
உலக சசசோசலிச வலலத் தளம்                          உலக சசசோசலிச வலலத் தளம்                          www.wsws.orwww.wsws.orgg

ரஷ்ய வழக்கறிஞர் உடனனான சந்திப்ப
குறித்த தகவல, வனாஷிங்டனில அரசியல

நநெருக்கடியய ஆழப்படுத்துகிறது
Joseph Kishore and David North,   13 July 2017

புட்டின் அரசசாங்கம் மற்றும் ரஷ்ய  சசல்வந்த  தட்டுக்களுடன் சதசாடர்பு
வவத்துள்ள ஒரு மசாஸ்ககசா வழக்கறிஞவர சடசானசால்ட் ட்ரம்ப் ஜஜூனியர் ஜஜூன்
2016  இல் சந்தித்தசார் என்ற  தகவல் ,  வசாஷிங்டனில் தீவிரமவடந்து வரும்
அரசியல் கமசாதல்களின் குவிவமயமசாக ஆகியுள்ளது.

ஜனநசாயகக் கட்சியினர் மற்றும் ஊடகங்களின் பிரதிபலிப்வப -விவடயிறுப்வபக்-
சகசாண்டு பசார்த்தசால், கிசரம்ளின் மீதசான அசமரிக்க அணுசக்தி குறியீடுகவள
வகயளிப்பதற்கசாககவ ட்ரம்ப் மகன் அவவர சந்தித்தசார் என்சறசாருவர்
நிவனக்கக்கூடும்.  அவரது தந்வதக்கு அப்கபசாவதய பிரச்சசார ஆகலசாசகரசாக
சசயல்பட்ட  ட்ரம்ப் ஜஜூனியர் ,  உண்வமயில் ஹிலசாரி கிளிண்டவன
பலவீனப்படுத்தும் தகவல்கவள சபறுவதற்கசாககவ Natalia  Veselnitskaya ஐ
சந்தித்தசார் என்று சதரிகிறது.

இந்த  வவகயசான  “குப்வபவயக் கிளறும் "  நடவடிக்வககள்,  துல்லியமசாக
அசமரிக்க  அரசியலில் வழவமக்கு மசாறசான து அல்ல.  ட்ரம்ப் பிரச்சசார
தவலவர் கபசால் மனசாஃகபசார்வட மதிப்பிழக்கச் சசய்யும் ஆவணங்கவளத்
கதடி,  கிளிண்டன் பிரச்சசாரத்துடன் சதசாடர்புபட்டவர்கள் மசார்ச் 2016  இல்
உக்கரனிய அரசு அதிகசாரிகவளச் சந்தித்ததசாக சசய்திகள் சதரிவிக்கின்றன .
கிளிண்டனுக்கக கூட  உலசகங்கிலும் உள்ள  அரசசாங்கங்கள் மற்றும்
உளவுத்துவற முகவமகளுடன் சதசாடர்புகள் உள்ளன ,  ஐயத்திற்கிடமின்றி
இவத சகசாண்டு அவர் ட்ரம்ப் உடனசான  கபசாட்டியில் பலனவடய
முவனந்திருந்தசார்.

ரஷ்ய  வழக்கறிஞர் ஒருவருடனசான  ட்ரம்ப் ஜஜூனியரின் இந்த  இழிவசார்ந்த
சதசாடர்வப,  எந்தவிதத்திலும், 1968  நிக்சனின் ஜனசாதிபதி பிரச்சசார சமயத்தில்
வியட்நசாம் கபசாவரத் திடீசரன  நிறுத்தினசால் ,  அவர் வசாக்குகவள விவல
சகசாடுக்க கவண்டியிருக்கும் என்பதசால், பசாரீஸ் சமசாதசான கபச்சுவசார்த்வதகவள
வீணடிப்பதற்கசான  நிக்சனின் முயற்சிகளுடகனசா ;  அல்லது 1980  கதர்தல்
நசாளுக்கு முன்னதசாக  ஈரசானிய  ஆட்சி அசமரிக்க  பிவணக்வகதிகவள
விடுவிக்கசாமல் இருக்க  அவத இணங்கச்சசய்ய  முயன்ற  ரீகனின்
முயற்சிககளசாடு அளவிட முடியசாது.

