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ஈரானிய புரட்சி நடந்த
நாற்பபதாண்டுகள

         Keith Jones,      13 February 2019 

அமெரிக்க்காவிின்கால் ஒழுங்குங்கமெக்கப்பட்ட ஓர் இஇர்காணுவ

ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதியில் 1953 இல் நிறுவப்பட்ட, ஒரு க்கால்
நூற்ற்ற்காண்ட க்காலம் அமெரிக்க ஏக்காதிபத்திய

வன்முுங்கமற்றக்கும் ெத்திய கிழக்கு ெற்றும் யுகு மற்றும் யுரஇரஷிய்காவில்
சதிகளில் ஈடபடவதிலும் அச்ச்காணிய்காக கு மற்றும் யுரசுங்கமவய்காற்றிய

ஷ்காவின் மக்காடங்கு மற்றும் யுரக்கால் சர்வ்காதிக்காஇர ஆட்சிுங்கமய,
ந்காற்பபத்காண்டகளுக்கு முன்ினர் இகு மற்றும் யுரபத வ்காஇரம் ஈஇர்கானிய புஇரட்சி

வீழ்த்தியத.

ஷ்கா மெ்காஹம்ெத் மஇரஜ்கா பஹ்ல்காவி, அவஇரத பரிவ்காஇரங்கள,
கு மற்றும் யுரப்காலி முபதல்காளித்தவவ்காதிகள ெற்றும் SAVAK

சித்திஇரவுங்கமபதய்காளர்களின் ஆட்சிுங்கமய வஇரல்காற்றின் குப்ுங்கமபயில்
தூக்கிமயறிந்பத அந்பத ெக்கள கு மற்றும் யுரெமலழுச்சிய்காினத,

ஓஇர்காண்ட்காக தீவிஇரெுங்கமடந்த வந்பத மபருந்திஇரள்காின ெக்கள
கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டங்கள ெற்றும் கு மற்றும் யுரவுங்கமலநிறுத்பதங்களின் விுங்கமளவ்காக

இருந்பதத.  மபத்காழில்காள வர்க்கத்தின் பஇரந்பத பிரிவுகளும்,
நகர்புற்ற ஏுங்கமழகள ெற்றும் நடத்பதஇர வர்க்கத்திினரும் ஷ்காவின்

முடிய்காட்சி சர்வ்காதிக்காஇரத்திற்கு எதிஇர்காின கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டத்தில்
பங்மகடத்பதினர்.  ஆின்கால் ஈஇர்கானிய எண்ம எண்ணெய் துங்கமற்றத்

மபத்காழில்காளர்களின் கு மற்றும் யுரவுங்கமலநிறுத்பதம் பத்கான் அவஇரத
அமெரிக்க்கா-ஆபதஇரவில்காின எகு மற்றும் யுரபதச்சதிக்காஇர ஆட்சியின்

முதமகலும்ுங்கமப முறித்பதத.

1979  இல் ஈஇர்கானுக்கும் 1917  இல் இரஷ்ய்காவுக்கும்
இுங்கமடயில்காின செ்காந்பதஇரங்கள ெுங்கமலப்பூட்டவபத்காக

இருந்பததடன், அந்கு மற்றும் யுரநஇரத்தில் முபதல்காளித்தவ ஊடகங்களிலும்
கூட மபரிதம் அத குறித்த கருத்துங்கமஇரக்கப்பட்டின.  ஷ்கா

தூக்கிமயறியப்பட்ட பின்ினரும்,  புஇரட்சிகஇர கு மற்றும் யுரெமலழுச்சி
விரிவுங்கமடந்த ஆழெுங்கமடந்பதத.  ஆின்கால் மபத்காழில்காளர்கள

ஆுங்கமலகுங்கமள ஆக்கிஇரமித்த கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டத்திற்க்காின புதிய
கு மற்றும் யுரவுங்கமலயிட அுங்கமெப்புகுங்கமள உருவ்காக்கிய கு மற்றும் யுரப்காதினும்,

பதுங்கமலெுங்கமற்றவ்காகிய நில உரிுங்கமெய்காளர்களிடம் இருந்த
கிஇர்காெத்பதவர்கள நிலங்குங்கமளப் பறிமுபதல் மசய்பத கு மற்றும் யுரப்காதினும்,

அதிக்காஇரகு மற்றும் யுரெ்கா நகர்புற்ற ஏுங்கமழகள ெற்றும் கிஇர்காெப்புற்ற
உுங்கமழப்ப்காளிகுங்கமளச் ச்கார்ந்பத ஒரு மபத்காழில்காளர்களின்

அஇரச்காங்கத்தின் கஇரங்களுக்குள ெ்காற்ற்றப்படவில்ுங்கமல.

