நாசமடவடிக்ரை”ககள,
உலகின்
எந்தப்
பகுதியும்
அமெர” அமெரிக்க
முதலவாளித்தவத்தின்
நாசமலன்களுக்கு
மெரவளியில்
இருக்கவில்ரை”ல என் வன்முறை உண்ரை”” அமெயின் நாசமரை”டமுரை” வன்முறை மெரவளிப்பவாடவாக
அரை”” அமெந்த இருக்கின் வன்முறைன. ஒவ்மெரவவாரு கண்டமும் ” அமெற்றும்
ஒவ்மெரவவாரு நாசமவாடும் அமெர” அமெரிக்க ஏகவாதிபத்தியத்தின் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
” அமெற்றும் புவியரசியல் நாசமலன்கள என் வன்முறை பட்டகக்கண்துணைவாடியின்
ஊடவாகப் பவாரக்கப்படுகி வன்முறைத. ஒவ்மெரவவாரு உண்ரை”” அமெயவான ” அமெற்றும்
ன் விரிந்து செவாத்திய” அமெவான
ன் விரிந்து செவவாரை”லயும்
எதிரமெரகவாளவதற்கு
ஒரு
மூபோரைலவாபவாயத்ரை”த அபிவிருத்தி மெரன் விரிந்து செய்வதில் அமெர” அமெரிக்க ஆளும்
வரக்கம் தனத கவனத்ரை”தக் குவித்தவண்துணைம் இருக்கி வன்முறைத.
15. தனத உலக போரை” அமெலவாதிக்கத்திற்கவான மிக முக்கிய” அமெவான
அச்சுறுத்தலவாக அமெர” அமெரிக்கவா சீனவாரை”வ அரை”டயவாதட்டங்களைம் கவாண்கி வன்முறைத.
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
நாசமவாடுகடந்த முதலீட்டினவால் தூண்டப்பட்ட அபோரைத அபிவிருத்தியும்
அத்தடன் பரந்த உற்பத்தி வன் விரிந்து செதியின் ஸ்தவாபிப்பும் சீனவாரை”வ
உலகின் ஏரவாதட்டங்களை” அமெவான அரசுகளுடனவான முக்கிய வரத்தகக்
கூட்டவாளியவாகவும்
இரண்டவாவத
மெரபரிய
உலகப்
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார” அமெவாகவும்
” அமெவாற்றிவிட்டிருக்கி வன்முறைத.
தனத
உலகதட்டங்களைவாவிய பலம் மெரபருகியிருக்கும் நிரை”லயில், சீனவாவவானத
தற்போரைபவாத அமெர” அமெரிக்கவாவவால் போரை” அமெலவாதிக்கம் மெரன் விரிந்து செலுத்தப்படுகின் வன்முறை
முதலீடு ” அமெற்றும் வரத்தக முரை” வன்முறைகளுக்கவான ” அமெவாற்றுகரை”தட்டங்களை
ஊக்குவித்தக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத; அதற்கு அமெர” அமெரிக்கவாவின்
ஐபோரைரவாப்பிய ” அமெற்றும் ஆசியக் கூட்டவாளிகள உளளிட்ட ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ
ஆதரரை”வயும் எதிரபோரைநாசமவாக்கியிருக்கி வன்முறைத. ஆசிய உளகட்டரை”” அமெப்பு
முதலீட்டு வங்கி (Asian Infrastructure Investment Bank) இன்
உருவவாக்கம், யூபோரைரசியவாவில் சீனவா தனத “பட்டுப் பவாரை”த” (Silk
Road)
முன்முயற்சிரை”ய மீண்டும்
மெரதவாடரவத
போரைபவான் வன்முறை
அபிவிருத்திகள உலகப் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரத்தில் தனத நிரை”லரை”ய
கணின் விரிந்து செ” அமெவாகப் பலவீன” அமெவாக்கி விடும்
என்று
அமெர” அமெரிக்கவா
அஞ்சுகி வன்முறைத.
16. இததவிர, சீன அரசு மெரபற்று வரும் வதட்டங்களைங்கள, இரவாணுவத்
தி வன்முறைன்கள ” அமெற்றும் ஒரு உலகதட்டங்களைவாவிய அணுகல்-எல்ரை”ல
ஆகியரை”வ,
தடுக்கப்படவாத
போரைபவானவால்,
இன்னும்
பல
தன் விரிந்து செவாப்தங்களில் அத அமெர” அமெரிக்கவாவுடன் போரைபவாட்டியிடக் கூடும்
என்பரை”த எடுத்தக்கவாட்டுகின் வன்முறை குறியீடுகரை”தட்டங்களைக் மெரகவாண்டு,
அமெர” அமெரிக்க ஏகவாதிபத்திய சிந்தரை”னக் குழவாம்கள மூரை”தட்டங்களைரை”ய
கன் விரிந்து செக்கிக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. எரின் விரிந்து செக்தி ” அமெற்றும் கச்ன் விரிந்து செவாப்
மெரபவாருட்களின் ஸ்திர” அமெவான விநிபோரையவாகங்களுக்கு சீனவா போரைதரை”வ
மெரகவாண்டிருப்பதவானத ஆசியவா, ஆபிரிக்கவா ” அமெற்றும் இலத்தீன்
அமெர” அமெரிக்கவாவில் அமெர” அமெரிக்கவாவின் மெரன் விரிந்து செல்வவாக்ரை”க பு வன்முறைநிரை”லயவாக
பலவீனப்படுத்தியிருக்கக் கூடிய அரசியல் உ வன்முறைவுகளுக்கு
உருக்மெரகவாடுப்பதற்கு சீனவாரை”வத் தளளியிருக்கி வன்முறைத. மெரபன்டகன்உத்தரவின்
போரைபரில்
மூபோரைலவாபவாய
” அமெற்றும்
ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ
ஆய்வுகளுக்கவான ரை”” அமெயம் (CSIS) ன் விரிந்து செமீபத்தில் ஆசியவாரை”வ
போரைநாசமவாக்கிய “திருப்பம்” அல்லத ”” அமெறுன் விரிந்து செ” அமெநிரை”ல” குறித்த தனத
தி வன்முறைனவாய்வில், “இந்தப் பிரவாந்தியத்தில் இரவாணுவ வலிரை”” அமெயின்
ன் விரிந்து செ” அமெநிரை”லயவானத
அமெர” அமெரிக்கவாவிற்கு
எதிரவானதவாக
” அமெவாறிக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத” என்று அப்பட்ட” அமெவான குபோரைரவாதத்தடன்
திட்டவட்ட” அமெவாக மெரதரிவித்திருக்கி வன்முறைத.
17. "சீனவாவின் எழுச்சி” மீதவான இத்தரை”கய ” அமெதிப்பீடுகளில்
ஏகவாதிபத்திய
நாசமலன்கதட்டங்களைவால்
தூண்டப்பட்ட
கணின் விரிந்து செ” அமெவான
மிரை”க” அமெதிப்பிடல் இருக்கி வன்முறைத. நாசமவீன நாசமகரங்களும் மிக நாசமவீன
மெரதவாழிலக வதட்டங்களைவாகங்களும் ஒருபு வன்முறைம், அதன் அருகிபோரைலபோரைய
வவாழ்வவாதவாரம் போரைபவாதவாத சிறுவிவன் விரிந்து செவாயியின் விவன் விரிந்து செவாயம் ” அமெறுபு வன்முறைம்,
” அமெரை”லபோரைபவான் வன்முறை மெரன் விரிந்து செல்வக்குவிப்பு ஒருபு வன்முறைம் அதன் அருகிபோரைலபோரைய
டிக்கன்ஸ் விவரரை”துணை போரைபவான் வன்முறை சுரண்டலும் நீண்டகவால
பின்தங்கியநிரை”லயும் ” அமெறுபு வன்முறைம் என அந்நாசமவாடு மெரவடிப்பவான ன் விரிந்து செமூக
முரண்பவாடுகதட்டங்களைவால்
உலுக்கப்பட்டுக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
உத்திபோரையவாகபூரவ” அமெவாய்
55
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
இன
சிறுபவான்ரை”” அமெயினரை”ரக் மெரகவாண்ட ஒரு நாசமவாடவான சீனவாவிற்குள,
அதன் புதிய முதலவாளித்தவ வரக்கத்தின் போரைபவாட்டிப் பிரிவுகள
இரை”டபோரைய, மெரன் விரிந்து செவாத்த ” அமெற்றும் ன் விரிந்து செலுரை”ககளுக்கவாக நாசமடக்கின் வன்முறை
போரை” அமெவாதல்களில் இருந்த எழுகின் வன்முறை கன்ரை”னவவாத பிதட்டங்களைவுகளும்
பிரவாந்தியவவாத பிதட்டங்களைவுகளும் இருப்பரை”த நாசமன்கு அறிந்த
அமெர” அமெரிக்க உதட்டங்களைவு முகரை”” அமெகள அவற்ரை” வன்முறைச் சுரண்டிக் மெரகவாளதட்டங்களை
முரை”னகின் வன்முறைன. சீனவாவின் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார வதட்டங்களைரச்சி ஒருபு வன்முறைம்
இருந்தவாலும்,
அங்கு
முதலவாளித்தவம்
மீட்சி
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மெரன் விரிந்து செய்யப்பட்டரை”” அமெயவானத,
அந்நாசமவாட்ரை”ட
அமெர” அமெரிக்க
” அமெற்றும்
ஐபோரைரவாப்பிய
ஏகவாதிபத்தியத்தின்
அழுத்தத்திற்கு
அதிகம்
பலவீன” அமெவானதவாக ஆக்கியுளதட்டங்களைத.
18. இந்த “” அமெறுன் விரிந்து செ” அமெநிரை”லயவாக்கம்”, பசிபிக் கரை”ரரை”ய ஒட்டிய
சீனவாவின்
” அமெக்களமெரதவாரை”க-அடரத்திமிக்க
மெரதவாழிற்தரை” வன்முறை
ரை”” அமெயங்களுக்கு எதிரவான அழிவுகர” அமெவான வவான் தவாக்குதல்கள,
” அமெற்றும், மெரதன் சீனக் கடலில் சீனவா தனத மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரத்திற்கவாய்
ன் விரிந்து செவாரந்திருக்கக் கூடிய அதிமுக்கிய” அமெவான கடல் பவாரை”தகரை”தட்டங்களை
அதனிடமிருந்த பறிப்பத ஆகியவற்ரை” வன்முறைக் மெரகவாண்டு சீனவாரை”வ
நிரந்தர” அமெவாக மிரட்டுவதற்கு அமெர” அமெரிக்கவா ” அமெற்றும் கூட்டவாளிகதட்டங்களைத
இரவாணுவ
ன் விரிந்து செக்திரை”ய
நிரை”லநிறுத்தவரை”த
ரை”” அமெய” அமெவாகக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. மெரபன்டகனின் “வவான்கடல் யுத்தம்” என் வன்முறை
கருத்தவால் ன் விரிந்து செங்போரைகதம் கவாட்டப்படுகின் வன்முறை “திருப்பத்தின்” இரவாணுவப்
பரி” அமெவாதுணைங்கள,
சீனவாரை”வ
அமெர” அமெரிக்கவாவின்
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
உத்தரவுகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய
நிரப்பந்திக்க
போரைநாசமவாக்கம்
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. பசிபிக் கடந்த கூட்டின் ஷரத்தகளும்
அத்தடன் சீனவா அல்ல, அமெர” அமெரிக்கவா தவான் “21 ஆம்
நூற் வன்முறைவாண்டின் வரத்தகத்தின் விதிகரை”தட்டங்களை எழுத போரைவண்டும்” என் வன்முறை
ஒபவா” அமெவாவின் அறிவிப்பும் போரைவவால் ஸ்ட்ரீட் வங்கிகள ” அமெற்றும்
மெரபருநிறுவனங்களின்
மெரகவாளரை”தட்டங்களையிடும்
நாசமலன்களின்
உருவடிவ” அமெவாய் நிற்கின் வன்முறைன.
19.
”ஆசியவாரை”வ
போரைநாசமவாக்கிய
திருப்பம்”
ஒட்டுமெர” அமெவாத்த
பிரவாந்தியத்ரை”தயும்
இரவாணுவ” அமெய” அமெவாக்கி
ஸ்திரம்குரை”லயச்
மெரன் விரிந்து செய்திருப்பபோரைதவாடு
அமெர” அமெரிக்கவாவில்
இருந்தவரும்
பரந்த
வதட்டங்களைங்கரை”தட்டங்களையும் அத வற் வன்முறைச்மெரன் விரிந்து செய்த விடும். ஆயினும் ஏரவாதட்டங்களை” அமெவான
அமெர” அமெரிக்க மூபோரைலவாபவாய வட்டங்களில் இத போரைபவாத” அமெவானதல்ல
என்று கூறி நிரவாகரிக்கப்படுகி வன்முறைத. முன்னவாள போரைன் விரிந்து செவாவியத் ” அமெத்திய
ஆசியக் குடியரசுகள, ரஷ்யவா ” அமெற்றும் கிழக்கு ஐபோரைரவாப்பவாவின்
வழியவாக
அரை”” அமெக்கப்படக்
கூடியதம்,
” அமெத்திய
கிழக்கின்
ஆதவாரவதட்டங்களைங்களுக்கும் ” அமெற்றும் அமெர” அமெரிக்க இரவாணுவத்தின்
கருரை”துணை அவசியப்படவா” அமெல் இருக்கும் போரை” அமெற்கு ஐபோரைரவாப்பவாவின்
ன் விரிந்து செந்ரை”தகளுக்கும் நிலவழிப் பவாரை”தகரை”தட்டங்களையும் புதிய கடல்வழிப்
பவாரை”தகரை”தட்டங்களையும் உருவவாக்குகின் வன்முறை “ஒபோரைர இரை”துணைப்பு, ஒபோரைர
பவாரை”த”
திட்டத்தின்
போரைபவாக்குவரத்த
” அமெற்றும்
எரின் விரிந்து செக்தி
வரை”லப்பின்னல்களுக்கு நிதியவாதவாரம் அளிப்பதற்கு சீன ஆட்சி
வவாக்குறுதியளித்திருக்கி வன்முறைத.
இத்தரை”கய
இலட்சியங்கரை”தட்டங்களை
எட்டுவமெரதன்பத ஏரவாதட்டங்களை” அமெவான மெரபரும் நிச்ன் விரிந்து செய” அமெற் வன்முறை அரசியல், நிதி,
” அமெற்றும்
மெரதவாழில்நுட்பக்
கவாரணிகரை”தட்டங்களைச்
ன் விரிந்து செவாரந்திருக்கி வன்முறைத
என் வன்முறைவாலும் கூட, அமெர” அமெரிக்கவாரை”வப் மெரபவாறுத்தவரை”ர, இரை”வ ஒரு
உயிரவவாழ்க்ரை”க அச்சுறுத்தலவாக பவாரக்கப்படுகின் வன்முறைன.
20. இத்தரை”கய மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார அபிவிருத்திகள ரஷ்யவாவுக்கும்
சீனவாவுக்கும் இரை”டயில் ஒரு இரவாணுவ ” அமெற்றும் அரசியல்
கூட்டணிரை”ய வலுப்படுத்தி யூபோரைரசியவாவில் போரை” அமெலவாதிக்கம் மெரன் விரிந்து செலுத்தி
பின் ” அமெற் வன்முறை ன் விரிந்து செக்திகரை”தட்டங்களையும் இழுக்கக்கூடிய ன் விரிந்து செவாத்தியத்ரை”தக் குறித்த
ன் விரிந்து செமீபத்திய CSIS ஆவதுணை” அமெவானத ஊகிக்கி வன்முறைத. CSIS எழுதகி வன்முறைத:
"கிமெரரம்ளின் இறுதியில் சீனவாவுடன் போரைகவாலவாகல” அமெவான உ வன்முறைவு
மெரகவாண்டவாலும் ன் விரிந்து செரி அல்லத தனத மிகவும் ன் விரிந்து செக்திவவாய்ந்த
அண்ரை”டநாசமவாட்டிற்கு எதிரவாய் தன்ரை”ன ன் விரிந்து செ” அமெப்படுத்திக் மெரகவாளதட்டங்களை
முரை”னந்தவாலும் ன் விரிந்து செரி, அவற்றின் விரை”தட்டங்களைவுகள நீண்டகவாலத்திற்கு
எதிமெரரவாலிக்கும்.” ” அமெவாஸ்போரைகவாவின் இப்போரைபவாரை”தய நிரவவாகமும்
முன்னவாள
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
ஒன்றியத்தில்
இருந்த
அதற்கு
கிரை”டக்கப்மெரபற்றிருக்கும் மிதமிஞ்சிய இரவாணுவ வலிரை”” அமெயும்
கிழக்கு ஐபோரைரவாப்பவா, ” அமெத்திய ஆசியவா ” அமெற்றும் ” அமெத்திய கிழக்கில்
அமெர” அமெரிக்க ன் விரிந்து செக்திரை”ய கடிவவாதட்டங்களைமின்றி பிரபோரையவாகிப்பதற்கு ஏற்கனபோரைவ
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
ஏற்றுக்மெரகவாளதட்டங்களைமுடியவாத முட்டுக்கட்ரை”டகதட்டங்களைவாக இருப்பதவாகபோரைவ
அமெர” அமெரிக்கவாவின் ஆளும் உயரடுக்கு ஏற்கனபோரைவ கருதிக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
21.
பிரிட்டிஷ்
ஏகவாதிபத்திய
மூபோரைலவாபவாய
நிபுதுணைரவான
ஹல்ஃபோரைபவாரட் ” அமெக்கின்டரின் (Halford Mackinder 1861-1948)
எழுத்தக்கள
அமெர” அமெரிக்க
மெரவளியு வன்முறைவுக்
மெரகவாளரை”கரை”ய
வகுக்கின் வன்முறை மூபோரைலவாபவாய ” அமெற்றும் இரவாணுவ பகுப்பவாய்வவாதட்டங்களைரகள
இரை”டபோரைய
பரவலவான
” அமெதிப்ரை”பப்
மெரபற்று
வருகி வன்முறைத.
கல்வித்தரை” வன்முறை ஆய்வுப்பத்திரிரை”ககளில் ன் விரிந்து செமீப ஆண்டுகளில்
மெரவளியவான
ஏரவாதட்டங்களை” அமெவான
புத்தகங்களிலும்
” அமெற்றும்
கட்டுரை”ரகளிலும்
” அமெக்கின்டர
“” அமெத்தியதவான” அமெவான
பகுதி”
(heartland) என்று குறிப்பிட்ட பகுதி தவான் —இத போரைஜர” அமெனியின்
கிழக்கு எல்ரை”லகள மெரதவாடங்கி சீனவாவின் போரை” அமெற்கு எல்ரை”ல வரை”ர
நீண்டுமெரன் விரிந்து செல்வதவாகும்— அமெர” அமெரிக்கவாவிற்கும் அதன் போரை” அமெற்கு
ஐபோரைரவாப்பிய
கூட்டவாளிகளுக்கும்
தீரக்க” அமெவான
மூபோரைலவாபவாய
முக்கியத்தவம் மெரகவாண்ட பகுதியவாய் கருதப்படுவதவாகும்.
22. இரண்டவாம் உலகப் போரைபவாருக்கு முந்ரை”தய போரைபவாலந்தின்
வலத-ன் விரிந்து செவாரி
எபோரைதச்ன் விரிந்து செவாதிகவார
தரை”லவரவான
போரைஜவான் விரிந்து செப்
பில்சுட்ஸ்கியின் “கடல்களுக்கு இரை”டயில்” (Intermarium) திட்டம்
போரைபவான் வன்முறை
” அமெற் வன்முறை
கருத்தவாக்கங்களும்
மீண்டும்
உயிரமெரகவாடுக்கப்பட்டுக்
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன.
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
ஒன்றியத்ரை”த ஸ்திரம்குரை”லப்பதற்கு பவால்டிக் முதல் கருங்கடல்
வரை”ரயிலும் (எஸ்போரைதவானியவா, லவாத்வியவா, லித்தபோரைவனியவா,
போரைபவாலந்த
” அமெற்றும்
உக்போரைரன்
உளளிட)
ஏகவாதிபத்தியஆதரவுடனவான வலத-ன் விரிந்து செவாரி அரசுகதட்டங்களைத ஒரு கூட்டணிரை”ய
உருவவாக்குவபோரைத Intermarium இன் போரைநாசமவாக்க” அமெவாய் இருந்தத. இந்த
தத்தவங்களின் ன் விரிந்து செ” அமெகவால ஆதரவவாதட்டங்களைர ஒருவர 2011 இல்
எழுதினவார: “யூபோரைரசியவாவுடன், குறிப்பவாக ‘புதிய கிழக்கு
ஐபோரைரவாப்பிய’ அரசுகதட்டங்களைவான உக்போரைரன், மெரபலவாருஸ் ” அமெற்றும்
ககவாசியன் அரசுகள ” அமெற்றும் அபோரைதபோரைபவால ” அமெத்திய ஆசிய
அரசுகள ஒன் வன்முறைவாய் போரைன் விரிந்து செரந்த ‘சிறிய யூபோரைரசிய அரசுகள’ உடன்
போரை” அமெற்கு ஈடுபவாடு மெரகவாண்டிருப்பத அவசிய” அமெவாகும். இந்த
வழியில் முக்கிய யூபோரைரசிய ன் விரிந்து செக்திகளுக்கு எதிரவாய், ரஷ்யவாவின்
மெர” அமென்ரை”” அமெயவான
அடிவயிற்றுப்
பகுதிக்கும்
சீனவாவின்
மெரகவால்ரை”லப்பு வன்முறைப் பகுதிக்கும் இரை”டயில் ஒரு பவாதகவாப்புக்
போரைகவாட்ரை”டரை”ய போரை” அமெற்கினவால் உருவவாக்குவதற்கு முடியும்.”
[Alexandros Petersen, The World Island: Eurasian Geopolitics and
the fate of the West, (Santa Barbara: Praeger), p. 114]