எவ்வசாறிருப்பினும் ட்ரம்ப் டவர் இல் நிகழ்ந்த சந்திப்பசானது ,  வசாஷிங்டனில்
நடந்து வரும் கடுவமயசான  அரசியல் சண்வடயின் உள்ளடக்கத்தில்
சவடிப்பசார்ந்த முக்கியத்துவத்வத சபற்றுள்ளது. ரஷ்ய வழக்கறிஞர் உடனசான
சந்திப்பசானது ட்ரம்ப் -ரஷ்ய  விசசாரவணகளில் "புவகந்து சகசாண்டிருக்கும்
துப்பசாக்கிக்கு"  நிகரசானதசாக  ஜனநசாயகக் கட்சியினர் மற்றும் குடியரசுக்
கட்சியினர் இருதரப்பினருகம கூறுகின்றனர். கிளிண்டனின் முன்னசாள் துவணத்
கதர்தல் கவட்பசாளரசான சசனட்டர் டிம் சகய்ன் கூறுவகயில், அந்த சந்திப்வபக்
சகசாண்டு "நசாங்கள் இப்கபசாது நீதி விசசாரவணயிலிருந்த தவடகவளக் கடந்து,”
“சபசாய் சசாட்சியம் ,  சபசாய் அறிக்வககள் மற்றும் சசாத்தியமசானளவிற்கு
கதசத்துகரசாகம் பற்றி குற்றம்சசாட்டக்கூடியவத கநசாக்கி நகர்ந்து
சகசாண்டிருக்கிகறசாம்" என்றசார்.

அசமரிக்கசாவிற்கு எதிரசாக  கபசாருக்கு பவடதிரட்டுவது அல்லது அதன்
"எதிரிகளுக்கு"  “உதவி மற்றும் ஒத்துவழப்பு "  வழங்குவது மற்றும்

ஆதரவளிப்பது கதசதுகரசாகமசாகும் என்று அசமரிக்க  சட்டம் வவரயறுக்கும்
இது,  ஒரு தவலயசாய குற்றமசாகும்.  சகய்னின் வசார்த்வதகவள உள்ளபடிகய
எடுத்துக் சகசாண்டசால் ,  இப்கபசாவதய  ஜனசாதிபதியின் மகன்  —
உள்கநசாக்கத்வதக் சகசாண்டு பசார்த்தசால் ,  ஜனசாதிபதிகய கூட—
சசாத்தியமசானளவிற்கு மரண  தண்டவனக்குரிய  ஒரு குற்றம் சசய்த
குற்றவசாளியசாகிறசார் என்று ஜனநசாயகக் கட்சியின் 2016  துவண-ஜனசாதிபதி
கவட்பசாளர் அறிவுறுத்துகிறசார்.

மவலப்பூட்டும் மட்டத்திற்கு அரசியல் உள்சண்வடவய உருவசாக்கியுள்ள இந்த
பிரச்சிவனவய பரிசீலிப்பது மதிப்புவடயசாக  இருக்கும் .  ஜனநசாயகக்
கட்சியினரும் சரி அவர்களது ஊடக கூட்டசாளிகளும் சரி ,  ஈரசாக்கிய நகரமசான
சமசாசூலில் உயிரிழப்புகள் மற்றும் படுபயங்கரமசான அழிப்பின் மீது ,  அல்லது
மில்லியன் கணக்கசான அசமரிக்கர்களின் மருத்துவ பரசாமரிப்பு திட்டங்கவள
மறுப்பதற்கசாக நடந்து வரும் திட்டங்கள் மீது ,  அல்லது ஆயிரக் கணக்கசான
புலம்சபயர்ந்கதசாவர சுற்றி வவளத்து நசாட்வட விட்டு சவளிகயற்றுவதன் மீது ,
அல்லது அசமரிக்கசாவில் சசல்வவள  திரட்சி மற்றும் சமூக
சமத்துவமின்வமயின் மவலப்பூட்டும் மட்டங்கள் மீது சவறித்தனமசாக
சசயல்பட்டு சகசாண்டிருக்கிறசார்கள்.

ஆனசால் இந்த கமசாதல் முற்றிலுமசாக சவளியுறவு சகசாள்வக பிரச்சிவனகவள
வமயத்தில் சகசாண்டுள்ளது .  ஜனநசாயகக் கட்சியில் உள்ள  ட்ரம்ப்
எதிர்ப்பசாளர்களும் மற்றும் நியூ கயசார்க் வடம்ஸ், வசாஷிங்டன் கபசாஸ்ட் மற்றும்
சிஎன்என் கபசான்ற  முதலசாளித்துவ  ஊடகங்களது மிகவும் சசல்வசாக்கசான
பிரிவுகளும்,  இரசாணுவ-உளவுத்துவற எந்திரத்தின் சபரும் பிரிவுகளசால்
ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதசால் அவர்கள் அசசாதசாரணமசான  முவறயில்
ஆக்கரசாஷமசாக உள்ளனர்.