அபதற்கு பதில்காக வன்முுங்கமற்ற அதிர்ச்சிகளுடன் இடத ெற்றும்
சுய்காதீினெ்காின மபத்காழில்காள வர்க்க அுங்கமெப்புகளின்

அுங்கமினத்த வடிவங்கள மீபத்காின மூர்க்கெ்காின ஒடக்குமுுங்கமற்ற
மூலெ்காக ெட்டகு மற்றும் யுரெ ஒரு புதிய முபதல்காளித்தவ ஆட்சி

அபதற்கடத்பத மூன்று ஆண்டகளில் அதிக்காஇரத்தில் அபதன்
பிடிுங்கமயத் பதக்க ுங்கமவத்தக் மக்காண்டத.

ஈஇர்கானில் வளர்ச்சியுங்கமடந்த மக்காண்டிருந்பத எண்ம எண்ணெய்

வளங்குங்கமள ஷ்காவும்,  அவர் பரிவ்காஇரங்களும்
ஏக்காதிபத்தியமும் பதெக்கு ெட்டகு மற்றும் யுரெ

ஏககு மற்றும் யுரப்காகெயெ்காக்கிக்மக்காண்டுங்கமபத ஆட்கு மற்றும் யுரசபித்பத ஈஇர்கானிய
முபதல்காளி வர்க்கத்தின் ப்காஇரம்பரிய பிரிவுகள ெற்றும் சந்ுங்கமபத

விய்காப்காரிகளின் மீத அந்பத ஆட்சி கு மற்றும் யுரவரூன்ற்றகு மற்றும் யுரவண்டி
இருந்பதத.  அஇரசியல்ரீதியில் அந்பத ஆட்சிய்காினத,

ஏக்காதிபத்திய-எதிர்ப்பு கு மற்றும் யுரெமலழுச்சிுங்கமயக் கடிவ்காளமிட,
அஇரசியல்ரீதியில் பதணியச் மசய்ய ெற்றும் நசுக்குவபதற்க்காக,

ஷிய்கா மவகுஜினவ்காபத முுங்கமற்றயீடகுங்கமளப் பயன்படத்தி வந்பத,
ெஇரப்கார்ந்பத மக்காளுங்கமககுங்கமள ெறுத்பத ெபதகுருெ்கார்களின் ஒரு

பிரிவின் பதுங்கமலுங்கமெயில் இருந்பதத.  முபதல்காளித்தவ
மச்காத்துங்கமடுங்கமெயின் ப்காதக்காவலர்கள்காக,  ஷிய்கா

ெபதகுருெ்கார்கள இஸ்ல்காமிய குடியஇரசின் அஇரசியல்
அுங்கமெப்புகளுக்குள ஒரு கு மற்றும் யுரெபதகு இடத்ுங்கமபதத் பதங்களுக்குப்

ப்காதக்காத்தக் மக்காளள முடிந்பதத, இத பதுங்கமலய்காய பதுங்கமலவர்
அமயத்தல்ல்கா மக்காமெனி 1989  இல் ெஇர எண்ணெெுங்கமடயும்

வுங்கமஇரயிலும் ெற்றும் அபதற்கு பின்ினர் இருந்த
அமயத்தல்ல்கா க்காமெனியும் பதக்க ுங்கமவத்திருக்கும்

பபதவிய்கால் எடத்தக்க்காட்டப்பட்டத.

ஸ்இர்காலினிச தகு மற்றும் யுரடஹ் கட்சியின் எதிர்-புஇரட்சிகஇர ப்காத்திஇரம்

ஸ்இர்காலினிச தகு மற்றும் யுரடஹ் கட்சியும் ஸ்இர்காலினிசவ்காபத அஇரசியலும்
பத்கான்,  ஈஇர்கானிய புஇரட்சி தயஇரகஇரெ்காக பதடம் புஇரண்டபதற்குப்

பிஇரபத்காின மப்காறுப்ப்காகின்ற்றின.

ஈஇர்கானிய மபத்காழில்காள வர்க்கத்திற்கும் புஇரட்சிகஇர
கு மற்றும் யுரச்காசலிசத்திற்கும் இுங்கமடகு மற்றும் யுரய 20  ஆம் நூற்ற்ற்காண்டின் முபதல்

பதச்காப்பதம் வுங்கமஇர நீளுகின்ற்ற,  ஒரு நீண்ட ஆழ்ந்பத மபத்காடர்பு
உளளத,  அப்கு மற்றும் யுரப்காத மபதற்கு இரஷ்ய்காவின் எண்ம எண்ணெய்

வயல்களிலும் பிற்ற மபத்காழில்துங்கமற்றகளிலும் பணியில் இருந்பத
புலம்மபயர்ந்பத ஈஇர்கானிய மபத்காழில்காளர்கள கு மற்றும் யுரப்கால்ஷிவிக் கட்சி

க்காரிய்காளர்கள்கால் அஇரசியல் கற்பிக்கப்பட்டிருந்பத்கார்கள.