23. ஐபோரைரவாப்பவா ” அமெற்றும் ஆசியவா இரண்டு இடங்களிலுபோரை” அமெ
இத்தரை”கய புவிமூபோரைலவாபவாயத் திட்டங்கள பயன்படுத்தப்படுவத
மெரதளிவவாய் மெரதரிகி வன்முறைத. இந்போரைதவா-பசிபிக் பகுதியில் சீனவாவுக்கு
எதிரவாக அமெர” அமெரிக்க ” அமெற்றும் கூட்டவாளிகதட்டங்களைத இரவாணுவ ன் விரிந்து செக்தி
மெரகவாஞ்ன் விரிந்து செம்மெரகவாஞ்ன் விரிந்து செ” அமெவாய் மெரபருக்கப்பட்டுச் மெரன் விரிந்து செல்வத நாசமடந்போரைதறிக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத, அபோரைதபோரைவரை”தட்டங்களையில் கிழக்கு ஐபோரைரவாப்பவாவில்
போரைநாசமட்போரைடவா பரை”டகள நிரை”லநிறுத்தப்பட்டுளதட்டங்களைரை”” அமெக்கு ரஷ்யவா
முகம்மெரகவாடுத்திருக்கி வன்முறைத, அத்தடன் பவால்டிக் அரசுகள ” அமெற்றும்
உக்போரைரனில் அதிதீவிர-போரைதசியவவாத ஆட்சிகளுக்கு அமெர” அமெரிக்கவா
இரவாணுவ-உதவிக்கு வவாக்குறுதியளிக்கி வன்முறைத. சீனவா ” அமெற்றும்
ரஷ்யவாவின் அணுஆயுத அரசுகள ” அமெண்டியிடச் மெரன் விரிந்து செய்யப்படும்
நிரை”ல தவா” அமெதமில்லவா” அமெல் விரை”ரவில் மெரகவாண்டுவரப்பட்டவாக
போரைவண்டும் என் வன்முறை முடிவுக்கு அமெர” அமெரிக்க ஆளும் வரக்கம்
வந்தபோரைன் விரிந்து செரந்திருக்கி வன்முறைத.
சீனவாரை”வயும்
ரஷ்யவாரை”வயும்
அரை”ரக்கவாலனித்தவ
கீழ்ப்படிந்த
அரசுகளின்
நிரை”லக்கு
குரை” வன்முறைப்பதம், “இருதயப் பகுதிரை”ய” கட்டுப்படுத்தவதம்,