பசாசிச சிந்தவன சகசாண்ட இந்த ஜனசாதிபதி,  ரஷ்யசாவின் அல்லது கவசறசாரு
சவளிநசாட்டு சக்தியின் ஒரு முகவர் என்பவத ட்ரம்ப் எதிர்ப்பசாளர்கள் ஒரு
நிமிடம் கூட  நம்ப  மசாட்டசார்கள் .  ஆனசால் ட்ரம்பின் வணிக  சசாம்ரசாஜ்ஜியம்
மற்றும் தனிப்பட்ட  சசசாத்துக்கள் மீதசான  ட்ரம்பின் திடமசான  முன்னீடுபசாடு ,
அசமரிக்க  ஏகசாதிபத்தியத்தின் தவிர்க்கவியலசாத  நலன்கவள பின்கன
தள்ளுகின்றது என்றவர்கள் அஞ்சுகின்றனர் ,  ஓரளவிற்கு இதில் நியசாயம்
இல்லசாமலும் இல்வல.

அசமரிக்கசா, நிதியியல்-சபருநிறுவன சசல்வந்த தட்டுக்களசால் ஆளப்படுகிறது.
ஆனசால் ட்ரம்ப் நிர்வசாககமசா அரவச சகசாள்வளயடிக்கும் (kleptocratic)  மற்றும்
தன்வன சசார்ந்தவர்களுக்கு சலுவக கசாட்டும்  (nepotistic) தன்வமகளுடன் ஒரு
சசல்வந்த  அடுக்கின் அரசசாங்கமசாக  உள்ளது .  ட்ரம்ப் மற்றும் ஏவனய
பில்லியனிய  மந்திரிசவப உறுப்பினர்களின் வணிக நலன்களுக்கும் மற்றும்
நிர்வசாகத்தின் சகசாள்வகக்கும் இவடயிலசான  ஆழ்ந்த  ஊடுருவ  முடியசாத
ஒன்கறசாசடசான்று பின்னிப் பிவணந்த  சதசாடர்புகளசானது ,  அடிப்பவட
ஏகசாதிபத்திய மூகலசாபசாய நலன்கவள இந்த சசல்வந்த அடுக்குகளது கூட்டம்
அவர்களின் தனிப்பட்ட  பணம் சம்பசாதிக்கும் திட்டங்களுக்கு அடிபணிய
வவக்கிறது என்ற சந்கதகங்களசால் எரியூட்டப்பட்டுள்ளன.



இதனசால் தசான் ரஷ்யசாவுடனசான ட்ரம்பின் சதசாடர்புகள் மீதசான பிரச்சிவனயும்
மற்றும் அதனுடனசான சவவ்கவறு குடும்ப உறுப்பினர்களின் பசாத்திரமும் இந்த
கமசாதலில் இந்தளவிற்கு சபரிதசாக  உயர்கிறது .  அசமரிக்கசாவின் பல்கவறு
புவிசசார்மூகலசாபசாய  நலன்களில் குறுக்கிடும் ஒரு விகரசாத  நசாடசாக  ரஷ்யசா
பசார்க்கப்படுகிறது என்ற  உண்வமக்கு இவடகய ,  "புட்டின் மீது "  ட்ரம்ப்
"சமன்வமயசாக" இருப்பதற்கசான சகல அறிகுறிகளும், சபரும் அபசாய ஒலிக்கு
கசாரணமசாகி விடுகின்றன.

ஆனசாலும் கூட ரஷ்யசாவவ கநசாக்கிய சகசாள்வக மீதசான பிளவுகள் ,  ஆளும்
உயரடுக்கிற்குள் நிலவும் அதிர்ச்சியூட்டும் மட்டத்திலசான அரசியல் கமசாதல்கள்
முழுவவதயும் விவரித்துவிடசாது. இது, சகசாள்வக மீதசான பிரச்சிவனவய விட
சபரியது. இது, அசமரிக்க ஏகசாதிபத்தியம் முகங்சகசாடுக்கும் எளிதில் வகயசாள
முடியசாத சபசாருளசாதசார, அரசியல் மற்றும் சமூக பிரச்சிவனகளில் கவரூன்றிய
வர்க்க ஆட்சியின் ஒரு சநருக்கடியசாகும்.