தமடஹ் கட்சி இஇரண்ட்காம் உலக கு மற்றும் யுரப்காரின் முடிவில்,
ஈஇர்கானின் முபதல் ப்காரிய அஇரசியல் கட்சிய்காக,  நூற்ற்காயிஇரக்

க எண்ணெக்க்காின மபத்காழில்காளர்குங்கமளக் மக்காண்டிருந்பத ஒரு
கு மற்றும் யுரப்கார்கு எண்ணெமிக்க மபத்காழிற்சங்க இயக்கத்தின் பதுங்கமலுங்கமெய்காக,

அதிக்காஇரத்திற்கு கு மற்றும் யுரப்காட்டியிடக் கூடிய பலெ்காின
கு மற்றும் யுரப்காட்டிய்காளஇர்காக கு மற்றும் யுரெமலழுந்திருந்பதத. ஆின்கால் மென்ஷிவிக்-

ஸ்இர்காலினிச இஇரண்ட கட்ட புஇரட்சித் பதத்தவத்ுங்கமபத ஏற்று,
தமடஹ் கட்சி திட்டமிட்ட மபத்காழில்காள வர்க்கத்ுங்கமபத

முபதல்காளித்தவத்தின் "முற்கு மற்றும் யுரப்காக்கு பிரிவு"  என்று கூறி

1 - The Iranian Revolution—Forty Years On



வந்பதவர்களிடம் அடிபணிய மசய்பதத,  அபதன் மூலம்

ஷ்காவின் எகு மற்றும் யுரபதச்சதிக்காஇரவ்காபத ஆட்சிுங்கமய ஸ்பத்காபித்பத,  1953
இல் சிஐஏ-வடிவுங்கமெத்பத ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிக்க்காின

அஇரசியல் நிுங்கமலுங்கமெகுங்கமள உருவ்காக்க உபதவியத.

ந்காட கடத்பதப்பட்ட நிுங்கமலயில் இருந்பத தமடஹ் கட்சியின்
பதுங்கமலுங்கமெ, 1953 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிக்குப் பின்ினர் அக்கட்சி

மீத மூர்க்கெ்காின ஒடக்குமுுங்கமற்றுங்கமய கு மற்றும் யுரெற்ப்கார்ுங்கமவயிட்டிருந்பத
பதளபதி உட்பட ஷ்காவின் ஆட்சியிலிருந்த விட்கு மற்றும் யுரட்காடி

வந்பதவர்குங்கமள கூட்ட்காளிகள்காக ஆக்க முுங்கமினந்த,
கு மற்றும் யுரெற்மக்காண்டம் வலதக்கு நகர்ந்பதத.  ஈஇர்கானிய மபத்காழில்காள

வர்க்கத்ுங்கமபத எட்டவபதற்கு எந்பத ஆழ்ந்பத முயற்சிுங்கமயயும்
ுங்கமகவிட்டிருந்பத ஸ்இர்காலினிசவ்காதிகள,  1978  இல் ஷ்காவின்

ஆட்சிக்கு எதிஇர்காக மபருந்திஇரள்காின ெக்கள எதிர்ப்பு மவடித்பத
கு மற்றும் யுரப்காத அவற்ுங்கமற்ற எதிர்ப்கார்க்க்காெல் இருந்பதினர்.

அபதற்குப் பின்ினர்,  அவர்கள மக்காமெனிுங்கமய "கு மற்றும் யுரபதசிய

ஜினந்காயக புஇரட்சியின்"  பதுங்கமலவர் என்று புகழ்ந்துங்கமஇரத்த
அவரின் பின்ின்கால் விழுந்பததடன்,  கு மற்றும் யுரவறுவிபதத்தில்

மபத்காழில்துங்கமற்ற மபத்காழில்காளர்களின் ஒரு பிரிவிினர் இுங்கமடகு மற்றும் யுரய
தமடஹ் கட்சி மக்காண்டிருந்பத மசல்வ்காக்ுங்கமக ஈஇர்கானிய

முபதல்காளித்தவ வர்க்கத்திற்கு கு மற்றும் யுரசுங்கமவமசய்ய உட்படத்திினர்.
டிசம்பர் 1979  இல்,  தமடஹ் கட்சி மப்காத மசயல்காளர்