உலரை”க ஆளுவதபோரை” அமெ அமெர” அமெரிக்கவாவின் இலக்கவாக இருக்கி வன்முறைத.
24. யூபோரைரசியவாரை”வயும் உலகத்ரை”தயும் கட்டுப்படுத்தவதற்கவான
அமெர” அமெரிக்க ஏகவாதிபத்தியத்தின் மூபோரைலவாபவாயத்தில் மெரதற்கவாசியவாவும்
இந்திய மெரபருங்கடலும் இன்றியரை”” அமெயவாத பவாகங்கதட்டங்களைவாய் உளதட்டங்களைன.
நூற் வன்முறைவாண்டின் மெரதவாடக்கத்தில் இருந்போரைத அமெர” அமெரிக்கவா இந்தியத்
தரை”துணைக்கண்டமெர” அமெங்கும்
தனத
இரவாணுவ-மூபோரைலவாபவாயப்
பிரன் விரிந்து சென்னத்ரை”த விரிவுபடுத்தவதற்கு இரை”டவிடவாத நாசமடவடிக்ரை”க
போரை” அமெற்மெரகவாண்டு வந்திருக்கி வன்முறைத: ஆப்கவானிஸ்தவானில் இப்போரைபவாத 15ஆண்ரை”ட
மெரதவாட்டிருக்கும்
ஆக்கிரமிப்பு;
இந்தியவாவுடன்
விரிந்தமெரகவாண்போரைட மெரன் விரிந்து செல்லும் இரவாணுவ உ வன்முறைவுகள மெரகவாண்ட ஒரு
“உலகதட்டங்களைவாவிய
மூபோரைலவாபவாயக்
கூட்டின்”
அபிவிருத்தி;
இலங்ரை”கயில் அமெர” அமெரிக்கவாவுக்கு கூடுதலவாகக் கீழ்ப்படிகின் வன்முறை ஒரு
அரன் விரிந்து செவாங்கத்ரை”த அ” அமெரத்தவதற்கு 2015 ஜனவரியில் அங்கு ஆட்சி
” அமெவாற் வன்முறைத்ரை”த ஒழுங்கரை”” அமெத்தரை”” அமெ ஆகியரை”வயும் இதில் அடங்கும்.
சீனவா மீதவான போரைபவார அல்லத ஒரு போரைபவார-மெரநாசமருக்கடியின் ன் விரிந்து செ” அமெயத்தில்
அதன் மீத மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரத் தரை”ட விதிப்பதற்கு கடல்வழி
ன் விரிந்து செந்திப்புப் புளளிகரை”தட்டங்களைப் பயன்படுத்தவதற்கவான அமெர” அமெரிக்கவாவின்
திட்டங்கள இந்தியப் மெரபருங்கடலில் அதன்
போரை” அமெலவாதிக்க
நிரை”லரை”யச்
ன் விரிந்து செவாரந்திருக்கின் வன்முறைன.
அமெர” அமெரிக்க
இரவாணுவ
வலிரை”” அமெரை”ய கிழக்கு ஆபிரிக்கவா ” அமெற்றும் ” அமெத்திய கிழக்கில் முன்
தளளுவதம் கூட அரை”தபோரைய ன் விரிந்து செவாரந்தளதட்டங்களைத. இறுதியவாக ஆனவாலும்
முக்கியத்தவத்தில் ன் விரிந்து செரை”தட்டங்களைப்பில்லவாததவாய், இந்தியப் மெரபருங்கடல்
மீதவான
கட்டுப்பவாடு
அதிமுக்கிய” அமெவானதவாக கருதப்படுவதன்
கவாரதுணைம் கிழக்கு ஆசியவா, ” அமெத்திய கிழக்கு, ஆபிரிக்கவா ” அமெற்றும்
ஐபோரைரவாப்பவா ஆகியவற்ரை” வன்முறை இரை”துணைக்கின் வன்முறை கடல்வழிப் பவாரை”தகளின்
மீத அல்லத அமெர” அமெரிக்க மூபோரைலவாபவாயவவாதி ஆர.டி.கப்லனின்
வவாரத்ரை”தகளில் மெரன் விரிந்து செவால்வதவானவால், “உலகின் புகழ்மிக்க எரின் விரிந்து செக்தி
” அமெற்றும்
வரத்தகத்திற்கவான
அரசுகளுக்கிரை”டயிலவான
கடல்பவாரை”த”யின் மீத அத அமெர” அமெரிக்கவாவுக்கு கிடுக்கிப் பிடிரை”யக்
மெரகவாடுக்கி வன்முறைத.
25. இந்தியவாரை”வயும் ” அமெற்றும் மெரதற்கவாசியவா அரை”னத்ரை”தயும் தனத
போரைவட்ரை”டயிடும் மூபோரைலவாபவாய ஆரை”ன் விரிந்து செகளுடன் கட்டிப்போரைபவாடுவதற்கவான
அமெர” அமெரிக்கவாவின் பிரச்ன் விரிந்து செவார” அமெவானத ஏற்கனபோரைவ மெரவடிப்புமிக்க புவிஅரசியல், போரைதசிய-இன ” அமெற்றும் வகுப்புவவாத போரை” அமெவாதல்களில் சிக்கி
மெரகவாந்தளித்தக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறை ஒரு பிரவாந்தியத்திற்கு போரை” அமெலும்
எரியூட்டுவதவாகும்.
இதில்
மிகத்
திகிலூட்டும்
வித” அமெவாக,
அணுஆயுதங்கள மெரகவாண்ட இரு நாசமவாடுகதட்டங்களைவான இந்தியவா ” அமெற்றும்
பவாகிஸ்தவான்
இரை”டபோரைய
ன் விரிந்து செக்திச்
ன் விரிந்து செ” அமெநிரை”லரை”ய
குரை”லத்த,
மெரதற்கவாசியவாவில்
ஒரு
ஆயுதப்
போரைபவாட்டிரை”ய
அத
தூண்டியிருக்கி வன்முறைத.
மெரதற்கவாசியவாவில்
தனத
மூரக்க” அமெவான
நாசமடவடிக்ரை”ககள ஏற்படுத்தகின் வன்முறை பற்றிமெரயரியச் மெரன் விரிந்து செய்யும் தவாக்கம்
குறித்த அமெர” அமெரிக்கவா அலட்சியம் கவாட்டுவரை”த CSIS 2013 இல்
மெரவளியிட்ட ஒரு அறிக்ரை”க நாசமன்கு விதட்டங்களைங்கச்மெரன் விரிந்து செய்திருக்கி வன்முறைத.
இந்தியவா ” அமெற்றும் பவாகிஸ்தவான் இரை”டபோரைய பத்த மில்லியன்
கதுணைக்கவான
” அமெக்கள
நூறு
மில்லியன்
கதுணைக்கில்
இல்ரை”லமெரயன் வன்முறைவால் உயிரிழக்கின் வன்முறை ஒரு
அணுஆயுதப்
போரைபவாரவானத அமெர” அமெரிக்கவாவுக்கு “இடரவாரந்த மெரபரும் மூபோரைலவாபவாய
பின்-விரை”தட்டங்களைவுகரை”தட்டங்களை” மெரகவாண்டிருக்க அவசியமில்ரை”ல, அத்தடன்
அபோரைநாசமக” அமெவாக “அனுகூலங்கரை”தட்டங்களை மெரகவாண்டிருக்கலவாம்” என்று அந்த
அறிக்ரை”க மெரதரிவித்தத.
26. அமெர” அமெரிக்க ஏகவாதிபத்தியம் உலக அதட்டங்களைவிலவான போரைபவார
திட்டமிடலின் கட்டுப்பவாட்டுஇயக்கஅரை” வன்முறை போரைபவால இருக்கி வன்முறைத,
ஆனவாலும்
இத
ஒரு
உலக
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறையவாக
முதலவாளித்தவத்தின் ரை”கயவாதட்டங்களைமுடியவாத மெரநாசமருக்கடியின் மிகக்
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
குவிந்த மெரவளிப்பவாடு ” அமெட்டுபோரை” அமெ ஆகும். அபோரைத உளமுக ” அமெற்றும்
மெரவளிமுக முரண்பவாடுகளுக்கு முகம்மெரகவாடுக்கின் வன்முறை ஐபோரைரவாப்பிய
” அமெற்றும்
ஜப்பவானிய
ஏகவாதிபத்தியங்களும்,
இதற்குக்
மெரகவாஞ்ன் விரிந்து செமும்
ன் விரிந்து செரை”தட்டங்களைக்கவா” அமெல்,
த” அமெத
மெரன் விரிந்து செவாந்த
ஆளும்
வரக்கங்கதட்டங்களைத போரைவட்ரை”டயவாடும் ” அமெற்றும் பிற்போரைபவாக்குத்தன” அமெவான
நாசமலன்கரை”தட்டங்களைப்
பின்பற்றிக்
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன.
உலகப்
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார ” அமெற்றும் அரசியல் அதிகவாரத்தின் உலகதட்டங்களைவாவிய
” அமெறுபங்கீட்டிற்கவான
ஒரு
ஆக்போரைரவாஷ” அமெவான
ன் விரிந்து செண்ரை”டயவாக
சீரழிந்திருக்கின் வன்முறை ஒரு
நிகழ்வுப்போரைபவாக்கில் தங்களுக்கவான
பங்கிரை”னப் பத்திரப்படுத்திக் மெரகவாளவதற்கு அமெர” அமெரிக்கவாவின்
அடவாவடித்தனங்கரை”தட்டங்களை சுரண்டிக் மெரகவாளதட்டங்களை இரை”வ அரை”னத்தம்
முயன்று மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன. போரைஜர” அமெனி அமெர” அமெரிக்கவாவின் ஒரு
கூட்டவாளியவாகத் மெரதவாடரு” அமெவா அல்லத மீண்டும் ஐபோரைரவாப்பியக்
கண்டத்தில் அதன் பிரதவான எதிரியவாக ” அமெவாறு” அமெவா? அமெர” அமெரிக்கவா
” அமெற்றும்
பிரிட்டன்
இரை”டயிலவான
எப்போரைபவாதம்-விரின் விரிந்து செலுடன்
இருக்கக் கூடிய “சி வன்முறைப்பு உ வன்முறைவு” இனி இல்லவா” அமெல் போரைபவாகு” அமெவா?
கட்டவிழும் உலக போரை” அமெவாதலில், ஏகவாதிபத்திய அரன் விரிந்து செவாங்கங்களின்
வருங்கவாலச்
ன் விரிந்து செவாய்ரை”வ
திட்டவட்ட” அமெவாக
முன்கணிப்பத
ன் விரிந்து செவாத்தியமில்லவாதத. முதலவாம் உலகப் போரைபவாரின் போரைபவாத மெரலனின்
விதட்டங்களைக்கியத போரைபவால், ஏகவாதிபத்திய ன் விரிந்து செக்திகள “தங்கள கூட்டணி
நாசமவாடுகளுடனும்
” அமெற்றும்
அவற்றுக்கு
எதிரவாகவும்
ஒருவருக்மெரகவாருவர
மெரன் விரிந்து செய்த
மெரகவாண்ட
இரகசிய
உடன்படிக்ரை”ககதட்டங்களைத ஒரு வரை”லயில் சிக்குண்டிருக்கின் வன்முறைன”.
27. ஹிட்லரின் மூன் வன்முறைவாவத குடியரசு (Third Reich) வீழ்ந்த
எழுபத
ஆண்டுகளுக்கு
பின்னர,
போரைஜர” அமென்
ஆளும்
வரக்க” அமெவானத,
அதன்
அரசு
ஐபோரைரவாப்பவாவின்
போரைகளவிக்கப்பவாற்பட்ட
தரை”லரை”” அமெயவாகவும்
ஒரு
உலக
ன் விரிந்து செக்தியவாகவும் தன்ரை”ன நிரை”லநாசமவாட்டிக் மெரகவாளதட்டங்களை போரைவண்டும் என்று
மீண்டும் போரைகவாரிக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. போரைஜர” அமென் ” அமெக்களிரை”டபோரைய
போரைபவார-எதிரப்பு
” அமெபோரைனவாநிரை”லகள
ஆழ” அமெவாய்
போரைவரூன்றி
விட்டிருக்கும் நிரை”லக்கு முகம் மெரகவாடுக்கின் வன்முறை போரைபரலின், ” அமெத்திய
கிழக்கு ” அமெற்றும் ஆபிரிக்கவாவில் தனத நாசமலன்கரை”தட்டங்களை நிரை”லநாசமவாட்ட
இரவாணுவப்
பரை”டகரை”தட்டங்களை
நிறுத்தி
வருகி வன்முறைத.
” அமெறுஆயுதபவாணியவாக்கத்தில் அத
பதுணைத்ரை”த
இரை” வன்முறைத்தக்
மெரகவாண்டிருக்க, போரைஜர” அமென் ஏகவாதிபத்திய இலட்சியங்களுக்கு
புத்தயிரூட்டுவரை”த நியவாயப்படுத்தகின் வன்முறை போரைநாசமவாக்கத்தடன் நாசமவாஜ
ஆட்சியின்
குற் வன்முறைங்களுக்கவான
வக்கவாலத்தவவாங்கல்கள
அரசியல்
ஸ்தவாபனங்கள,
ஊடகங்கள
” அமெற்றும்
கல்வி
ஸ்தவாபனங்கள எங்கும் முன்தளதட்டங்களைப்பட்டுக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன.
28. பிரிட்டிஷ் ஏகவாதிபத்தியம், தனத பங்கவாக, அமெர” அமெரிக்க
வீழ்ச்சிரை”ய ஒரு வவாய்ப்பவாகக் கருதி இன்னமும் இலண்டன்
” அமெவாநாசமகரை”ர ரை”” அமெய” அமெவாகக் மெரகவாண்டு இயங்கும் வங்கிகள ” அமெற்றும்
நிதியங்கதட்டங்களைத கணின் விரிந்து செ” அமெவான உலகதட்டங்களைவாவிய நாசமடவடிக்ரை”ககரை”தட்டங்களை
விரிவவாக்குவதற்கு எண்ணுகி வன்முறைத. பிரவான்ஸ் வடக்கு ” அமெற்றும்
போரை” அமெற்கு ஆபிரிக்கவாவில் தனத முன்னவாள கவாலனித்தவ
ஆதிக்கபிரபோரைதன் விரிந்து செ நாசமவாடுகளின் மீதவான தனத பிடிரை”ய மீண்டும்
மெரபறுவதற்கு
முரை”னந்த
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
இத்தவாலி
லிபியவாவில் தனத மெரன் விரிந்து செல்வவாக்ரை”க ” அமெறுஸ்தவாபிதம் மெரன் விரிந்து செய்யும்
திட்டங்கரை”தட்டங்களைக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
அமெர” அமெரிக்கவாவின்
மெரவளிப்பரை”டயவாய் “தனிச்சி வன்முறைப்பவான” கூட்டவாளியவான பிரிட்டன்
மெரன் விரிந்து சென் வன்முறைபவாரை”தயில், அத்தரை”ன முக்கிய ஐபோரைரவாப்பிய ன் விரிந்து செக்திகளும்,
மெரன் விரிந்து சென் வன்முறை ஆண்டில் ஆசிய உளகட்டரை”” அமெப்பு முதலீட்டு வங்கிரை”ய
ஸ்தவாபிப்பதில்
சீனவாவுடன்
ரை”கபோரைகவாரத்ததின்
மூல” அமெவாக
அமெர” அமெரிக்கவாவுக்கவான தங்கதட்டங்களைத எதிரப்புதுணைரரை”வ ன் விரிந்து செமிக்ரை”க
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மெரன் விரிந்து செய்தன. அபோரைத ன் விரிந்து செ” அமெயத்தில், ஐபோரைரவாப்பிய ன் விரிந்து செக்திகளிரை”டபோரைய
மெரபருகிவருகின் வன்முறை குபோரைரவாதங்கள —குறிப்பவாக போரைஜர” அமெனியின்
மெரபருகும் போரை” அமெலவாதிக்க உதுணைரவு குறித்த பிரிட்டன் ” அமெற்றும்
பிரவான்சில் மெரபருகுகின் வன்முறை குபோரைரவாதம்— ஐபோரைரவாப்பிய ஒன்றியத்ரை”த
விரின் விரிந்து செல்
கவாதுணைச்
மெரன் விரிந்து செய்த
வருகின் வன்முறைன.
இக்கண்டத்ரை”த
முதலவாளித்தவ உ வன்முறைவுகளின் அடிப்பரை”டயில் ஐக்கியப்படுத்தி விட
முடியும் என்பதவான பிரரை”” அமெ தகரக்கப்பட்டிருக்கி வன்முறைத. இந்த
ஆண்டின் இறுதியில் பிரிட்டன் மெரவளிபோரையறுவத குறித்த ஒரு
வவாக்மெரகடுப்பு ஐபோரைரவாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஒரு முழுரை”” அமெயவான
உருக்குரை”லரை”வயும் அத்தடன் இரண்டு உலகப் போரைபவாரகளுக்கு
இட்டுச் மெரன் விரிந்து சென் வன்முறை தீரக்கப்படவாத போரைதசிய குபோரைரவாதங்கள மீண்டும்
ஐபோரைரவாப்பிய அரசியலின் ” அமெத்திக்கு மீமெரதட்டங்களைழுச்சி கவாண்பரை”தயும்
மெரதவாடக்கி ரை”வக்கக் கூடும்.
29. ஜப்பவான் அமெர” அமெரிக்கவாவவால் போரை” அமெலவாதிக்கம் மெரன் விரிந்து செய்யப்படுகின் வன்முறை
ஒரு உலக ஒழுங்கிற்கு தனத முடிவில்லவாத விசுவவான் விரிந்து செத்ரை”த
உறுதியளித்திருக்கி வன்முறைத
என் வன்முறைவாலும்,
நாசமவாட்டின்
ஆளும்
உயரடுக்கவானத, தனத சுதந்திர” அமெவான ஏகவாதிபத்திய பவாத்திரத்தின்
மீத
விதிக்கப்பட்ட
போரைபவாருக்குப்பிந்ரை”தய
தரை”தட்டங்களைகரை”தட்டங்களை
” அமெறுதலித்தக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத, தனத மெரன் விரிந்து செவாந்த அபிலவாரை”ன் விரிந்து செகரை”தட்டங்களை
வன்முரை” வன்முறையவாக
நிரை”லநாசமவாட்டுவதற்கவாக
தனத
இரவாணுவ
வலிரை”” அமெரை”ய அத மெரபருக்கிக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. 1941 இல்,
ஆசியவாரை”வ எந்த ன் விரிந்து செக்தி கட்டுப்படுத்தவத என் வன்முறை பிரச்சிரை”ன தவான்
அமெர” அமெரிக்க ” அமெற்றும் ஜப்பவானிய ஏகவாதிபத்தியங்கரை”தட்டங்களை இறுதியவாக
போரைபவாரை”ர போரைநாசமவாக்கி மெரன் விரிந்து செலுத்தியத. அமெர” அமெரிக்க இரவாணுவவவாதத்திற்கு
கனடவா, ஆஸ்திபோரைரலியவா ” அமெற்றும் நியூசிலவாந்த போரைபவான் வன்முறை சிறிய
ஏகவாதிபத்திய ன் விரிந்து செக்திகள அளிக்கின் வன்முறை ஆதரமெரவன்பத, அதபோரைவ
த” அமெத
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
” அமெற்றும்
மூபோரைலவாபவாய
நாசமலன்கரை”தட்டங்களைப்
பவாதகவாப்பதற்கவான சி வன்முறைந்த வழியவாக இப்போரைபவாத இருக்கி வன்முறைத என் வன்முறை
அவற்றின் கூலிப்பரை”டத்தன” அமெவான முடிவில் இருந்த பி வன்முறைக்கி வன்முறைத.
இரண்டவாம் உலகப் போரைபவாரின் முடிவில் தனத கதுணைக்குகளில்
அபூரவ” அமெவாகபோரைவ இடம்பிடித்திருந்த இந்தியவா, பிபோரைரசில், ஈரவான்
” அமெற்றும் இந்போரைதவாபோரைனசியவா போரைபவான் வன்முறை அரசுகளின் நிரை”லகரை”தட்டங்களையும்
இரவாணுவ வதட்டங்களைங்கரை”தட்டங்களையும் அமெர” அமெரிக்க ஏகவாதிபத்தியம் கதுணைக்கில்
எடுத்தக் மெரகவாளகி வன்முறைத..