கசசாவியத் ஒன்றியம் கவலக்கப்பட்ட கபசாது ,  “வரலசாற்றின் முடிவு"  என்றும்
சவசாலுக்கிடமற்ற  அசமரிக்க  கமலசாதிக்கத்தின் "ஒற்வற துருவ  தருணம் "
என்றும் சவற்றி பிரவசாக  பிரகடனங்களுடன் கசர்ந்து ,  தசசாப்த  கசாலத்திற்கு
முன்னகர அரித்துப் கபசான  அசமரிக்கசாவின் கமலசாதிக்க  அந்தஸ்து
தற்கசாலிகமசாக மூடிமவறக்கப்பட்டிருந்தது.  எவ்வசாறிருப்பினும் மத்திய கிழக்கு
மற்றும் மத்திய ஆசியசாவவ வமயமிட்டு முடிவில்லசா மற்றும் விரிவசாக்கப்பட்ட
ஒரு கசால் நூற்றசாண்டு கபசார் ,  புதிய  கபசாட்டியசாளர்கள் உருவசாவவதத்
தடுத்துவிடவில்வல.  உலகின் முக்கிய புவிசசார் மூகலசாபசாய  பிரசாந்தியங்கள்
மீதசான  அதன் கட்டுப்பசாட்வடத் தக்க  வவப்பதற்கசான  கபசாரசாட்டம் ,
அசமரிக்கசாவவ அதன் மிகப்சபரிய  கபசாட்டியசாளர்களுடன் முன்பினும்
அதிகமசாக கநரடியசாக கமசாதலுக்குள் இழுத்து வந்துள்ளது.

அசமரிக்கசா கநரடியசாகவும் பகிரங்கமசாகவும் சவசாலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது என்பவத கடந்த வசாரம் கஜர்மனியின் ஹம்கபர்க்கில் நடந்த ஜி 20
நசாடுகளின் கூட்டம் சதளிவுபடுத்தியது. சீன ஜனசாதிபதி ஜி உடனசான கஜர்மன்
சசான்சிலர் கமர்க்சகலின் சந்திப்பும், மற்றும் கஜர்மனி ஒரு சுதந்திர சவளியுறவு
சகசாள்வகவய உருவசாக்க  கவண்டும் என்ற  கமர்க்சகலின் வலியுறுத்தலும் ,
சர்வகதச அளவில் அசமரிக்க சசல்வசாக்வக நலிய சசய்யும் யதசார்த்தத்வத
அடிககசாடிட்டது.

ட்ரம்பின் நடவடிக்வககள் , அசமரிக்க  சகசாள்வகயின் சநருக்கடிவயத்
தீவிரப்படுத்தி வருவதசாக  ட்ரம்பின் ஆளும் வர்க்க  விமர்சகர்கள் கவவல
சகசாண்டுள்ளனர்.  பில் கிளிண்டனின் கீழ் கருவூலத்துவற சசயலரசாக
இருந்தவரும் ஒபசாமசாவுக்கு சபசாருளசாதசார  ஆகலசாசகரமசாக  இருந்தவருமசான
லசாரன்ஸ் சம்மர்ஸ் ,  வசாரயிறுதியில் பிரசுரமசான  ஒரு கட்டுவரயில் இந்த
கவவலகளுக்கு குரல் சகசாடுத்தசார் . "இரண்டசாம் உலக கபசாருக்குப் பின்னர்
இருந்து அசமரிக்க சவளியுறவு சகசாள்வகயின் வமயத்தில் சரிசயன்று ஏற்றுக்
சகசாள்ளப்பட்டு”  வந்த,  “சர்வகதச  சமூகத்தின் அபிவிருத்தியில் அசமரிக்கசா
முன்னிவல வகிக்க  கவண்டுசமன்ற  கருத்வத”  ட்ரம்ப் பலவீனப்படுத்தி
வருகிறசார்.  “இப்கபசாது அவர் நடத்வத அசமரிக்க  கதசிய  பசாதுகசாப்பிற்கு
மிகப்சபரிய  அச்சுறுத்தல் என்று கருதுபவர்களின் அச்சங்கவள "  அவரது
"முன்னுக்குப்பின் முரணசான" நடவடிக்வககள் ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றன.