நூர்தீன் கிய்காநூரி,  மக்காமெனி ஆட்சி உடின்காின
ஸ்இர்காலினிவ்காதிகளின் கூட்டற்றவு "மூகு மற்றும் யுரல்காப்காயெ்காினத",

ஏமினன்ற்ற்கால் "ஷிய்கா பிரிவு இஸ்ல்காம் (Shiism) ஒரு
புஇரட்சிகஇரெ்காின முற்கு மற்றும் யுரப்காக்க்காின சித்பத்காந்பதம்,  அத

கு மற்றும் யுரச்காசலிசத்திற்க்காின நெத ப்காுங்கமபதுங்கமய ஒருகு மற்றும் யுரப்காதம்
பதடக்க்காத,” என்று அவெ்காினகஇரெ்காக அறிவித்பத்கார்.

தமடஹ் கட்சியின் வலதச்காரி அஇரசியலுக்கு எதிஇர்காின ஒரு

பகுதிய்காின எதிர்விுங்கமினய்காக,  1970  களின் மபத்காடக்கத்தில்
கு மற்றும் யுரெமலழுந்பத ஆயுபதகு மற்றும் யுரெந்திய பல்கு மற்றும் யுரவறு மக்காரில்ல்கா

குழுக்கள,  கு மற்றும் யுரச்காசலிச-சிந்பதுங்கமின மக்காண்ட இுங்கமளஞர்குங்கமளக்
குழப்புவதில் ஒரு குறிப்பிடத்பதக்க துங்கம எண்ணெப் ப்காத்திஇரம்

வகித்பதின.  ஸ்இர்காலினிசம்,  ெ்காகு மற்றும் யுரவ்காயிசம்,  குகு மற்றும் யுரவஇர்காயிசம்,
மூன்ற்ற்காம் உலகெயெ்காக்கல்,  இன்னும் சில விடயங்களில்

"இஸ்ல்காமிய கு மற்றும் யுரச்காசலிசம்"  எின பன்முக கு மற்றும் யுரக்காட்ப்காட்ட
கலுங்கமவய்காக,  ெக்களின் மபத்பத்காயின் (People's  Fedayeen)

ெற்றும் ெக்களின் முஜ்ஹிதீன் (People's Mujahedin) கு மற்றும் யுரப்கான்ற்ற
குழுக்கள கு மற்றும் யுரச்காசலிச சிந்பதுங்கமின மக்காண்ட இுங்கமளஞர்குங்கமளத்

மபத்காழில்காள வர்க்கத்திடமிருந்த பதடத்த ுங்கமவக்கவும்,  ஷிய்கா
ெபதகுருெ்கார்கள ெற்றும் ஈஇர்கானிய முபதல்காளித்தவ

வர்க்கத்தின் புஇரட்சிகஇர ஏக்காதிபத்திய-எதிர்ப்பு ஆற்ற்றல்கள
மீத பிஇருங்கமெகுங்கமள விுங்கமபதக்கவும் கு மற்றும் யுரசுங்கமவய்காற்றிின.

அமெரிக்க ஏக்காதிபத்தியத்ுங்கமபதப் மப்காறுத்பத வுங்கமஇரயில்,

ஈஇர்கானிய புஇரட்சி சரிய்காின அடிய்காக இருந்பதத.  ஷ்கா
தூக்கிமயறியப்படவபதற்கு மவறும் 14  ெ்காபதங்களுக்கு

முன்ினர் பத்கான்,  அமெரிக்க ஜின்காதிபதி ஜிம்மி க்கார்ட்டர்
ஷ்காவின் ஆட்சிுங்கமய "ஸ்திஇரத்பதன்ுங்கமெயின் தீவு"  என்று

புகழ்ந்திருந்பத்கார்.

ஆின்கால் ஏக்காதிபத்திய-எதிர்ப்பு கிளர்ச்சி கு மற்றும் யுரச்காசலிச புஇரட்சியில்
கு மற்றும் யுரப்காய் முடியக்கூடம் அல்லத அமெரிக்க பனிப்கு மற்றும் யுரப்கார்

சித்பத்காந்பதத்தின் முப்பட்டகத்தின் மூலெ்காக ப்கார்க்ுங்கமகயில்,

தமடஹ் கட்சி அதிக்காஇரத்திற்கு வந்த விடக்கூடம் என்பத
பத்கான்,  முல்ல்காக்களின் ெயில் சிம்ெ்காசினம் (Peacock Throne)