ஏகவாதிபத்தியமும் முதலவாளித்தவத்தின் முறிவும்
30. போரைபவாட்டி போரைதசிய-அரசுகளுக்கு இரை”டயிலவான பதட்டங்களும்
போரை” அமெவாதல்களும் முதலவாளித்தவ அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறையின் உலகதட்டங்களைவாவிய
மெரபவாறிவினவால்
எரியூட்டப்பட்டுக்
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன.
ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செத்தவால் போரைன் விரிந்து செவாவியத் ஒன்றியம் கரை”லக்கப்பட்டரை”” அமெயவானத
முதலவாளித்தவத்தின் மெரவற்றிரை”யக் குறிக்கவில்ரை”ல, ” அமெவா வன்முறைவாக
இரண்டவாம் உலகப் போரைபவாருக்குப் பிந்ரை”தய அதன் ஸ்திரப்படலுக்கு
வழிவகுத்த
இன்றியரை”” அமெயவாத
அரசியல்
மெரபவாறிமுரை” வன்முறை
உரை”டவிரை”னபோரைய குறித்தத என் வன்முறை ” அமெதிப்பீட்ரை”ட நாசமவான்கவாம்
அகிலத்தின் அரை”னத்தலகக் குழு ” அமெட்டுபோரை” அமெ மெரன் விரிந்து செய்தத. 1991 இல்
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
ஒன்றியத்தின்
கரை”லப்பவானத
அமெர” அமெரிக்கவாவின்
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
வீழ்ச்சி
” அமெற்றும்
மெரபரிய
முதலவாளித்தவ
ன் விரிந்து செக்திகளுக்கு
இரை”டயில்
இரண்டு
உலகப்
போரைபவாரகள
போரைதவான்றுவதற்கு வழிவகுத்திருந்த உட்மெரபவாதிந்த முரண்பவாடுகரை”தட்டங்களை
அரை”” அமெதியவாக கட்டுப்படுத்தவதற்கு அமெர” அமெரிக்கவா மெரகவாண்டிருந்த
தி வன்முறைன் தவிரக்கவியலவா” அமெல் முடிவுக்கு வந்திருந்தரை”” அமெ ஆகியரை”வ
ஒபோரைரகவாலகட்டத்தில் நாசமடந்போரைதறியிருந்தத.
31. போரைன் விரிந்து செவாவியத் ஒன்றியத்தின் கரை”லப்ரை”பத் மெரதவாடரந்த “சுதந்திரச்
ன் விரிந்து செந்ரை”த”
இறுதி
மெரவற்றி
மெரபற் வன்முறைதவாகக்
கூ வன்முறைப்பட்டதற்கு
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
போரைநாசமமெரரதிரவாய்,
கடந்த
25 ஆண்டுகள
மெரநாசமருக்கடிகளின்
முடிவில்லவாத ஒரு வரிரை”ன் விரிந்து செரை”யபோரைய கண்டிருக்கின் வன்முறைன. 1997-1998
ஆசியப் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார மெரநாசமருக்கடிரை”யத் மெரதவாடரந்த 1998 இல்
ரஷ்யக் கடன் அரை”டக்க முடியவாரை”” அமெ ” அமெற்றும் நீண்டகவால
மூலதன போரை” அமெலவாண்ரை”” அமெயின் திவவால்நிரை”ல ஆகியரை”வ பின்
மெரதவாடரந்த வந்தன; அதன்பின் 2001 இல் டவாட்.கவாம் குமிழி
உரை”டவு, உச்ன் விரிந்து செ” அமெவாக 2008 இன் பிற்பகுதியில் அமெர” அமெரிக்கவாவில்
அட” அமெவானக் கடன் மெரபவாறிவும் உலகதட்டங்களைவாவிய நிதிப் மெரபவாறிவும்
வந்தன.
32. கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில், அமெர” அமெரிக்க கூட்டரன் விரிந்து செவாங்க ” அமெத்திய
வங்கி தரை”லரை”” அமெயில் உலகின் ” அமெத்திய வங்கிகள 12
டிரில்லியன் டவாலருக்கும் அதிக” அமெவான மெரதவாரை”கரை”ய வங்கிகள
” அமெற்றும் நிதி நிறுவனங்கதட்டங்களைத நிரை”லரை”ய முட்டுக்மெரகவாடுத்த
நிறுத்தவதற்கவாய் பவாய்ச்சியிருக்கின் வன்முறைன. பங்கு ” அமெதிப்புகளும்,
மெரபரும் பதுணைக்கவாரரகளின் ன் விரிந்து செரவான் விரிந்து செரியவான மெரன் விரிந்து செல்வமும் கூரரை”” அமெயவாய்
உயரந்த
மெரன் விரிந்து சென்றிருக்கின் வன்முறை
அபோரைதபோரைநாசமரத்தில்,
உற்பத்தி
நாசமடவடிக்ரை”க
மெரதவாடரந்த
போரைதக்க” அமெரை”டந்த
வந்திருந்தத,
உலகதட்டங்களைவாவிய கடன் 57 டிரில்லியன் டவாலர வரை”ரயிலும்
அதிகரித்திருந்த
போரைபவாதிலும்
கூட.
சீனவாவில்,
கடனவால்
உந்தப்படுகின் வன்முறை
மெரன் விரிந்து செயற்ரை”கத்தூண்டல்
மெரகவாளரை”ககதட்டங்களைவால்
பரவா” அமெரிக்கப்படுகின் வன்முறை, வதட்டங்களைரச்சியவானத, இப்போரைபவாத கூரரை”” அமெயவாக
” அமெந்த” அமெரை”டந்த வருவதன் மூலம், மெரபவாருட்களின் விரை”லகளின்
மெரபவாறிவுக்கு அத உந்ததலளிக்கின் வன்முறைத. ன் விரிந்து செவுதி அபோரைரபியவா,
ரஷ்யவா, மெரதன்னவாபிரிக்கவா, பிபோரைரசில் ” அமெற்றும் மெரவனிசூலவா,
இன்னும் கனடவா ” அமெற்றும் ஆஸ்திபோரைரலியவா ஆகிய நாசமவாடுகளும்
கூட உளளிட்ட மெரபவாருட்கதட்டங்களைத ஏற்று” அமெதிரை”யச் ன் விரிந்து செவாரந்திருக்கும்
நாசமவாடுகள மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார ” அமெந்தநிரை”லரை”ய போரைநாசமவாக்கி ன் விரிந்து செரிந்த மெரன் விரிந்து சென்று
மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன.
33. கூடுதல் அழிவுகர” அமெவான உலக நிதிப் மெரபவாறிவு கண்முன்
விரிந்த
மெரன் விரிந்து சென்று
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
“2008
நிதி
மெரநாசமருக்கடிமுதலவாக
வவாரவாக்
கடன்கள
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
நாசமடவடிக்ரை”கரை”ய பின்னிழுப்பதவாக இருந்த வருகின் வன்முறைன” என்று
நியூபோரையவாரக்
ரை”டம்ஸ்
குறிப்பிட்டத.
அத
எச்ன் விரிந்து செரித்தத:
”சீனவாவுக்குளதட்டங்களைவாக, சிக்கலில் இருக்கும் கடன்மெரதவாரை”கயின்
அதட்டங்களைவு 5 டிரில்லியன் டவாலரகளுக்கு மிகுந்த விடக் கூடும்,
இந்த ” அமெரை”லக்க ரை”வக்கும் மெரதவாரை”கயவானத அந்த நாசமவாட்டின்
வருடவாந்திர மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார உற்பத்தியின் அதட்டங்களைவில் கிட்டத்தட்ட
பவாதியவாகும்.” 2008 இன் பின்னர நாசமடந்திருக்கக் கூடிய
உலகதட்டங்களைவாவிய
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
வதட்டங்களைரச்சியின்
பிரதவான
உந்தன் விரிந்து செக்தியவாக இருந்த வந்திருக்கக் கூடிய சீனவாவில்
“மெரன் விரிந்து செயல்படவாத கடன்கள” 4.4 டிரில்லியன் டவாலர நிதி
இழப்புக்கு இட்டுச் மெரன் விரிந்து செல்லக் கூடும் என்றும் ரை”டம்ஸ் போரைன் விரிந்து செரத்த
எச்ன் விரிந்து செரித்தத. போரைதவால்வி கண்டுவரும் எரின் விரிந்து செக்தி நிறுவனங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுளதட்டங்களை டிரில்லியன் கதுணைக்கவான டவாலர கடன்களுக்கு
உலகப் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரம் முகம்மெரகவாடுத்த நிற்பத குறித்த
அபவாயச்ன் விரிந்து செங்கு எச்ன் விரிந்து செரிக்ரை”ககரை”தட்டங்களை ” அமெற் வன்முறை பகுப்பவாய்வவாதட்டங்களைரகளும்
விநிபோரையவாகித்தக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைனர.
34. 1929 ஆம் ஆண்டின் போரைவவால் ஸ்ட்ரீட் மெரபவாறிவு ஒரு
தன் விரிந்து செவாப்தத்திற்குப் பின்னர எவ்வவாறு இரண்டவாம் உலகப் போரைபவாரவாக
மெரவடித்த புவி-அரசியல் பதட்டங்களுக்கு இயக்க” அமெளித்தபோரைதவா,
அவ்வவாபோரை வன்முறை,
2008
இன்
மெரபவாறிவவானத
ஏகவாதிபத்திய
இரவாணுவவவாதத்திற்கு
எரியூட்டியிருக்கி வன்முறைத.
கடந்த
ஏழு
ஆண்டுகள,
போரைபவாட்டியவான
நாசமவாடுகடந்த
கூட்டுநிறுவனங்களிரை”டபோரைய, வீழ்ந்த மெரன் விரிந்து செல்லும் ன் விரிந்து செந்ரை”தப் பங்கு

” அமெற்றும்
இலவாபம்
மெரதவாடரபவாக
அதிகரித்தச்
மெரன் விரிந்து செல்கின் வன்முறை
கடுரை”” அமெயவானமெரதவாரு
ன் விரிந்து செண்ரை”டரை”ய,
கண்ணுற்றுளதட்டங்களைன.
அமெர” அமெரிக்கவாரை”வ அடிப்பரை”டயவாகக் மெரகவாண்ட ஒரு ஆபோரைலவான் விரிந்து செரை”ன
நிறுவன” அமெவான
மெர” அமெக்கன்ஸி
குபோரைதட்டங்களைவாபல்
இன்ஸ்டிடியூட்டின்
ன் விரிந்து செமீபத்திய
அறிக்ரை”க
ஒன்று,
உலகதட்டங்களைவாவிய
” அமெந்தம்,
உக்கிர” அமெரை”டந்த வரும் போரைபவாட்டி, ” அமெற்றும் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கம்
அதிக ஊதியங்களுக்கு போரைகவாரிக்ரை”க ரை”வப்பத ஆகியவற்றின் ஒரு
கலரை”வயவால் மெரபருநிறுவன இலவாபமீட்டுநிரை”லயின் “மெரபவாற்கவாலம்”
முடிவுக்கு வந்திருப்பத மெரதவாடரபவான அமெர” அமெரிக்க அச்ன் விரிந்து செங்கரை”தட்டங்களை
மெரவளிப்படுத்தகி வன்முறைத. 1980 ” அமெற்றும் 2013 க்கு இரை”டப்பட்ட
கவாலத்தில் இலவாபங்களின் அதட்டங்களைவு உலகத்தின் மெர” அமெவாத்த உளநாசமவாட்டு
உற்பத்தியில் 7.6 ன் விரிந்து செதவீதத்தில் இருந்த 10 ன் விரிந்து செதவீதத்திற்கு
அதிகரித்திருக்கும் அபோரைதபோரைநாசமரத்தில், அடுத்த தன் விரிந்து செவாப்தத்தின் போரைபவாத
நிரை”லரை”” அமெகள தீவிர” அமெவாய் ” அமெவாற் வன்முறைம்கவாணும் என மெர” அமெக்மெரகன்சி
வலியுறுத்தகி வன்முறைத.
ஸ்தவாபன” அமெவான
மெரபருநிறுவனங்கள
“எழுச்சிகண்டு வரும் ன் விரிந்து செந்ரை”தகரை”தட்டங்களை” குறிப்பவாக சீனவாரை”வ
அடிப்பரை”டயவாகக் மெரகவாண்ட நிறுவனங்களிடம் இருந்த அதிக” அமெவான
ன் விரிந்து செவவால்கரை”தட்டங்களை
எதிரமெரகவாண்டு
வருகின் வன்முறைன.
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்திடம் அதிகரிக்கும் எதிரப்பவானத உரை”ழப்புக்கவாகும்
மெரன் விரிந்து செலவுகளிலவான
தன் விரிந்து செவாப்தகவால
வீழ்ச்சிரை”ய
இன்னும்
மெரநாசமருக்குகின் வன்முறைத.
மெர” அமெக்மெரகன்சி
அறிக்ரை”க
இவ்வவாறு
நிரை” வன்முறைவுமெரன் விரிந்து செய்கி வன்முறைத: “இந்த போரைவக” அமெவாய்-” அமெவாறுகின் வன்முறை சூழலில் நீடித்த
நிரை”லக்கக் கூடிய ஒரு ஒப்பீட்டு அனுகூலத்ரை”த அபிவிருத்தி
மெரன் விரிந்து செய்வத என்பதன் அரத்தம் என்ன என் வன்முறை விடயத்தில்
உலமெரகங்கிலும்
இருக்கும்
அரன் விரிந்து செவாங்கங்கள
புதிய
பிரச்சிரை”னகளுக்கு முகம் மெரகவாடுக்கும்.” இந்த “ஒப்பீட்டு
அனுகூலத்ரை”த” ஈட்டுவதற்கவான ஒரு வழிமுரை” வன்முறையவாக ஆளும்
வரக்கம் இரவாணுவ வலிரை”” அமெரை”யக் கவாண்கி வன்முறைத.

ஏகவாதிபத்தியம், ஏகபோரைபவாகம் ” அமெற்றும் நிதிப் பிரபுத்தவம்
35. 2016 ஆம் ஆண்டு, முதலவாம் உலகப் போரைபவாரின்
படுமெரகவாரை”லகளுக்கு
” அமெத்தியில்
விதட்டங்களைவாடிமிர
மெரலனின்
ஏகவாதிபத்தியம் குறித்த எழுதிய ” அமெகத்தவான எழுத்தக்கதட்டங்களைத
100 வத ஆண்டவாகவும் இருக்கி வன்முறைத. ஏகவாதிபத்தியம் என்பத
மெரவறு” அமெபோரைன
ஒரு
மெரகவாளரை”க
அல்ல,
” அமெவா வன்முறைவாக
உலக
முதலவாளித்தவத்தின் அபிவிருத்தியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம்
என்பரை”த மெரலனின் விதட்டங்களைக்கினவார. “ஏகவாதிபத்தியம் என்பத
ஏகபோரைபவாக முதலவாளித்தவம்; ஒட்டுண்ணியவான, அல்லத அழுகிக்
மெரகவாண்டிருக்கும் முதலவாளித்தவம்; ” அமெரதுணைத்தறுவவாயில் இருக்கி வன்முறை
முதலவாளித்தவம்.”
“சுதந்திர” அமெவான
போரைபவாட்டியின்
இடத்தில்
ஏகபோரைபவாகம் அ” அமெரத்தப்படுவரை”தயும்”, மிகப்மெரபரும் நிறுவனக்
கூட்டுகதட்டங்களைவாலும் வங்கிகதட்டங்களைவாலும் — “இரை”வ ஒட்டுமெர” அமெவாத்த உலக
ன் விரிந்து செந்ரை”தரை”யயும் கட்டுப்பவாட்டில் மெரகவாண்டு அதரை”ன தங்களுக்குள
‘அரை”” அமெதியவாக’ பிரித்தக் மெரகவாளகின் வன்முறைன, போரைபவார அதரை”ன
” அமெறுபங்கீடு மெரன் விரிந்து செய்கின் வன்முறை வரை”ரயில்” — மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரத்ரை”த
போரை” அமெலவாதிக்கம் மெரன் விரிந்து செய்யும் நிரை”லரை”யயும் மெரகவாண்டு இத குதுணைவாம்ன் விரிந்து செம்
கவாட்டப்படுவதவாக மெரலனின் வலியுறுத்தினவார. ஏகவாதிபத்தியம் நிதி
மூலதனத்தின் ன் விரிந்து செரவவாதிகவாரம் ஆகும், அத “போரை” அமெலவாதிக்கத்திற்கவாக
முரை”னகின் வன்முறைபோரைத அன்றி சுதந்திரத்திற்கவாக அல்ல” என்று மெரலனின்
எழுதினவார.
36. கடந்த நூற் வன்முறைவாண்டின் கவாலத்தில் மெரவடிப்புடன் அபிவிருத்தி
கண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்முரை” வன்முறையின் ஆரம்ப கட்டத்தில்
மெரலனினின் எழுத்தக்கள எழுதப்பட்டிருந்தன. முதலவாளித்தவ
உற்பத்தியின் உலக” அமெய” அமெவாக்கத்ரை”தக் மெரகவாண்டு
நாசமவாடுகடந்த
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
நிறுவனங்கள ஒட்டுமெர” அமெவாத்த புவிக்போரைகவாதட்டங்களைத்ரை”தயும் போரை” அமெலவாதிக்கம்
மெரன் விரிந்து செய்யும் நிரை”லக்கு வந்திருக்கின் வன்முறைன; உலமெரகங்கிலு” அமெவான
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகளின் உரை”ழப்ரை”பச் சுரண்டுகின் வன்முறை பரந்த உற்பத்தி
வரை”லப்பின்னல்கரை”தட்டங்களையும்
விநிபோரையவாகச்
ன் விரிந்து செங்கிலிகரை”தட்டங்களையும்
நிரை”லநிறுத்தியிருக்கின் வன்முறைன. நிதி மூலதனத்தின் ன் விரிந்து செரவவாதிகவாரம்
மிகப்பரந்த பரி” அமெவாதுணைங்கரை”தட்டங்களை எட்டியுளதட்டங்களைத. சுவிஸ் மெரபடரல்
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெரடக்னவாலஜ ஆய்வவாதட்டங்களைரகள 2011 இல்
நாசமடத்திய ஒரு கதுணைக்மெரகடுப்பின் படி, மெர” அமெவாத்தம் 43,060 மெரபரிய
நாசமவாடுகடந்த நிறுவனங்களில், மெரவறும் 1,318 ” அமெட்டும் போரைன் விரிந்து செரந்த
உலகின்
மிகப்மெரபரும்
உற்பத்தி
நிறுவனங்களில்
மெரபரும்பவான்ரை”” அமெரை”ய ரை”கயில்
மெரகவாண்டிருந்தன,
உலகின்
வருவவாய்களில் 60 ன் விரிந்து செதவீதம் அவற்றின் பங்கவாக இருந்தத.
இவற்றிலும் மெரவறும் 147 நிறுவனங்கள ” அமெட்டுபோரை” அமெ —இரை”வ
அபோரைநாசமக” அமெவாக அமெர” அமெரிக்கவா, போரை” அமெற்கு ஐபோரைரவாப்பவா ” அமெற்றும் ஜப்பவான்
ஆகியவற்ரை” வன்முறைத் தரை”லரை”” அமெயிட” அமெவாகக் மெரகவாண்ட மிகப்மெரபரும்
வங்கிகதட்டங்களைவாக ” அமெற்றும் மூதலீட்டு நிதியங்கதட்டங்களைவாய் இருந்தன—
பின்னலில் இருந்த மெர” அமெவாத்த மெரன் விரிந்து செவாத்த” அமெதிப்பில் 40 ன் விரிந்து செதவீதத்ரை”தக்
கட்டுப்பவாட்டில் மெரகவாண்டிருந்தன.
37. 2008 ஆம் ஆண்டின் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார மெரநாசமருக்கடிக்குப் பின்னர
மெரபருநிறுவனங்களின் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிப்போரைபவாக்கு
உக்கிர” அமெரை”டயபோரைவ
மெரன் விரிந்து செய்திருக்கி வன்முறைத.
நிறுவனங்கள,
இரை”துணைவுகள ” அமெற்றும் ரை”கயகப்படுத்தல்களின் ஒரு அரை”லயில்
ஈடுபட்டிருக்கின் வன்முறைன.
2015
ஆம்
ஆண்டு
இத்தரை”கய
வலுப்படல்களுக்கவான ஒரு ன் விரிந்து செவாதரை”ன ஆண்டவாக 4.9 டிரில்லியன்
டவாலர கூட்டு” அமெதிப்ரை”ப எட்டியத, முன்னதவாக 2007 இல் 4.6
டிரில்லியன் டவாலர கூட்டு” அமெதிப்பு எட்டப்பட்டபோரைத அதிகபட்ன் விரிந்து செ” அமெவாய்
இருந்தத.
38. மெரலனின் எழுதினவார: ஏகவாதிபத்தியத்தின் கீழ், “மூலதனத்தின்
அத்தரை”ன வடிவங்களின் மீதம் நிதி மூலதனம் போரை” அமெலவாதிக்கம்
மெரன் விரிந்து செலுத்தவமெரதன்பத முதலீட்டிலிருந்த வருவவாய் ஈட்டுபவரகள
” அமெற்றும் நிதிப் பிரபுக்களின் போரை” அமெலவாதிக்கத்ரை”தக் குறிப்பதவாகும்;
அதவாவத ஒரு சிறிய எண்ணிக்ரை”கயிலவான ‘ன் விரிந்து செக்திவவாய்ந்த’
அரசுகள
எஞ்சியவற்றிற்கு
போரை” அமெலுயரந்த
நிற்பரை”தக்
குறிப்பதவாகும்”. நிதி” அமெய” அமெவாக்கத்ரை”த போரைநாசமவாக்கிய போரைபவாக்கும், ன் விரிந்து செமூக
” அமெற்றும் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார வவாழ்க்ரை”கயின் அத்தரை”ன அம்ன் விரிந்து செங்களின்
மீதம் “முதலீட்டு” ஊகவணிகரத போரை” அமெலவாதிக்க” அமெவான நிரை”லயும்
மிகப்பரந்த ” அமெட்டத்திற்கு விரிவுகண்டிருக்கி வன்முறைத, போரைவமெர வன்முறைங்கிலும்
விட அமெர” அமெரிக்கவாவில் அத மிக அதிக” அமெவாக நிகழ்ந்திருக்கி வன்முறைத.
1980 இல் அமெர” அமெரிக்கவாவின் மெரபருநிறுவன இலவாபங்களில்
மெரவறும் 6 ன் விரிந்து செதவீதம் ” அமெட்டுபோரை” அமெ நிதித்தரை” வன்முறைக்கு பவாய்ந்தத, இன்று
அத 40 ன் விரிந்து செதவீதத்தக்கும் அதிக” அமெவாக ஆகிவிட்டிருக்கி வன்முறைத.
39.
உலக
” அமெக்களமெரதவாரை”கயில்
சிறிய,
விரல்விட்டு
எண்துணைக்கூடிய சிலர மெரகவாண்டிருக்கக் கூடிய மெரன் விரிந்து செல்வத்தின்
அதட்டங்களைவு புரிந்த மெரகவாளதட்டங்களைவும் கூட எட்டவாததவாக இருக்கி வன்முறைத.
வன் விரிந்து செதிபரை”டத்த 62 தனிநாசமபரகள, ன் விரிந்து செமூகத்தின் கீபோரைழ இருக்கின் வன்முறை 50
ன் விரிந்து செதவீதம் போரைபரை”ர விடவும், அல்லத 3.7 பில்லியன் ” அமெக்கரை”தட்டங்களை
விடவும்
அதிக” அமெவாய்,
இப்போரைபவாத
மெரன் விரிந்து செவாத்தக்கரை”தட்டங்களை
மெரகவாண்டுளதட்டங்களைனர. அமெர” அமெரிக்கவாவில் “மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார மீட்சி”யவானத
முதலவாளித்தவ வரக்கத்திற்கு ” அமெட்டுபோரை” அமெ பயனளித்திருக்கி வன்முறைத,
போரை” அமெபோரைலயிருக்கக்கூடிய
0.1
ன் விரிந்து செதவீதத்தினர
மெரகவாண்டுளதட்டங்களை
மெரன் விரிந்து செல்வத்தின் பங்கு 2007 இல் 17 ன் விரிந்து செதவீத” அமெவாக இருந்ததில்
இருந்த 2012 இல் 22 ன் விரிந்து செதவீத” அமெவாக அதிகரித்தளதட்டங்களைத,
அபோரைதகவாலத்தில் ஒரு ன் விரிந்து செரவான் விரிந்து செரி குடும்பத்தின் வருவவாய் 12
ன் விரிந்து செதவீதம் வரை”ர வீழ்ச்சி கண்டிருக்கி வன்முறைத. இந்த ஆண்டில், உலக
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” அமெக்களமெரதவாரை”கயில்
போரை” அமெபோரைலயிருக்கின் வன்முறை
1
ன் விரிந்து செதவீதத்தினர
கட்டுப்படுத்தம் மெரன் விரிந்து செவாத்த கீபோரைழயிருக்கும் 99 ன் விரிந்து செதவீதத்தினரத
உரை”டரை”” அமெயவாக இருக்கின் வன்முறை மெரன் விரிந்து செவாத்ரை”தக் கவாட்டிலும் அதிக” அமெவாக
இருக்கும் என்று ” அமெதிப்பிடப்பட்டுளதட்டங்களைத.
40. இரவாணுவவவாதத்ரை”த போரைநாசமவாக்கிய திருப்ப” அமெவானத ன் விரிந்து செமூக
ன் விரிந்து செ” அமெத்தவமின்ரை”” அமெரை”ய
மிகப்மெரபரும்
அதட்டங்களைவில்
விரிவுபடுத்தியிருப்பபோரைதவாடு,
வரக்கப்
பதட்டங்கரை”தட்டங்களையும்
அதிகப்படுத்தியுளதட்டங்களைத.
இரவாணுவ
ஒதக்கீடுகளிலவான
முடிவில்லவாத
அதிகரிப்புகள
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகதட்டங்களைத’
ன் விரிந்து செமூக
உரிரை”” அமெகதட்டங்களைத
போரைநாசமரடியவான
பறிப்ரை”பக்
மெரகவாண்டு
தவான்
நிதியவாதவாரம் அளிக்கப்படுகின் வன்முறைன. உலகதட்டங்களைவாவிய இரவாணுவச்
மெரன் விரிந்து செலவின” அமெவானத ஏற்கனபோரைவ 1.7 டிரில்லியன் டவாலருக்கும்
அதிக” அமெவான அதட்டங்களைவுக்கு உயரவு கண்டிருக்கி வன்முறைத, இதில் அமெர” அமெரிக்க
அரசின்
பங்கு
” அமெட்டும்
600
பில்லியன்
டவாலருக்கும்
அதிக” அமெவானதவாகும்.

மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கமும் ஏகவாதிபத்தியத்திற்கு எதிரவான
போரைபவாரவாட்டமும்
41.
முதலவாளித்தவ
போரைதசிய-அரசு
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறையின்
மெரநாசமருக்கடியவானத
இரண்டு
ன் விரிந்து செ” அமெரன் விரிந்து செப்படுத்தவியலவாத
முன்போரைனவாக்குகளுக்கு போரைதவாற் வன்முறை” அமெளிக்கி வன்முறைத. முதலவாளித்தவ போரைதசியஅரசு அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறையுடன் உடன்பி வன்முறைந்ததவாய் இருக்கக்கூடிய
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார ” அமெற்றும் புவிமூபோரைலவாபவாய நாசமலன்களின் போரை” அமெவாதரை”ல,
ஏகவாதிபத்திய” அமெவானத, ஒற்ரை” வன்முறை உலக போரை” அமெலவாதிக்க ன் விரிந்து செக்தி தனத
அத்தரை”ன எதிரிகரை”தட்டங்களையும் மெரவற்றிகவாண்பதன் மூல” அமெவாக, மெரவற்றி
கவாண்பதற்கு
முரை”னகி வன்முறைத.
இததவான்
ஏகவாதிபத்திய
புவிமூபோரைலவாபவாய
கதுணைக்கீடுகளின்
போரைநாசமவாக்க” அமெவாகும்,
அதன்
தவிரக்கவியலவாத
விரை”தட்டங்களைமெரபவாருதட்டங்களைவாக
உலகதட்டங்களைவாவிய
போரைபவார
இருக்கி வன்முறைத.
42. முதலவாளித்தவ வரக்கத்தின் புவிஅரசியலுக்கு எதிரவாய்,
ஒட்டுமெர” அமெவாத்த” அமெவாய்
போரைதசிய-அரசு
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைக்கு
ஒரு
முடிவுகட்டப்படுவரை”தயும் ன் விரிந்து செ” அமெத்தவம் ” அமெற்றும் அறிவியல்பூரவ” அமெவான
திட்டமிடரை”ல
அடிப்பரை”டயவாகக்
மெரகவாண்ட
ஒரு
உலகப்
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரத்ரை”த
ஸ்தவாபிப்பரை”தயும்
குறிக்கின் வன்முறை
உலக
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சிக்கவான மெரவகுஜன அடித்ததட்டங்களைத்ரை”த பு வன்முறைநிரை”லயவாக
உருவவாக்குகின் வன்முறை ன் விரிந்து செமூக ன் விரிந்து செக்தியவாக ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கம்
அரை”” அமெந்திருக்கி வன்முறைத.
ஏகவாதிபத்திய” அமெவானத
முதலவாளித்தவ
ஒழுங்ரை”க
போரைபவாரின்
மூல” அமெவாகக்
கவாப்பவாற் வன்முறை
விரை”ழகி வன்முறைத.
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கம் உலக மெரநாசமருக்கடிரை”ய ன் விரிந்து செமூகப் புரட்சியின்
மூல” அமெவாகத் தீரக்க முரை”னகி வன்முறைத. ஏகவாதிபத்திய போரைதசிய-அரசு
புவியரசியலின்
எதிர” அமெரை” வன்முறையவாக
புரட்சிகரக்
கட்சியின்
மூபோரைலவாபவாயம்
அபிவிருத்தி
கவாண்கி வன்முறைத.
ட்மெரரவாட்ஸ்கி
விதட்டங்களைக்கியரை”தப் போரைபவால, புரட்சிகரக் கட்சியவானத “போரைபவாரின்
வரை”ரபடத்ரை”தப்
பின்பற்றுவதில்ரை”ல,
” அமெவா வன்முறைவாக
வரக்கப்
போரைபவாரவாட்டத்தின் வரை”ரபடத்ரை”தபோரைய பின்பற்றுகி வன்முறைத.”
43. முதலவாளித்தவ” அமெவானத, ” அமெவாரக்சின் விரிந்து செம் விதட்டங்களைக்குவரை”தப் போரைபவால,
தனத ன் விரிந்து செவக்குழி போரைதவாண்டுபோரைவவாரை”ர தவாபோரைன உருவவாக்குகி வன்முறைத.
உற்பத்தியின் பூபோரைகவாதட்டங்களை” அமெய” அமெவாக்க” அமெவானத,
முதலவாளித்தவத்தின்
மெரநாசமருக்கடிரை”ய அதிகரித்திருக்கும் அபோரைத போரைநாசமரத்தில், ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செத்
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்தின் அதட்டங்களைவில் ஒரு பிரம்” அமெவாண்ட” அமெவான
எண்ணிக்ரை”க அதிகரிப்புக்கும் இட்டுச்மெரன் விரிந்து சென்றிருக்கி வன்முறைத.1980 இல்
இருந்த 2010 வரை”ரயிலும், உலகின் மெரதவாழிலவாதட்டங்களைர பரை”டயவானத
1.2
பில்லியன்
அதிகரித்த,
சு” அமெவார
2.9
பில்லியன்
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகதட்டங்களைவாக அதிகரித்தளதட்டங்களைத, இதில் சீனவாவிலும்
இந்தியவாவிலும் ” அமெட்டும் சு” அமெவார 500 மில்லியன் புதிய
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகள உருவவாகப் மெரபற்றுளதட்டங்களைனர. மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின் வதட்டங்களைரச்சி எண்ணிக்ரை”கயவானத ஆசியவா, இலத்தீன்
அமெர” அமெரிக்கவா ” அமெற்றும் ஆபிரிக்கவாவின் நூறுமில்லியன் கதுணைக்கவான
புதிய மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகரை”தட்டங்களை ” அமெட்டு” அமெல்ல, ஏகவாதிபத்திய நாசமவாடுகளில்
பவாட்டவாளி வரக்கத்திற்கு தளதட்டங்களைப்பட்டிருக்கும் ” அமெக்களின் பரந்த
அடுக்குகரை”தட்டங்களையும் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. உற்பத்தி ன் விரிந்து செவாதனங்களுக்கு
உரை”டரை”” அமெயவாக இருந்த அதரை”னக் கட்டுப்படுத்தகின் வன்முறை ஒரு சிறு
எண்ணிக்ரை”கயிலவான அடுக்குக்கும் தங்கதட்டங்களைத உரை”ழப்புன் விரிந்து செக்திரை”ய
ன் விரிந்து செந்ரை”தயில் விற்கத் தளதட்டங்களைப்பட்டிருக்கும் பரந்த மெரபரும்பவான்ரை”” அமெ
அடுக்கிற்கும் இரை”டயில் ஒட்டுமெர” அமெவாத்த உலகமும் போரை” அமெலும்
போரை” அமெலும் பிதட்டங்களைவுபட்டுச் மெரன் விரிந்து செல்வத அதிகரித்தக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
44. புரட்சிகர பரி” அமெவாதுணைங்கரை”தட்டங்களை தவிரக்கவியலவா” அமெல் ஏற்கக்
கூடிய
போரைபவாரவாட்டங்களுக்குள
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கம்
தளதட்டங்களைப்பட்டுக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. எங்மெரகங்கிலும் ஆளும்
வரக்கங்கள
தங்கதட்டங்களைத
“தவாயக”
போரைதசிய
அரசிலுளதட்டங்களை
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகளிடமிருந்த
பவாரிய
போரைவரை”லவவாய்ப்பின்ரை”” அமெ,
சிக்கன நாசமடவடிக்ரை”க ” அமெற்றும் வவாழ்க்ரை”கத் தரங்கள அழிப்பு
ஆகியவற்றின் வடிவில் முடிவில்லவாத “தியவாகத்ரை”த” பிழிவதன்
மூலம் தங்கதட்டங்களைத நிரை”லகரை”தட்டங்களை பவாதகவாத்தக் மெரகவாளதட்டங்களைத்
தளதட்டங்களைப்படுகின் வன்முறைன.
இரை”தட்டங்களைஞரகளின் ஒரு
ஒட்டுமெர” அமெவாத்தத்
தரை”லமுரை” வன்முறையும் எதிரகவாலம் ” அமெறுக்கப்பட்டுக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
அடிப்பரை”ட
உளகட்டரை”” அமெப்பு
சிரை”தவுகள,
வறுரை”” அமெ
அதிகரிப்புகள, ” அமெற்றும் சிக்கலவான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிரை”னகள
பதிலில்லவா” அமெல்
விடப்படுகின் வன்முறை
அபோரைதபோரைநாசமரத்தில்
பரந்த
ஆதவாரவதட்டங்களைங்கள இரவாணுவச் மெரன் விரிந்து செலவினங்களுக்கவாய் விரயம்
மெரன் விரிந்து செய்யப்பட்டுக் மெரகவாண்டிருக்கின் வன்முறைன.
45. பல தன் விரிந்து செவாப்த கவாலங்களில் மெரபருகிக் குவிந்திருக்கும் ன் விரிந்து செமூக
பதட்டங்கள
போரை” அமெற்பரப்பிற்கு
மெரவடித்த
வந்த
மெரகவாண்டிருப்பதவான மெரதளிவவான ன் விரிந்து செமிக்ரை”ககள இருக்கின் வன்முறைன.
2011
இல்
எகிப்திலவான
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகள
” அமெற்றும்
இரை”தட்டங்களைஞரகளின் பவாரிய இயக்க” அமெவானத ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின்
புரட்சிகரப்
போரைபவாரவாட்டத்தின்
ஒரு
புதிய
ன் விரிந்து செகவாப்தத்தின் மெரதவாடக்கத்ரை”த ன் விரிந்து செமிக்ரை”க மெரன் விரிந்து செய்தத. அதரை”னத்
மெரதவாடரந்த, ஐபோரைரவாப்பவாவிலவான சிக்கன-நாசமடவடிக்ரை”க எதிரப்புப்
போரைபவாரவாட்டங்கள
மெரதவாடங்கி,
சீனவா,
ரஷ்யவா
” அமெற்றும்
மெரதன்னவாபிரிக்கவாவிலவான
போரைவரை”லநிறுத்தங்களின்
மெரபருக்கம்
” அமெற்றும்
அமெர” அமெரிக்கவாவில்
வவாகன
உற்பத்தித்தரை” வன்முறை
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகளிரை”டபோரையயும்
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகளின்
” அமெற் வன்முறை
பகுதியினர இரை”டயிலும் கிதட்டங்களைரச்சி ” அமெபோரைனவாநிரை”லகதட்டங்களைத எழுச்சி
ஆகியரை”வ வரை”ரயிலும் ஒவ்மெரவவாரு நாசமவாட்டிலும் ன் விரிந்து செ” அமெத்தவமின்ரை”” அமெ
” அமெற்றும் மெரபருநிறுவனச் சுரண்டலுக்கு எதிரவான மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின் ன் விரிந்து செக்திவவாய்ந்த ஆரப்பவாட்டங்கள பின்மெரதவாடரந்த
வந்திருக்கின் வன்முறைன.