ஆளும் வர்க்கம் அதன் சநருக்கடியிலிருந்து சவளி வருவதற்கு எளிவமயசான
வழிகள் எதுவுமில்வல .  ட்ரம்வப பதவியிலிருந்து நீக்கி விட்டு ,  துவண
ஜனசாதிபதி வமக் சபன்வஸைப் பதவியில் அமர்த்தும் சூழல்கள் குறித்தும்
அல்லது கவறு ஏகதனும் சூழல்கவள ஒழுங்கவமப்பது மீதும் பல
விவசாதங்கள் திவரக்குப் பின்னசால் நடந்து வருகின்றன என்பதில் ஐயமில்வல .
வமக் சபன்ஸ் சமீபத்திய  வசாரங்களில் உயர்மட்ட  குடியரசு கட்சி
நன்சகசாவடயசாளர்கவள இவடவிடசாது சந்தித்து வந்துள்ளசார் .  ஆனசால்
ஏகதசாசவசாரு வவகயசான அரண்மவன சதி மூலமசாக ட்ரம்வப பதவியிலிருந்து
நீக்குவதில் அவரது ஆளும் வர்க்க விமர்சகர்கள் சவற்றி சபற்றசாலும் கூட ,
அது வீழ்ச்சி மற்றும் சீரழிவின் அடிப்பவட இயக்கவியவல மசாற்றிவிடப்
கபசாவதில்வல.  அவனத்திற்கும் கமலசாக ,  அவர்கள் எவத இயக்கத்திற்கு

சகசாண்டு வந்தசார்ககளசா அதற்கசாக அவர்ககள வருத்தப்படுவதில் தசான் கபசாய்
முடியக்கூடும்.

மக்களில் உயர்மட்ட  10  சதவீதத்தினவரக் கடந்து,  விரிந்து,  பரந்த ஆதரவவ
ஈர்க்கும் தவகவம சகசாண்ட ஓர் அரசியல் கவவலத்திட்டம் இல்லசாதிருப்பகத
மிக அடிப்பவடயசான பிரச்சிவனயசாகும்.  தற்கபசாவதய சசல்வவள பங்கீட்வட
சிக்கலுக்கு உள்ளசாக்கும் எதுசவசான்றுக்கும் இரு கட்சிகளுகம கடும்
விகரசாதமசாக உள்ளன. அவர-நூற்றசாண்டு கசால சமூக எதிர்புரட்சியசானது, அரசு
அவமப்புகள் மீதசான  மக்களின் சட்டபூர்வத்தன்வமவய முற்றிலுமசாக
அரித்துவிட்டது. அரசின் சவவ்கவறு கன்வனகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று கசற்வற
வசாரி இவறத்து சகசாண்டு ,  மிகவும் அருவருக்கத்தக்க  மற்றும் கமசாசடி
சூழ்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என்ற உண்வமயசானது, மக்கள் ககசாபத்வத
மட்டுகம ஆழப்படுத்துகிறது.

ஆளும் வர்க்கத்திற்குள் நிலவும் இந்த வவகயசான கமசாதல் எப்கபசாதுகம ஒரு
புரட்சிகர  சநருக்கடியுடன் பிவணந்துள்ளவத வரலசாறு கற்றுக்சகசாடுக்கிறது .
எவ்வசாறிருப்பினும் பசாரிய  சபருந்திரளசான  சதசாழிலசாளர்களின் நிஜமசான
கவவலகள்,  ஆளும் உயரடுக்வக பிளவுபடுத்திக் சகசாண்டிருக்கும்
பிரச்சிவனகளில் இருந்து முற்றிலும் கவறு விதமசாகவும் ,  எதிர்விதமசாகவும்
உள்ளன.  கபசார்,  மருத்துவ  கவனிப்பு மீதசான  தசாக்குதல் ,  ஓய்வூதியங்கள்
அழிப்படுவது,  கூலிகள் கதக்கமவடந்திருப்பது ,  ஆயுள்கசாலம் குவறந்து
வருவது மற்றும் சபசாலிஸ் வன்முவற என  இவற்றின் மீது மில்லியன்
கணக்கசானவர்கள் ககசாபம் சகசாண்டுள்ளனர் .  இந்த  பிரச்சிவனகள் தசான்
மில்லியன் கணக்கசானவர்கவள கபசாரசாட்டத்திற்குள் இழுத்து வரும்.