கவிழ்க்கப்பட்டுங்கமபத ஒட்டி வ்காஷிங்டனின் கு மற்றும் யுரெகு மற்றும் யுரல்காங்கிய
கவுங்கமல ெற்றும் அச்செ்காக இருந்பதத.  புஇரட்சிக்கு முந்ுங்கமபதய

இறுதி ெ்காபதங்களில் மக்காமெனி பதங்கியிருந்பத,  1965
வுங்கமஇரயில் ந்காட கடந்த இருந்த வந்பத பிஇர்கான்ஸ் ெற்றும்

பிரிட்டனுடன் கு மற்றும் யுரசர்ந்த அமெரிக்க்கா,  அமயத்தல்ல்காவுடனும்
ெற்றும் அவர் மபப்இரவரி 1979  இல் நியமித்பத இுங்கமடக்க்கால

அஇரச்காங்கத்தடனும் இுங்கம எண்ணெந்த மசயல்பட பதய்காஇர்காக
இருப்பபத்காக சமிக்ுங்கமஞ மசய்பதத.

விுங்கமஇரவிகு மற்றும் யுரலகு மற்றும் யுரய உற்றவுகள சீர்குுங்கமலந்பதின,  ஏமினன்ற்ற்கால்

மபதஹ்இர்கான் முற்றிலுெ்காக அமெரிக்க மூகு மற்றும் யுரல்காப்காய
கு மற்றும் யுரந்காக்கங்களுக்கு அடிபணிய கு மற்றும் யுரவண்டமெின வ்காஷிங்டன்

கு மற்றும் யுரக்காரியத.  இத மக்காமெனி ய்காருக்க்காக கு மற்றும் யுரபசி வந்பத்காகு மற்றும் யுரஇர்கா
அந்பத ஈஇர்கானிய முபதல்காளித்தவ வர்க்கத்தின் மசல்வ்காக்க்காின

கன்ுங்கமினகளின் நலன்குங்கமள ெட்டம் குறுக்க்காக
மவட்டவில்ுங்கமல,  ெ்காற்ற்காக வ்காஷிங்டனுக்கு ெண்டியிட

கூடியபத்காக மபதரியும் எந்பதமவ்காரு ஈஇர்கானிய அஇரச்காங்கமும்
கிளர்ச்சிகஇரெ்காின ெக்களுடன் கண்மூடித்பதினெ்காின

கு மற்றும் யுரெ்காபதலுக்கு வஇர கு மற்றும் யுரவண்டியிருக்கும் என்புங்கமபதயும்
அமயத்தல்ல்கா உ எண்ணெர்ந்திருந்பத்கார்.

வ்காஷிங்டனுடன் மநருக்கெ்காக மசயல்படவபதற்க்காின உற்றுங்கமவ

மீண்டம் மபத்காடங்கவும் ெற்றும் கு மற்றும் யுரவறுவிபதத்தில்
மவளிப்ப்கார்ுங்கமவக்கு புஇரட்சிுங்கமய முடிவுக்குக் மக்காண்ட வஇர

அுங்கமழப்புவிடப்பதில் ஆர்வமுடன் இருந்பத ப்காஇரம்பரிய
முபதல்காளித்தவ வர்க்க ஷ்கா-எதிர்ப்பின் ஏுங்கமினய

பிரிவுகுங்கமளயும் ெற்றும் பிஇரபதெ ெந்திரிய்காக மக்காமெனி
முபதலில் கு மற்றும் யுரபதர்வு மசய்திருந்பத மெஹ்தி பஜர்குங்கமினயும் (Mehdi

Bazargan) ஓஇரங்கட்ட,  மக்காமெனி நவம்பர் 1979  அமெரிக்க
தூபதஇரக சிுங்கமற்றப்பிடிப்ுங்கமப (“பிுங்கம எண்ணெ மநருக்கடி”)

பயன்படத்திின்கார்.

ஆின்கால் இத அமயத்தல்ல்காவும் அவரின் மநருக்கெ்காின
ஆபதஇரவ்காளர்களும் இஸ்ல்காமிய குடியஇரசு கட்சியில்

இப்கு மற்றும் யுரப்காத ஒழுங்குங்கமெத்திருந்பதவர்குங்கமள கு மற்றும் யுரந்காக்கி
திரும்புவபதற்க்காின மக்காமெனி ஆட்சியின் ஆஇரம்ப

பதய்காரிப்ப்காக ெட்டகு மற்றும் யுரெ இருந்பதத,  கு மற்றும் யுரெலும் ஈஇர்கானிய
முபதல்காளித்தவ வர்க்கம் மபத்காழில்காள வர்க்கத்ுங்கமபதயும்