ஏகவாதிபத்தியத்தின் போரைபவாலி- இடத முகரை”” அமெகள
46. ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ அதட்டங்களைவில் மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகள ” அமெற்றும் இரை”தட்டங்களைஞரகள
இரை”டபோரைய போரைபவாருக்கு ஆழ” அமெவான எதிரப்பு நிலவுகி வன்முறைத. 2003 இல்
மெரபவாய்களின் அடிப்பரை”டயில் புஷ் நிரவவாகம் ஈரவாக்ரை”க
ஆக்கிரமிக்க தயவாரிப்பு மெரன் விரிந்து செய்த ன் விரிந்து செ” அமெயத்தில், உலமெரகங்கிலும்
மில்லியன்
கதுணைக்கவான
” அமெக்கள
பங்போரைகற் வன்முறை
எதிரப்பு
ஆரப்பவாட்டங்கள
நாசமரை”டமெரபற் வன்முறைன.
அந்த
உதுணைரவு

” அமெரை” வன்முறைந்தவிடவில்ரை”ல. அப்படியவானவால், கடந்த தன் விரிந்து செவாப்தத்தில்,
போரைபவாருக்கு எதிரவான
அத்தரை”ன
போரைபவாரவாட்ட
வடிவங்களும்
அமுக்கப்பட்டிருக்கின் வன்முறைன என் வன்முறை உண்ரை”” அமெயின் கவாரதுணைம் என்ன?
47. “இடத” என்று போரை” அமெவான் விரிந்து செடியவாகக் கூறிக்மெரகவாளதட்டங்களைக் கூடிய
முதலவாளித்தவ-ஆதரவு ” அமெற்றும் ஏகவாதிபத்திய-ஆதரவு அரசியலில்
தவான் அதற்கவான பதில் அரை”” அமெந்திருக்கி வன்முறைத. வியட்நாசமவாம் போரைபவாரின்
கவாலத்திலவான போரைபவார-எதிரப்பு இயக்கம் மெரபரும்பவாலும் நாசமடுத்தர
வரக்கத்தின் தீவிர” அமெயப்பட்ட பிரிவுகரை”தட்டங்களை அடிப்பரை”டயவாகக்
மெரகவாண்டிருந்தத.
கடந்த
நாசமவான்கு
தன் விரிந்து செவாப்தங்களில்,
இந்த
அடுக்குகள
ஒரு
ஆழ” அமெவான
ன் விரிந்து செமூக
” அமெற்றும்
அரசியல்
உரு” அமெவாற் வன்முறைத்தக்குள மெரன் விரிந்து சென்றுளதட்டங்களைன. பங்கு” அமெதிப்புகளிலவான பரந்த
அதிகரிப்பவானத - மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகள மீத ஊதிய ” அமெற்றும் நாசமலன்புரி
உதவி விட்டுக்மெரகவாடுப்புகள மெரதவாடரச்சியவாக திணிக்கப்பட்டதன்
மூலமும், சுரண்டல் விகிதம் உக்கிரப்படுத்தப்பட்டதன் மூலமும்,
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்திடம்
இருந்த
முன்மெரனப்போரைபவாதினும்
மிகப்மெரபரும் அதட்டங்களைவிலவான உபரி ” அமெதிப்பு பிழிந்மெரதடுக்கப்பட்டதன்
மூலமும் இதற்கு வழிபோரையற்படுத்தப்பட்டிருந்தத - நாசமடுத்தர
வரக்கங்களின் ஒரு ன் விரிந்து செலுரை”கபரை”டத்த பிரிவுக்கு, அவரகள
தங்கதட்டங்களைத மெரதவாழில்வவாழ்க்ரை”கயின் மெரதவாடக்கத்தில் கற்பரை”ன
மெரன் விரிந்து செய்தம் பவாரத்திருக்கமுடியவாத அதட்டங்களைவவான மெரன் விரிந்து செல்வத்தின் ஒரு
” அமெட்டத்திற்கு அவரகளுக்கு அணுகல் ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கி வன்முறைத.
நீடித்த பங்குச் ன் விரிந்து செந்ரை”த எழுச்சியின் மூல” அமெவாக ஏகவாதிபத்தியம்
உயர-நாசமடுத்தர வரக்கத்தின் பிரிவுகளிரை”டபோரைய தனக்கவான ஒரு
புதிய ” அமெற்றும் அரப்பணித்த பகுதிரை”ய மெரவன்மெர வன்முறைடுப்பதற்கு
வழிகிரை”டத்திருந்தத. இந்த ன் விரிந்து செக்திகளும், அவற்றின் நாசமலன்கரை”தட்டங்களை
மெரவளிப்படுத்தகின் வன்முறை அரசியல் அரை”” அமெப்புகளும், போரைபவாருக்கவான
எதிரப்ரை”ப
ஒடுக்குவதற்கு
” அமெட்டு” அமெல்ல,
ஏகவாதிபத்தியத்தின்
மெரகவாளரை”தட்டங்களை நாசமடவடிக்ரை”ககரை”தட்டங்களை நியவாயப்படுத்தவதற்கும் கூட,
தங்கதட்டங்களைத ன் விரிந்து செக்திக்குட்பட்ட அத்தரை”னரை”யயும் மெரன் விரிந்து செய்தன.
48. பவால்கன்களிலவான தரை”லயீடு என் வன்முறைவாலும், லிபியவாவிலவான
தரை”லயீடு
என் வன்முறைவாலும் அல்லத சிரியவாவிலவான தரை”லயீடு
என் வன்முறைவாலும்
அமெர” அமெரிக்கவா
” அமெற்றும்
அதன்
கூட்டவாளிகதட்டங்களைத
மெரபவாய்கரை”தட்டங்களை
“” அமெனித
உரிரை”” அமெகள”
என் வன்முறை
போரை” அமெவான் விரிந்து செடியவான
வவாதங்களின் கீழ் மூடி” அமெரை” வன்முறைப்பபோரைத போரைபவாலி-இடத அரை”” அமெப்புகள
” அமெற்றும் அவற்றின் உடனிருக்கும் அரை”” அமெப்புகதட்டங்களைத குறிப்பிட்ட
அரசியல் மெரன் விரிந்து செயல்பவாடவாய் இருக்கி வன்முறைத. மெரபன்டகன் திட்டமிடும்
ஏபோரைதனும்
ஒரு
“பவாதகவாப்பதற்கவான
மெரபவாறுப்பு"
(R2P)
நாசமடவடிக்ரை”கயுடன்
குறுக்கிடுவதற்கவாக
“எதற்மெரகடுத்தவாலும்
ஏகவாதிபத்திய-விபோரைரவாதம்” கவாட்டும் போரைபவாக்ரை”க போரைபவாலி-இடதகளின்
தரை”லவரகள கண்டனம் மெரன் விரிந்து செய்கி வன்முறைவாரகள. ஜல்போரைபர அஷ்கவார
போரைபவான் வன்முறை போரைபவாலி-இடதகளின் பிரதவான தரை”லவரகள ஏகவாதிபத்திய
மூபோரைலவாபவாய அ” அமெரவுகளில் பங்போரைகற்கும் ” அமெட்டத்திற்கும் கூட
மெரன் விரிந்து சென்று விட்டிருக்கின் வன்முறைனர. சுய-விதட்டங்களைம்பரம் போரைதடும் போரைபரவாசிரியர
ஜ் ஜூவவான் போரைகவால் லிபியவாவில் ஏகவாதிபத்தியத்திற்கவான ஒரு
சிப்பவாயவாக போரைன் விரிந்து செரை”வ மெரன் விரிந்து செய்வதற்கு பகிரங்க” அமெவாய் விருப்பம்
மெரவளியிடுகி வன்முறைவார. குட்டி-முதலவாளித்தவ கல்வியறிஞரகளும், ” அமெதத்
தரை”லவரகளும் ” அமெற்றும் பலவண்துணை எடுபிடிகளும் தங்கதட்டங்களைத
அரன் விரிந்து செவாங்கங்களின்
குற் வன்முறைவியல்
நாசமடவடிக்ரை”ககரை”தட்டங்களை
நியவாயப்படுத்தவதற்கவாக, அ வன்முறைரீதியவான ” அமெற்றும் தவாரமீகரீதியவான
உயர” அமெனப்பவான்ரை”” அமெகள
குறித்த
சிடுமூஞ்சித்தன” அமெவாகக்
குறிப்பிடுவதில் புதிதவாக எதவுமில்ரை”ல. இருபதவாம் நூற் வன்முறைவாண்டின்
மெரதவாடக்கத்தின் ன் விரிந்து செ” அமெயத்திபோரைலபோரைய, ஏகவாதிபத்தியத்தின் தவாரவாதட்டங்களைவவாத
வி” அமெரன் விரிந்து செகரவான,
போரைஜவான்
ஏ.ஹவாப்ன் விரிந்து சென்,
ஆக்கிரமிப்புகரை”தட்டங்களையும்
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
ஒட்டரை”வப்புகரை”தட்டங்களையும் மூடி” அமெரை” வன்முறைப்பதற்கு “ஆன்” அமெவாவின் மெரபவாய்”
வகிக்கின் வன்முறை பவாத்திரம் குறித்த சுட்மெரடரிக்கும் விதத்தில் கவனம்
ஈரத்திருந்தவார. இத்தரை”கய மெரபவாய்களின் ஒரு விரை”தட்டங்களைவவாய்,
“போரைதன் விரிந்து செத்தின் அ வன்முறை” அமெதிப்பு தரம்தவாழ்ந்த கிடக்கி வன்முறைத” என்று
ஹவாப்ன் விரிந்து சென் எழுதினவார.
49. மெரபன்டகன் மூபோரைலவாபவாயவவாதிகளுடனவான தங்கதட்டங்களைத கூட்டிற்கு
தத்தவவாரத்த ” அமெற்றும் அரசியல் நியவாயத்தின் ஏபோரைதனும் ஒரு
வடிவத்ரை”தக் மெரகவாடுக்கும் பிரயத்தனத்தில், போரைபவாலி-இடத
அரை”” அமெப்புகளின் ஒரு அகன் வன்முறை வரிரை”ன் விரிந்து செயினர, ரஷ்யவாரை”வயும்
சீனவாரை”வயும்
“ஏகவாதிபத்திய”
ன் விரிந்து செக்திகதட்டங்களைவாகப்
பிரகடனம்
மெரன் விரிந்து செய்திருக்கின் வன்முறைனர.
ரஷ்யவாவும்
சீனவாவும்
மெரவறும்
25
ஆண்டுகவால இரை”டமெரவளியில், அதிகவாரத்தவரீதியவாக சீரழிந்த
” அமெற்றும் சீரகுரை”லந்த மெரதவாழிலவாதட்டங்களைர’ அரசுகதட்டங்களைவாக இருந்ததில்
இருந்த ஏகவாதிபத்திய ன் விரிந்து செக்திகதட்டங்களைவாக ஆனரை”தக் கவாட்டுகின் வன்முறை
வரலவாற்று நிகழ்ச்சிப்போரைபவாக்ரை”க விதட்டங்களைக்குவதற்கு ஏ வன்முறைக்குரை” வன்முறைய
எந்த முயற்சியும் இல்லவா” அமெல், இந்த வரை”ரயரை” வன்முறையவானத
அந்தரத்தில் இருந்த பிடுங்கியதவாய் இருக்கி வன்முறைத.
50. சீனவாவிலும் ரஷ்யவாவிலும் இருக்கும் ஆட்சிகளுக்கு
அரசியல் எதிரப்ரை”ப மெரவளிப்படுத்தவத தவான் விடய” அமெவாய்
இருந்தவால், “ஏகவாதிபத்தியம்” என் வன்முறை வவாரத்ரை”தரை”ய பிரபோரையவாகிக்க
அவசியம் இருந்திருக்கவாத. உலக போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சியின் ஒரு
அத்தியவாவசிய பவாக” அமெவாக, ரஷ்யவாவிலும் சீனவாவிலும் இருக்கும்
முதலவாளித்தவ
அரசுகள
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தினவால்
தூக்கிமெரயறியப்படுவதற்போரைக
நாசமவான்கவாம்
அகிலத்தின்
அரை”னத்தலகக் குழு அரை”ழப்பு விடுக்கி வன்முறைத. இந்த இரு
அரசுகளுபோரை” அமெ, இருபதவாம் நூற் வன்முறைவாண்டின் போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சிகரை”தட்டங்களை
ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செம்
கவாட்டிக்
மெரகவாடுத்த
இறுதியில்
அத
முதலவாளித்தவத்ரை”த மீட்சி மெரன் விரிந்து செய்ததன் விரை”தட்டங்களைமெரபவாருட்கபோரைதட்டங்களை
என்று அத விதட்டங்களைக்கியிருக்கி வன்முறைத. ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செ அதிகவாரத்தவம்
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
அரரை”ன் விரிந்து செ
அகற்றி
போரைதசிய” அமெய” அமெவாக்கப்பட்ட
மெரன் விரிந்து செவாத்தரை”டரை”” அமெ உ வன்முறைவுகரை”தட்டங்களை ஒழித்ததிற்கு பின்னர, அதிலிருந்த
எழுந்த நிதிப் பிரபுக்கதட்டங்களைத பிரதிநிதியவாகபோரைவ ரஷ்ய அரன் விரிந்து செவாங்கம்
இருக்கி வன்முறைத.
”” அமெகவா
ரஷ்ய”
போரைதசியவவாதத்ரை”த
அத
ஊக்குவிப்பத என்பபோரைத ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செத்தின் ஒரு உச்ன் விரிந்து செநிரை”லயவான
விரை”தட்டங்களைவுதவான் என்பபோரைதவாடு அத ” அமெவாரக்சின் விரிந்து செத்தின் ன் விரிந்து செரவபோரைதசிய
போரைவரை”லத்திட்டத்ரை”த வன்முரை” வன்முறையவாகவும் எதிரப்புரட்சிகர” அமெவாகவும்
” அமெறுதலிப்பதவாகவும் இருக்கி வன்முறைத. சீனவாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ஆட்சியவானத முதலவாளித்தவ உயரடுக்ரை”கயும் 1980 களில்
உருவவாகி சீன ” அமெக்கரை”தட்டங்களை மெரபருநிறுவனங்கள சுரண்ட வழிவரை”க
மெரன் விரிந்து செய்வதன் மூலம் தங்கரை”தட்டங்களை வதட்டங்களைப்படுத்திக் மெரகவாண்ட போரைபவாலிஸ்அரசு அதிகவாரத்தவத்ரை”தயுபோரை” அமெ பிரதிநிதித்தவம் மெரன் விரிந்து செய்கி வன்முறைத.
51. சீனவாரை”வயும் ரஷ்யவாரை”வயும் விவரிக்க “ஏகவாதிபத்திய”
அரை”டமெர” அமெவாழி போரைன் விரிந்து செரப்பத என்ன அரசியல் போரைநாசமவாக்கத்திற்கு போரைன் விரிந்து செரை”வ
மெரன் விரிந்து செய்கி வன்முறைத? என்று போரைகட்கப்பட்டவாக போரைவண்டும். நாசமரை”டமுரை” வன்முறை
அரசியல்
வவாரத்ரை”தகளில்,
அத
திட்டவட்ட” அமெவான
மெரன் விரிந்து செயல்பவாடுகளுக்கு போரைன் விரிந்து செரை”வ மெரன் விரிந்து செய்கி வன்முறைத. முதலவாவதவாய், அத
அமெர” அமெரிக்க, ஐபோரைரவாப்பிய ” அமெற்றும் ஜப்பவானிய ஏகவாதிபத்தியத்தின்
ரை”” அமெய” அமெவான
” அமெற்றும்
தீர” அமெவானகர” அமெவான
உலகதட்டங்களைவாவிய
எதிரப்புரட்சிகர பவாத்திரத்ரை”த ன் விரிந்து செவாரபுரீதியவானதவாக்கி, ஆகபோரைவ
ஒன்றுமில்லவாத மெரன் விரிந்து செய்த விடுகி வன்முறைத. சிரியவாவில் —இங்கு
ஆன் விரிந்து செவாத்தின் ஆட்சி ரஷ்யவாவினவால் ஆதரவளிக்கப்பட்டிருக்கி வன்முறைத
— போரைபவான்று அமெர” அமெரிக்கவாவின் ஆட்சி-” அமெவாற் வன்முறை நாசமடவடிக்ரை”ககளில்
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அமெர” அமெரிக்கவாவுடன் மெரன் விரிந்து செயலூக்கத்தடன் ஒத்தரை”ழத்த போரைவரை”ல
மெரன் விரிந்து செய்வதற்கு இத போரைபவாலி-இடதகளுக்கு வழிவரை”கயளிக்கி வன்முறைத.
இரண்டவாவதம்,
இன்னும்
கூடுதல்
முக்கிய” அமெவானதம்
என்னமெரவன் வன்முறைவால், சீனவாரை”வயும் ரஷ்யவாரை”வயும் ஏகவாதிபத்திய” அமெவாக
முத்திரை”ரயிடுவத. இத ஆகபோரைவ, இனரீதியவான, போரைதசிய ரீதியவான,
மெர” அமெவாழிரீதியவான
” அமெற்றும்
” அமெதரீதியவான
சிறுபவான்ரை”” அமெயினரை”ர
ஒடுக்குகின் வன்முறை கவாலனித்தவ ன் விரிந்து செக்திகதட்டங்களைவாக அவற்ரை” வன்முறை ” அமெரை” வன்முறைமுக” அமெவாக
கூறுவதவாயிற்று.
அதனூடவாக
—
தற்போரைபவாதளதட்டங்களை
அரசு
எல்ரை”லகளுக்குளதட்டங்களைவாக ஏகவாதிபத்திய ஆதரரை”வப் மெரபற் வன்முறை “போரைதசிய
விடுதரை”ல” எழுச்சிகளுக்கும் “வண்துணைப் புரட்சி”களுக்கும் போரைபவாலிஇடதகளின் ஆதரவிற்கு அத அங்கீகவார” அமெளித்த விடுகி வன்முறைத.
52. மெரவளிநாசமவாடுகளில் ஏகவாதிபத்தியத்திற்கவான ஆதரவு, தவாயகத்தில்
நிதிப் பிரபுத்தவத்தின் கட்டரை”தட்டங்களைகளுக்கவான ஆதரவுடன் இரை”ன் விரிந்து செந்த
மெரன் விரிந்து செயல்படுகி வன்முறைத. கிரீஸில் 2015 இல் சிரின் விரிந்து செவா (”தீவிர இடதகளின்
கூட்டணி”) அதிகவாரத்திற்கு வந்தரை”” அமெயும், தரித போரைவகத்தில் அத
தவான் எதிரப்பதவாகக் கூறிய அபோரைத சிக்கன நாசமடவடிக்ரை”கக்
மெரகவாளரை”ககரை”தட்டங்களை ஏற்றுக் மெரகவாண்டரை”” அமெயும், ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ அதட்டங்களைவில்
போரைபவாலி-இடதகளின்
தன்ரை”” அமெரை”யயும்
பவாத்திரத்ரை”தயும்
அம்பலப்படுத்தியத.
போரைஜர” அமெனியில் உளதட்டங்களை
இடத
கட்சி,
பிரவான்சில் உளதட்டங்களை புதிய முதலவாளித்தவ-எதிரப்புக் கட்சி, ஐக்கிய
இரவாச்சியத்தில் உளதட்டங்களை போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ மெரதவாழிலவாதட்டங்களைர கட்சி ” அமெற்றும்
அமெர” அமெரிக்கவாவில் உளதட்டங்களை ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலிஸ்ட் அரை”” அமெப்பு ” அமெற்றும்
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ ” அமெவாற்று ஆகியரை”வ போரைபவான் வன்முறை குழுக்களும் இபோரைத
மெரன் விரிந்து செயல்பவாட்ரை”டபோரைய
ஆற்றுகின் வன்முறைன.
பிரிட்டனில்
மெரஜமெரரமி
போரைகவாரபினின் மெரதவாழிற் கட்சிப் பிரச்ன் விரிந்து செவாரத்ரை”த ஊக்குவிப்பதவானவாலும்
ன் விரிந்து செரி அல்லத அமெர” அமெரிக்கவாவில் போரைபரனி ன் விரிந்து செவாண்டரஸின் ஜனநாசமவாயகக்
கட்சி பிரச்ன் விரிந்து செவாரத்ரை”த ஊக்குவிப்பதவானவாலும் ன் விரிந்து செரி, மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின் சுயவாதீன” அமெவான அரசியல் அணிதிரட்டல் எதரை”னயும்
தடுப்பத தவான் இந்த அரை”” அமெப்புகளின் போரைநாசமவாக்க” அமெவாய் இருக்கி வன்முறைத.
இனம், பவால் ” அமெற்றும் பவால் போரைநாசமவாக்குநிரை”ல ஆகியவற்றின்
அடிப்பரை”டயிலவான அரை”டயவாதட்டங்களை அரசியரை”ல மெரதவாடரச்சியவாக
ஊக்குவித்த
வந்திருப்பபோரைத,
கல்வியகங்களிலும்,
மெரதவாழில்வவாழ்க்ரை”ககளிலும், மெரதவாழிற்ன் விரிந்து செங்கங்களிலும் ” அமெற்றும் அரசு
அதிகவாரத்தவத்திலும் ன் விரிந்து செலுரை”கபரை”டத்த பதவிகளுக்கும் உயர
வருவவாய்களுக்கு” அமெவான
அணுகரை”லப்
மெரபறுவதற்கு
இவரகளுக்கவான கருவிகதட்டங்களைவாக இருந்திருக்கி வன்முறைத. அவரகள நிதி
அதிகவாரத்தவத்தின்
ஆரை”டயுடன்
ஆயிரக்கதுணைக்கிலவான
இரை”ழகளின் மூலம் பின்னிக் மெரகவாண்டிருக்கக் கூடியவரகள
என்பபோரைதவாடு மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்திற்கு ஆழ” அமெவான குபோரைரவாதம்
மெரகவாண்டவரகதட்டங்களைவாகவும் இருக்கின் வன்முறைனர.