சதசாழிலசாள வர்க்கம் அதன் சசசாந்த கவவலத்திட்டத்துடன் தவலயீடு சசய்வது
அவசரமசானதசாகும்.  அது ஆளும் வர்க்கத்தினுள் நிகழும் கமசாதலின்
முடிவிற்கசாக இயக்கமின்றி கசாத்திருக்க கூடசாது. அது அதன் சசசாந்த நலன்கள்
மற்றும் அதன் சசசாந்த தீர்வவ முன்சனடுக்க கவண்டும். “அரண்மவன சதியசா,
வர்க்க  கபசாரசாட்டமசா:  வசாஷிங்டனில் அரசியல் சநருக்கடியும் ,  சதசாழிலசாள
வர்க்கத்தின் மூகலசாபசாயமும்,” என்பதில் நசாம் எழுதிகனசாம்:

அசமரிக்கசாவில் பரந்த  மக்கள் கபசாரசாட்டங்கள் திட்டநிரலில் இருக்கின்றன .
ஆர்ப்பசாட்ட  கபரணிகளும்,  எதிர்ப்பு ஆர்ப்பசாட்டங்களும் ,  மற்றும்
கவவலநிறுத்தங்களும் சபசாதுவசான  ஒரு கதசிய -அளவிலசான  தன்வமவய
சபறுவதற்கு முவனயும் .  ட்ரம்புக்கும் அவர் பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்ற
அத்தவனக்கும் எதிரசான  சதசாழிலசாள  வர்க்கத்தின் கபசாரசாட்டமசானது ,
முதலசாளித்துவ  அவமப்புமுவறக்கும் அதன் அரசுக்கும் எதிரசான  ஒரு
அரசியல்மயமசான  சவகுஜன  இயக்கத்வத,  குடியரசுக் கட்சி மற்றும்
ஜனநசாயகக் கட்சி இரண்டிலிருந்தும் சுயசாதீனப்பட்டும் மற்றும் அவற்றுக்கு
எதிரசாகவும்,  கட்டிசயழுப்புவதற்கசான  அவசியத்வத முன்னினும் அவசரமசான
பணியசாக முன்வவக்கும் என்பகத இந்த பகுப்பசாய்வில் இருந்து பிறக்கக்கூடிய
அரசியல் முடிவசாகும். இந்த புறநிவலயசான சமூகப் கபசாக்கசானது சதசாழிலசாள
வர்க்கப் கபசாரசாட்டத்தின் ஒரு நனவசான  மூகலசாபசாயமசாக  அபிவிருத்தி
சசய்யப்பட  கவண்டும்.  முதலசாளித்துவத்தின் கீழசான  வசாழ்க்வகயின்
பரிதசாபத்துக்குரிய  சமூக  நிவலவமகள் அத்தவனக்கும் எதிரசான
கபசாரசாட்டங்கவள,  ட்ரம்ப்புக்கும் இரண்டு சபருவணிகக் கட்சிகளுக்கும்
எதிரசான  ஒரு கசசாசலிச  கவவலத்திட்டத்தின் அடிப்பவடயிலசான  அரசியல்
கபசாரசாட்டத்துடன் இவணக்கின்ற  பணியசானது சதசாழிற்சசாவலகளிலும் ,
கவவலயிடங்களிலும்,  உவழக்கும் வர்க்க  சமூகங்களிலும் ,  மற்றும்
நசாசடங்கிலும் உள்ள  பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளிலும் எழுப்பப்பட
கவண்டும், அங்கு விவசாதப் சபசாருளசாக்கப்பட கவண்டும்.

சதசாழிலசாள  வர்க்கத்தின் முக்கிய  பிரிவினர் மத்தியில் ஓர் அரசியல்
தவலவமவயக் கட்டவமப்பதற்கசான ,  ஒரு புரட்சிகர  முன்னணிபவடவயக்
கட்டவமப்பதற்கசான  தயசாரிப்பு குறித்த  ககள்விகய தீர்க்கமசான
பிரச்சிவனயசாகும்.  இந்த  கபசாரசாட்டத்திற்கசாக  உலக  கசசாசலிச  வவலத் தள
வசாசகர்கள் மற்றும் ஆதரவசாளர்கவள நசாம் கசசாசலிச  சமத்துவக் கட்சியில்
இவணயுமசாறு வலியுறுத்துகிகறசாம்.
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