இடுங்கமபதயும் பிஇரபத்காின அச்சுறுத்பதல்காக ப்கார்த்பதத.  தமடஹ்
கட்சியின் ஸ்இர்காலினிசவ்காதிகளின் ஆபதஇரவுடன் —அவர்களும்

இலக்கு ுங்கமவக்கப்படம் வுங்கமஇரயில்— ஈஇர்கானிய "புஇரட்சிகஇர"
அஇரச்காங்கெ்காினத, மபத்காழில்காள வர்க்கத்தின் உ எண்ணெர்ச்சிகஇரெ்காின

சுய-மவளிப்ப்காடகளத அுங்கமினத்த வடிவங்குங்கமளயும் ெற்றும்
இடதச்காரி விெர்சினங்குங்கமளயும்,  அுங்கமவ "கு மற்றும் யுரபதசிய

நல்லி எண்ணெக்கத்திற்கு"  குழிபறிக்கின்ற்றின ெற்றும்
ஏக்காதிபத்தியத்ுங்கமபதப் பலப்படத்தகின்ற்றின என்ற்ற

அடித்பதளத்தில்,  அதிகரித்பத வன்முுங்கமற்றுங்கமயக் மக்காண்ட
ஒடக்கியத.

அகு மற்றும் யுரபதகு மற்றும் யுரப்கால பலெ்காின ஒடக்குமுுங்கமற்றக்க்காின ஒரு

ச்காக்குகு மற்றும் யுரப்காக்க்காகவும்,  ஒரு பிற்கு மற்றும் யுரப்காக்குத்பதினெ்காின கு மற்றும் யுரப்காுங்கமஇரப்
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பயன்படத்திக் மக்காளவபதற்க்காின ஓர் இயங்குமுுங்கமற்றய்காகவும்,

மக்காமெனி ஆட்சி,  ஷ்காுங்கமவத் தூக்கிவீசிய ஏக்காதிபத்திய-
எதிர்ப்பு கு மற்றும் யுரெமலழுச்சிய்கால் திஇரண்டிருந்பத புஇரட்சிகஇர

அபில்காுங்கமஷகள ெற்றும் சக்திுங்கமய எட்ட்காண்ட க்காலம் நீண்ட
ஈஇர்கான்-ஈஇர்காக் கு மற்றும் யுரப்காரில் பயன்படத்பத இருந்பதத, அப்கு மற்றும் யுரப்காரில் 1

மில்லியன் என்று ெதிப்பிடப்பட்ட ஈஇர்கானியர்களும் அுங்கமஇர
மில்லியன் வுங்கமஇரயில்காின ஈஇர்காக்கியர்களும் மக்கால்லப்பட்டினர்.

ஏக்காதிபத்தியத்தடன் செஇரசமும்,  சந்ுங்கமபத-ச்கார்பு

"சீர்திருத்பதமும்" 

இஸ்ல்காமிக் குடியஇருங்கமசத் பத்காக்குவபதற்கு வ்காஷிங்டன் ஈஇர்கான்-
ஈஇர்காக் கு மற்றும் யுரப்காுங்கமஇர ஒரு ச்காக்குகு மற்றும் யுரப்காக்க்காக பயன்படத்பத

அச்சுறுத்தி மக்காண்டிருந்பத நிுங்கமலுங்கமெகளின் கீழ்,  மக்காமெனி
அவர் ெஇர எண்ணெத்திற்கு சற்று முன்ினபத்காக,  திடீமஇரின கு மற்றும் யுரப்காக்கில்

ெ்காற்ற்றத்திற்கு உத்பதஇரவிட்ட்கார்.  இஸ்ல்காமிக் குடியஇரசு
ஈஇர்காக்கிடம் இருந்த கு மற்றும் யுரக்காரி வந்பத கு மற்றும் யுரப்கார் நஷ்டஈடகுங்கமளக்

ுங்கமகவிட்டதடன்,  ஏக்காதிபத்தியத்தடன் ஒரு செஇரசம்
கு மற்றும் யுரக்காருவுங்கமபத கு மற்றும் யுரந்காக்கி ெறுகு மற்றும் யுரந்காக்குநிுங்கமல மக்காண்டத.