நாசமவான்கவாம் அகிலத்தின் அரை”னத்தலகக் குழுரை”வக்
கட்டிமெரயழுப்புபோரைவவாம்!
53. 1917 அக்போரைடவாபர புரட்சியின் நூ வன்முறைவாவத ஆண்டு நிரை” வன்முறைரை”வ
நாசமவாம் மெரநாசமருங்கிக் மெரகவாண்டிருக்கிபோரை வன்முறைவாம். உலக ன் விரிந்து செரித்திரத்திலவான
இந்த ன் விரிந்து செகவாப்தச்சி வன்முறைப்பவான நிகழ்வு —முதலவாவத போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சி
” அமெற்றும்
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைர’
அரசின்
ஸ்தவாபிப்பு—
முதலவாம்
ஏகவாதிபத்திய உலகப் போரைபவாரை”ர ன் விரிந்து செ” அமெரன் விரிந்து செமில்லவா” அமெல் எதிரத்திருந்த,
மெரலனின் ” அமெற்றும் ட்மெரரவாட்ஸ்கி தரை”லரை”” அமெயிலவான ” அமெவாரக்சின் விரிந்து செ
ன் விரிந்து செரவபோரைதசியவவாதிகதட்டங்களைவால் தயவாரிப்பு மெரன் விரிந்து செய்யப்பட்டத. அதன்பின்
அக்போரைடவாபர
புரட்சியின்
ன் விரிந்து செரவபோரைதசிய
போரைவரை”லத்திட்டமும்
போரைகவாட்பவாடுகளும்
ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செ
அதிகவாரத்தவத்தவால்
கவாட்டிக்மெரகவாடுக்கப்பட்டரை”” அமெயவானத,
இறுதியவாக,
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
ஒன்றியத்தின்
கரை”லப்புக்கு
இட்டுச்மெரன் விரிந்து சென் வன்முறைத.
போரைன் விரிந்து செவாவியத்
ஒன்றியம்
தன்பியலவான
கதிரை”ய
ன் விரிந்து செந்தித்த
போரைபவாதம்,
அழிக்கவியலவாத
மூன்று
வரலவாற்று
உண்ரை”” அமெகள
” அமெவாறிவிடவில்ரை”ல. முதலவாவதவாய், 1917 இன் அக்போரைடவாபர
புரட்சியவானத, மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்தின் புரட்சிகரப் பவாத்திரம்
” அமெற்றும் புரட்சிகரக் கட்சியவால் வழங்கப்படக் கூடிய நாசமனவவான
முன்போரைனவாக்கு
” அமெற்றும்
தரை”லரை”” அமெயின்
இன்றியரை”” அமெயவாரை”” அமெ
ஆகியரை”வ குறித்த ” அமெவாரக்சின் விரிந்து செ ” அமெதிப்பீட்ரை”ட நிரூபதுணைம் மெரன் விரிந்து செய்தத.
இரண்டவாவதவாய், போரைன் விரிந்து செவாவியத் ஒன்றியத்திற்கு உளபோரைதட்டங்களையும் ன் விரிந்து செரி
மெரவளிபோரையயும் ன் விரிந்து செரி, ட்மெரரவாட்ஸ்கின் விரிந்து செ இயக்கத்தவால் நாசமடத்தப்பட்ட
போரைபவாரவாட்ட” அமெவானத,
ஒரு
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ
” அமெற்றும்
ன் விரிந்து செரவபோரைதசிய
போரைவரை”லத்திட்டத்தின் அடிப்பரை”டயில், ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செ ஆட்சியின்
அதிகவாரத்தவ சீரழிவுக்கு அங்போரைக ஒரு புரட்சிகர ” அமெவாற்று
இருந்திருந்தத என்பரை”த விதட்டங்களைங்கப்படுத்தியத. போரைன் விரிந்து செவாவியத்
ஒன்றியத்தின் கரை”லப்பு என்பத தவிரக்கமுடியவாத ஒன் வன்முறைவாக
இருந்ததல்ல. மூன் வன்முறைவாவதவாய், 1914 உலகப் போரைபவாருக்கும் 1917
இன் போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சிக்கும் வழிவகுத்த முதலவாளித்தவத்தின்
அடிப்பரை”டயவான மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார, ன் விரிந்து செமூக ” அமெற்றும் புவியரசியல்
முரண்பவாடுகள இன்னும் மெரவற்றிகவாதுணைப்பட்டிருக்கவில்ரை”ல.
54.
கடந்த
நூற் வன்முறைவாண்டு
எவ்வித” அமெவான
பிரன் விரிந்து செனமு” அமெற்று
கடந்தபோரைபவாய்விடவில்ரை”ல. உலமெரகங்கிலு” அமெவான மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகள
” அமெற்றும் இரை”தட்டங்களைஞரகளின் நாசமனவு முடிவில்லவாத போரைபவார ” அமெற்றும்
மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார மெரநாசமருக்கடியின் தன் விரிந்து செவாப்தங்கதட்டங்களைவால் ஆழ” அமெவாய்
பவாதிக்கப்பட்டிருக்கி வன்முறைத. வீழ்ந்த மெரன் விரிந்து செல்லும் வவாழ்க்ரை”கத்தரங்கள,
நாசமலன்புரி உதவிகள மீதவான தவாக்குதல்கள, விரிந்த மெரன் விரிந்து செல்லும்
ன் விரிந்து செமூக ன் விரிந்து செ” அமெத்தவமின்ரை”” அமெ ” அமெற்றும் “பயங்கரவவாதத்தின் மீதவான
போரைபவார”
என் வன்முறை
போரைபவாரரை”வயில்
ஜனநாசமவாயக
உரிரை”” அமெகள
அழிக்கப்படுவத ஆகியவற்றுக்கு எதிரவான ஒரு போரைபவாரவாட்டத்தின்
அரை”ல உயரந்த மெரன் விரிந்து செல்கி வன்முறைத. தனத மிக அபவாயகர” அமெவான
மெரவளிப்பவாட்ரை”ட ஏகவாதிபத்திய போரைபவார முரை”னப்பில் கவாட்டுகின் வன்முறை
முதலவாளித்தவத்தின் ஒட்டுமெர” அமெவாத்த” அமெவான மெரநாசமருக்கடி குறித்த ஒரு
புரிதரை”ல இந்தப் போரைபவாரவாட்டங்களுக்குள மெரகவாண்டுவருவத
என்பபோரைத
இன்றியரை”” அமெயவாத
பணியவாக
இருக்கி வன்முறைத.
தனித்தனியவான போரைபவாரவாட்டங்கரை”தட்டங்களை ஒருரை”” அமெப்படுத்தி போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப்
புரட்சியின்
மூல” அமெவாக
ஒட்டுமெர” அமெவாத்த” அமெவான
முதலவாளித்தவ
ன் விரிந்து செமூகப்மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைரை”யயும்
தூக்கிவீசுவதற்கவான அடித்ததட்டங்களைத்ரை”த அரை”” அமெத்திடக் கூடிய ஒரு
அரசியல் தரை”லரை”” அமெரை”ய மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்தில் அபிவிருத்தி
மெரன் விரிந்து செய்வத அவசிய” அமெவானதவாகும்.
55. உலகப் மெரபவாருதட்டங்களைவாதவாரமும் உலக அரசியலும் ஒரு புதிய
கட்டத்திற்குள நுரை”ழந்திருக்கின் வன்முறைன. கிழக்கு ஐபோரைரவாப்பவாவில்
முதலவாளித்தவம் மீட்சி மெரன் விரிந்து செய்யப்பட்ட ன் விரிந்து செ” அமெயத்தில் மெரதவாடங்கி
போரைன் விரிந்து செவாவியத் ஒன்றியத்தின் ஸ்ரவாலினின் விரிந்து செக் கரை”லப்பின் பின் உச்ன் விரிந்து செம்
மெரபற் வன்முறை முதலவாளித்தவ மெரவற்றிக்களியவாட்டத்தின் கவாலம் முடிந்த
விட்டத.
ஆளும்
வரக்கத்தின்
ஒட்டுண்ணித்தன” அமெவான
மெரன் விரிந்து செல்வத்திற்கு ஆதவார” அமெவாய் இருந்திருக்கக் கூடிய ஊகவணிக
சீட்டுக்கட்டுகளின்
” அமெவாளிரை”க
ன் விரிந்து செரிந்த
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
பங்குச்ன் விரிந்து செந்ரை”த ” அமெதிப்புகளின் வீழ்ச்சி என்பத மெரவறு” அமெபோரைன
பங்குஅதட்டங்களைவுகதட்டங்களைத
பதுணை” அமெதிப்ரை”பக்
குரை” வன்முறைத்தக்
மெரகவாண்டிருப்பதடன்
” அமெட்டு” அமெல்ல,
முதலவாளித்தவ-ஆதரவு
தத்தவவவாதிகள
” அமெற்றும்
அரசியல்
தரை”லவரகதட்டங்களைத