மக்காமெனிய்கால் நியமிக்கப்பட்ட அவருக்குப் பின் வந்பத
பதுங்கமலய்காய பதுங்கமலவர் அமயத்தல்ல்கா க்காமெனி ெற்றும்

ஜின்காதிபதி இரஃப்ச்கான்ஜனியின் (Rafsanjani)  கீழ்,  ஈஇர்கான்,
ஐகு மற்றும் யுரஇர்காப்ப்காவுடன், ச்காத்திெ்காின்கால், அமெரிக்க மூலபதினத்தடன்

மநருக்கெ்காின மப்காருள்காபத்காஇர உற்றவுகளுக்குப் புத்தயிரூட்டம்
மவளிப்புங்கமடய்காின கு மற்றும் யுரந்காக்கத்தடன்,  பதனிய்கார்ெயெ்காக்கல்,

மநறிமுுங்கமற்றகள பதளர்த்பதல் ெற்றும் சமூக மசலவிின
மவட்டக்கள உட்பட IMF “கட்டுங்கமெப்பு சீஇருங்கமெப்பு"

மக்காளுங்கமககுங்கமளத் திணிக்க விுங்கமஇரவ்காக நகர்ந்பதத.

1989  இல் இருந்த,  “பழுங்கமெவ்காதி"  ெற்றும்
"கு மற்றும் யுரக்காட்ப்காட்ட்காளரில்"  இருந்த "சீர்திருத்பதவ்காதி"  வுங்கமஇரயில்,

இஸ்ல்காமிக் குடியஇரசின் அஇரசியல் உயஇரடக்கின் பிஇரபத்காின
கன்ுங்கமினகள அுங்கமினத்தம் ஆபதரித்த வந்பத ஜின்காதிபதிகளின்

கீழ்,  புஇரட்சி உச்சத்திலிருந்பத கு மற்றும் யுரப்காத மபத்காழில்காள
வர்க்கத்திற்கும், கிஇர்காெப்புற்ற ெற்றும் நகர்புற்ற ஏுங்கமழகளுக்கும்

வழங்கப்பட்ட சமூக விட்டக்மக்காடப்புகுங்கமள,  "சந்ுங்கமபத-ச்கார்பு
சீர்திருத்பதம்"  என்ற்ற மபயரில் ஈஇர்கான் அஇரச்காங்கம்

அுங்கமெப்புமுுங்கமற்றயிலிருந்கு மற்றும் யுரபத குங்கமலத்த விட்டளளத.
இரஃப்ச்கான்ஜனியின் கீழ் இருந்பத அஇரச்காங்கங்கள,

நவபத்காஇர்காளவ்காபதத்திற்கு அர்பணித்திருந்பத 2013 இல் இருந்த
ஈஇர்கானின் ஜின்காதிபதிய்காக இருந்த வரும் ஹ்காசன் ருஹ்கானி

ெற்றும் “சீர்திருத்பதவ்காதி"  கத்பத்காமி ஆகிகு மற்றும் யுரய்காருக்கு
குுங்கமற்றவின்றி மவகுஜினவ்காதி ெஹ்ெத் அஹ்ெதிினஜத்

(Ahmadinejad)  பதுங்கமலுங்கமெயில்காின அஇரச்காங்கங்களுக்கும்
இத உண்ுங்கமெமயின மப்காருந்தம்.

ஈஇர்கான் இன்று கட்டக்கடங்க்காெல் அதிகரித்த வரும் சமூக

செத்தவமின்ுங்கமெ,  ப்காரிய கு மற்றும் யுரவுங்கமலயின்ுங்கமெ ெற்றும்
நிுங்கமலயற்ற்ற ஒப்பந்பத கு மற்றும் யுரவுங்கமலகள்கால் அுங்கமடய்காளம்

க்கா எண்ணெப்படகின்ற்றத.

இகு மற்றும் யுரபதகு மற்றும் யுரப்கால, உலக அஇரங்கில், இஸ்ல்காமிக் குடியஇரசின் இந்பத
ெபதகுருெ்கார்-முபதல்காளித்தவ ஆட்சி,  கடந்பத மூன்று

பதச்காப்பதங்கள்காக ஏக்காதிபத்திய சக்திகளுடன்
இுங்கமசந்தகு மற்றும் யுரப்காவபதற்கு முுங்கமினந்த வந்தளளத.  இதில்

அமெரிக்க ஏக்காதிபத்தியமும் முக்கியெ்காக உளளடங்கும்,

ஜிம்மி க்கார்ட்டர் க்காலத்திலிருந்த ஒவ்மவ்காரு
ஜின்காதிபதியிடம் இருந்தம் கு மற்றும் யுரப்கார் அச்சுறுத்பதல்கள உட்பட

கிட்டத்பதட்ட இுங்கமடவிட்காத விகு மற்றும் யுரஇர்காபதத்தடன் மபதஹ்இர்கானின்
சிகு மற்றும் யுரநகிபதபூர்வெ்காின முயற்சிகுங்கமள வ்காஷிங்டன் மபத்காடர்ந்த

விகு மற்றும் யுரஇர்காபதத்தடன் நிஇர்காகரித்த வந்தளளத.