” அமெரியவாரை”தரை”யயும்
நாசமம்பகத்தன்ரை”” அமெரை”யயும்
கூட
தகரத்தக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
56.
ஆளும்
உயரடுக்ரை”க
மிரட்சிக்கும்
அச்ன் விரிந்து செத்திற்கும்
இலக்கவாக்கும்
வரை”கயில்,
இரை”தட்டங்களைஞரகள
” அமெற்றும்
மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகளின்
அபிவிருத்தி
கவாணுகின் வன்முறை
அரசியல்
தீவிர” அமெயப்படலவானத விரை”ரவவாக ஒரு போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ போரைநாசமவாக்குநிரை”லரை”ய
மெரபற்றுக் மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத. போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செத்ரை”த போரைநாசமவாக்கிய இந்த
ஆரம்பகட்ட உளளுதுணைரவு ரீதியவான உந்ததரை”ல அரசியல்
ரீதியவாய் அபிவிருத்தி கண்ட ஒரு புரட்சிகர நாசமனவுக்கு
ன் விரிந்து செ” அமெப்படுத்திபவாரப்பத என்பத முற்றிலும் தவ வன்முறைவாகிவிடும். ஆயினும்
அரசியல் அபிவிருத்தியின் நிகழ்ச்சிப்போரைபவாக்கு —முதலவாளித்தவ
அநீதிகளுக்கு எதிரவான மெரவகுஜனக் போரைகவாபத்தின் ஆரம்பகட்ட
மெரவளிப்பவாடுகள மெரதவாடங்கி முதலவாளித்தவத்ரை”த தூக்கிமெரயறிந்த
உலக போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செத்ரை”தக் மெரகவாண்டு அத இடம்மெரபயரத்தப்படுவதன்
அவசியத்ரை”தப்
புரிந்த
மெரகவாளவத
வரை”ர—
நாசமடந்போரைதறிக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
57. அரசியல் அதிருப்தியின் ஆரம்பகட்டத்தின் ஆதவாயத்ரை”தப்
மெரபற்றிருக்கக் கூடிய கட்சிகளும் ” அமெனிதரகளும், உலக மெரநாசமருக்கடி
இயக்கிரை”வக்கக்
கூடிய
பவாரிய
ன் விரிந்து செமூக
ன் விரிந்து செக்திகதட்டங்களைவால்
அடித்தச்மெரன் விரிந்து செல்லப்பட்டு விடுவர. சிரின் விரிந்து செவாவுக்கும் அதன் தரை”லவர
சிப்ரவாஸுராஸுக்கும் போரைநாசமரந்த கதிபோரைய —2015 ஜனவரியில் உலகதட்டங்களைவாவ
புகழப் மெரபற்று, ஜ் ஜூரை”லயில் மெரவறுக்கப் மெரபற் வன்முறைனர— ” அமெற் வன்முறை பல
அரசியல்
அரை”ரபோரைவக்கவாடுகளுக்கும்
தவ வன்முறைவாக
வழிநாசமடத்தபவரகளுக்கும் போரைநாசமரும். ஆனவால் மெரன் விரிந்து செயலற் வன்முறை முரை” வன்முறையில்
கவாத்திருந்த,
நிகழ்வுகள
தபோரைரவாகிகரை”தட்டங்களை
அம்பலப்படுத்த
அனு” அமெதிப்பத என்பத போரைபவாத” அமெவானதல்ல. மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கம்
முகம் மெரகவாடுக்கின் வன்முறை கடரை”” அமெகளுக்கு போரைதவாபோரைதட்டங்களைவாடு போரைதவாள நிற்கின் வன்முறை
உண்ரை”” அமெயவான
புரட்சிகரக்
கட்சிரை”யக்
கட்டிமெரயழுப்புகின் வன்முறை
பணிரை”யக் ரை”கயிமெரலடுப்பத அவசிய” அமெவானதவாகும்.
58. இதபோரைவ நாசமவான்கவாம் அகிலத்தின் அரை”னத்தலகக் குழுவின்
அரசியல் இலட்சிய நாசமடவடிக்ரை”கயவாக இருக்கி வன்முறைத. எ” அமெத
அரசியல் எதிரிகள அரை”னவரும் அரை”னத்தலகக் குழுரை”வ
“குறுங்குழுவவாதிகள” எனக் கண்டனம் மெரன் விரிந்து செய்கின் வன்முறைனர. பல
தன் விரிந்து செவாப்தங்கதட்டங்களைவாக இந்த அரை”டமெர” அமெவாழிரை”ய ” அமெவாரக்சிஸ்டுகளுக்கு
எதிரவாக
குட்டி-முதலவாளித்தவ
ன் விரிந்து செந்தரப்பவவாதிகளும் ” அமெற்றும்
அத்தரை”ன வண்துணை” அமெவான அரசியல் கயவரகளும் (அதவாவத,
தவாரவாதட்டங்களைவவாதிகள,
ன் விரிந்து செமூக
ஜனநாசமவாயகக்
கட்சி
” அமெற்றும்
மெரதவாழிற்கட்சிரை”யச் போரைன் விரிந்து செரந்த பிரை”ழப்புவவாதிகள, மெரதவாழிற்ன் விரிந்து செங்க
நிரவவாகிகள, போரைபவாலி-இடதகள, மெரன் விரிந்து செவாந்த நிழரை”லக் கண்டு
அஞ்சுகின் வன்முறை சீரதிருத்தவவாதிகள போரைபவான் வன்முறைவரகள) பிரபோரையவாகித்த
வந்திருக்கின் வன்முறைனர. போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செக் போரைகவாட்பவாடுகளுக்கு உறுதிப்பவாடு
மெரகவாண்டிருப்பரை”தயும்,
ஆளும்
வரக்கத்தடன்
அரசியல்
கூட்டணிகளுக்குள நுரை”ழய ” அமெறுப்பரை”தயும், ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின்
அரசியல்
சுயவாதீனத்திற்கவான
போரைபவாரவாட்டத்தில்
ன் விரிந்து செ” அமெரன் விரிந்து செ” அமெற்று இருப்பரை”தயுபோரை” அமெ “குறுங்குழுவவாதம்” என்று அவரகள
உண்ரை”” அமெயில்
அரத்தப்படுத்தகி வன்முறைவாரகள.
இத்தரை”கய
கண்டனங்களுக்கு ட்மெரரவாட்ஸ்கி பரிச்ன் விரிந்து செய” அமெவானவரவாய் இருந்தவார.
அவர எழுதினவார:
நாசமவான்கவாம்
அகில” அமெவானத,
ஏற்கனபோரைவ
இன்று,
ஸ்ரவாலினிஸ்டுகதட்டங்களைவாலும்,
ன் விரிந்து செமூக
ஜனநாசமவாயகவவாதிகதட்டங்களைவாலும்,
முதலவாளித்தவ தவாரவாதட்டங்களைவவாதிகதட்டங்களைவாலும் ” அமெற்றும் பவாசிஸ்டுகதட்டங்களைவாலும்,
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சோேலிேமும் ச்ாருக்க எதிராான ச்ாராாட்டமும்
தகுதியவான
விதத்தில்
மெரவறுக்கப்படுகி வன்முறைத.
...
முதலவாளித்தவத்தின்
போரை” அமெலங்கியுடன்
கட்டப்பட்டிருக்கின் வன்முறை
அத்தரை”ன
அரசியல்
குழுவவாக்கங்களுடனும்
அத
ன் விரிந்து செ” அமெரன் விரிந்து செமில்லவா” அமெல்
ன் விரிந்து செண்ரை”டயிட்டுக்
மெரகவாண்டிருக்கி வன்முறைத.
முதலவாளித்தவத்தின் போரை” அமெலவாதிக்கத்ரை”த ஒழிப்பத அதன் கடரை”” அமெ.
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செம் அதன் இலட்சியம். பவாட்டவாளி வரக்கப் புரட்சி அதன்
வழிமுரை” வன்முறை. [முதலவாளித்தவத்தின் ” அமெரதுணை ஓலமும் நாசமவான்கவாம்
அகிலத்தின் கடரை”” அமெகளும். (இரை”ட” அமெருவு போரைவரை”லத்திட்டம்)]
59. இந்த அறிக்ரை”கயில் அளிக்கப்பட்டுளதட்டங்களை பகுப்பவாய்வின் ஒரு
மிக
விரிவவான
விவவாதத்திற்கு
நாசமவான்கவாம்
அகிலத்தின்
அரை”னத்தலகக் குழு அரை”ழப்பு விடுக்கி வன்முறைத. உலக போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ
வரை”லத் ததட்டங்களைத்தின் பத்தவாயிரக்கதுணைக்கவான வவான் விரிந்து செகரகள இதரை”னப்
படிக்க போரைவண்டுமெர” அமென்றும் மிகப் பரந்த ” அமெட்டத்தில் இத
விநிபோரையவாகிக்கப்பட போரைபவாரவாட போரைவண்டும் என்றும் அரை”ழக்கி வன்முறைத.
இந்த அறிக்ரை”கயில் வழங்கப்பட்டுளதட்டங்களை போரைகவாட்பவாடுகள ஒரு
புதிய
ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ
போரைபவார-எதிரப்பு
இயக்கத்ரை”தக்
கட்டிமெரயழுப்புவதற்கவான
அடித்ததட்டங்களை” அமெவாக
போரைன் விரிந்து செரை”வ
மெரன் விரிந்து செய்ய
போரைவண்டும் என்று நாசமவாங்கள வலியுறுத்தகிபோரை வன்முறைவாம்.
இந்த
போரைகவாட்பவாடுகரை”தட்டங்களை
மீண்டுமெர” அமெவாரு
முரை” வன்முறை
நாசமவாங்கள
அழுத்தம்திருத்த” அமெவாய் கூறுகிபோரை வன்முறைவாம்:
•

போரைபவாருக்கு எதிரவான போரைபவாரவாட்ட” அமெவானத, ன் விரிந்து செமூகத்தின்
மிகப்மெரபரும்
புரட்சிகர
ன் விரிந்து செக்தியவான
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கம், தனக்குப் பின்னவால் ” அமெக்களின் அத்தரை”ன
முற்போரைபவாக்கவான கூறுகரை”தட்டங்களையும் அணிதிரட்டி நிற்பரை”த
அடிப்பரை”டயவாகக் மெரகவாண்டிருக்க போரைவண்டும்.

•

புதிய
போரைபவார-எதிரப்பு
இயக்க” அமெவானத
முதலவாளித்தவத்திற்கு எதிரவானதவாகவும் போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செத்
தன்ரை”” அமெயுரை”டயதவாகவும்
இருந்தவாக
போரைவண்டும்,
ஏமெரனன் வன்முறைவால் நிதி மூலதனத்தின் ன் விரிந்து செரவவாதிகவாரத்திற்கு
முடிவுகட்டவும் இரவாணுவவவாதம் ” அமெற்றும் போரைபவாரின்
அடிப்பரை”டக் கவாரதுணை” அமெவாக இருக்கின் வன்முறை மெரபவாருதட்டங்களைவாதவார
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைக்கு
முற்றுப்புளளி
ரை”வக்கவு” அமெவான
போரைபவாரவாட்டத்தின் ஊடவாய்
அல்லவா” அமெல் போரைபவாருக்கு
எதிரவான
எந்த
மெரபவாறுப்புதுணைரச்சி
வவாய்ந்த
போரைபவாரவாட்டமும் இருக்க முடியவாத.

•
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ஆகபோரைவ,
புதிய
போரைபவார-எதிரப்பு
இயக்க” அமெவானத,
அத்தியவாவசியத்தின் அடிப்பரை”டயில், முதலவாளித்தவ
வரக்கத்தின் அத்தரை”ன அரசியல் கட்சிகள ” அமெற்றும்
அரை”” அமெப்புகளில் இருந்தம் முழுரை”” அமெயவாகவும் ” அமெற்றும்
குழப்பத்திற்கு
இட” அமெளிக்கவா
வரை”கயிலும்
சுயவாதீன” அமெவானதவாகவும் ” அமெற்றும் குபோரைரவாத” அமெவானதவாகவும்
இருக்க போரைவண்டும்.

•

அரை”னத்தக்கும்
போரை” அமெலவாய்,
புதிய
போரைபவார-எதிரப்பு
இயக்க” அமெவானத
ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ” அமெய” அமெவானதவாக,
மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கத்தின் பரந்த ன் விரிந்து செக்திரை”ய ஏகவாதிபத்தியத்திற்கு
எதிரவான
ஒரு
ஐக்கியப்பட்ட
உலகதட்டங்களைவாவிய
போரைபவாரவாட்டத்தில் அணிதிரட்டுவதவாக இருக்க போரைவண்டும்.

60. நாசமடப்பு உலக நிரை”லரை”” அமெகளில் இருந்த எழுகின் வன்முறை ” அமெவாமெரபரும்
வரலவாற்றுக் போரைகளவிகரை”தட்டங்களை பின்வரு” அமெவாறு சூத்திரப்படுத்தலவாம்:
உலக முதலவாளித்தவத்தின் மெரநாசமருக்கடி எப்படி தீரக்கப்படப்
போரைபவாகி வன்முறைத? அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைரை”ய உலுக்கும் முரண்பவாடுகள உலகப்
போரைபவாரில் முடியு” அமெவா அல்லத உலக போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சியிலவா?
எதிரகவாலம்
பவாசின் விரிந்து செத்திற்கும்,
அணுஆயுதப்
போரைபவாருக்கும்
திரும்பவியலவா” அமெல் கவாட்டுமிரவாண்டித்தனத்திற்குள ன் விரிந்து செரிவதற்கும்
இட்டுச் மெரன் விரிந்து செல்லப் போரைபவாகி வன்முறைதவா? அல்லத ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செத் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை
வரக்கம் புரட்சியின் பவாரை”தரை”ய ரை”கயிமெரலடுத்த, முதலவாளித்தவ
அரை”” அமெப்புமுரை” வன்முறைரை”ய தூக்கிமெரயறிந்த, பின் உலரை”க போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ
அடித்ததட்டங்களைங்களின் மீத ” அமெறுகட்டு” அமெவானம் மெரன் விரிந்து செய்யப் போரைபவாகி வன்முறைதவா?
இரை”வ தவான் ” அமெனித குலம் முகம்மெரகவாடுக்கும் உண்ரை”” அமெயவான
” அமெவாற்றீடுகதட்டங்களைவாகும்.
61. போரைபவாருக்கு எதிரவான ஒரு ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செ மெரவகுஜன இயக்கத்ரை”தக்
கட்டிமெரயழுப்புவதற்கவான அவன் விரிந்து செர அவசியத்ரை”த அங்கீகரிக்கின் வன்முறை
உலமெரகங்கிலு” அமெவான
அரசியல்
கட்சிகள
” அமெற்றும்
தனி” அமெனிதரகளுடன்,
இந்த
அறிக்ரை”கயில்
முன்ரை”வக்கப்பட்டிருக்கும்
போரைகவாட்பவாடுகளின்
அடிப்பரை”டயில்,
ன் விரிந்து செபோரைகவாதரத்தவரீதியவான விவவாதத்ரை”த நாசமவான்கவாம் அகிலத்தின்
அரை”னத்தலகக்
குழுவும்
” அமெற்றும்
அதன்
பிரிவுகளும்
வரபோரைவற்கின் வன்முறைன.
•

ன் விரிந்து செரவபோரைதன் விரிந்து செத் மெரதவாழிலவாதட்டங்களை வரக்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கவாகப்
பவாடுபடுபோரைவவாம்!

•

ஜனநாசமவாயக உரிரை”” அமெகரை”தட்டங்களைப் பவாதகவாப்போரைபவாம்!

•

ன் விரிந்து செ” அமெத்தவத்திற்கும் போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செத்திற்கும் போரைபவாரவாடுபோரைவவாம்!

•

ஏகவாதிபத்திய உலகப் போரைபவாருக்கவான உந்ததரை”ல உலக
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செப் புரட்சியின் போரைவரை”லத்திட்டத்ரை”தக் மெரகவாண்டு
தடுத்தநிறுத்தபோரைவவாம்!

•

உலக
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ
வரை”லத்
ததட்டங்களைத்தின்
எண்ணிக்ரை”க வட்டத்ரை”த விரிவுபடுத்தபோரைவவாம்!

•

மெரதவாழிலவாதட்டங்களைரகள ” அமெற்றும் இரை”தட்டங்களைஞரகதட்டங்களைத ஒரு புதிய
தரை”லமுரை” வன்முறைரை”ய
புரட்சிகர
போரைன் விரிந்து செவான் விரிந்து செலின் விரிந்து செ
ன் விரிந்து செரவபோரைதசியவவாதத்தின் போரைகவாட்பவாடுகளில் படிப்பிப்போரைபவாம்!

•

நாசமவான்கவாம் அகிலத்தின் அரை”னத்தலகக் குழுவின் புதிய
பிரிவுகரை”தட்டங்களைக் கட்டிமெரயழுப்புபோரைவவாம்!

வவான் விரிந்து செகர
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