2001  இல்,  ஆப்க்கானிஸ்பத்கான் மீபத்காின அமெரிக்க
பத்காக்குபதலுக்கும் ெற்றும் அந்ந்காட்டின் ுங்கமகப்ப்காுங்கமவ

ஜின்காதிபதிய்காக ஹமீத் கர்ச்காயிுங்கமய வ்காஷிங்டன்
நியமிப்பபதற்கும் ஈஇர்கான் பதளவ்காட பரிவர்த்பதுங்கமின ெற்றும்

அஇரசியல் ஆபதஇருங்கமவ வழங்கியத.  2003  இல் அமெரிக்க்கா
ஈஇர்காக் மீத புங்கமடமயடக்க பதய்காஇர்காின கு மற்றும் யுரப்காத,  ஈஇர்கான் புஷ்

நிர்வ்காகத்தடன் இஇரகசிய கு மற்றும் யுரபச்சுக்குங்கமளத் மபத்காடங்கியத.
அமெரிக்க தருப்புகள ப்காக்பத்காத்ுங்கமபத ஆக்கிஇரமித்பத

உடகு மற்றும் யுரினகு மற்றும் யுரய,  அமெரிக்க்கா ஆட்சி ெ்காற்ற்றத்திற்க்காின
முன்மினடப்ுங்கமப ுங்கமகவிடவபத்காக உறுதியளித்பத்கால், மபதஹ்இர்கான்

இஸ்கு மற்றும் யுரஇருங்கமல அங்கீகரிப்பத உட்பட ஹெ்காஸ் இற்க்காின
அுங்கமினத்த உபதவிகுங்கமளயும் மவட்டவத ெற்றும்

மஹஸ்மப்கால்ல்காுங்கமவ ஆயுபதங்குங்கமளக் ுங்கமகவிட மசய்ய
அழுத்பதெளிப்பத உட்பட அுங்கமினத்த அமெரிக்க மூகு மற்றும் யுரல்காப்காய

நலன்களுக்கும் அடிபணிய அத முன்வந்பதத.

ஈஇர்கான் மீத கடுங்கமெய்காின மப்காருள்காபத்காஇர பதுங்கமடய்காுங்கம எண்ணெகுங்கமள
விதித்பத ஒப்காெ்கா,  மீண்டம் மீண்டம் அுங்கமபத பத்காக்குவபதற்கு

அச்சுறுத்திின்கார்.  பின்ினர் 2015-2016  இல் அவர் 1979
புஇரட்சிக்குப் பிந்ுங்கமபதய முபதல் முக்கியெ்காின அமெரிக்க-

ஈஇர்கானிய இஇர்காஜ்காங்க உடன்படிக்ுங்கமகுங்கமய ஏற்படத்திக்
மக்காளள முன்வந்பத்கார்,  அத்தடன் மபதஹ்இர்கான் அபதன்

அணுஆயுபதத்திற்கு அல்ல்காபத அணுசக்தி திட்டத்தின்
மபரும்பகுதிுங்கமயக் ுங்கமகவிட்ட்கால் அபதற்கு பிஇரதிபலின்காக

மபதஹ்இர்கான் மீத அமெரிக்க பதுங்கமடய்காுங்கம எண்ணெகுங்கமளத்
பதளர்த்பதவும் அவர் உடன்பட்ட்கார்.

அந்கு மற்றும் யுரநஇரத்தில் உலக கு மற்றும் யுரச்காசலிச வுங்கமலத் பதளம் விவரித்பதுங்கமபதப்

கு மற்றும் யுரப்கால,  ஒப்காெ்காவின் ெ்காற்ற்றத்திற்குப் பின்ின்கால் இஇரண்ட
சூுங்கமற்றய்காடம் க எண்ணெக்கீடகள இருந்பதின: மபதஹ்இர்கான் உடின்காின

முற்றுமுபதல்காின கு மற்றும் யுரெ்காபதல் அபதன் மிகவும் குறிப்பிடத்பதக்க
விகு மற்றும் யுரஇர்காதிகள்காின இரஷ்ய்கா ெற்றும் சீின்காவுக்கு எதிஇர்காின

வ்காஷிங்டனின் இஇர்காணுவ-மூகு மற்றும் யுரல்காப்காய பத்காக்குபதல்குங்கமளக்
குறுக்க்காக மவட்டம்;  ெற்மற்ற்கான்று,  ஈஇர்காுங்கமின மீண்டம்

ஐகு மற்றும் யுரஇர்காப்ப்காவுக்குத் திற்றந்தவிடவபத்காக இருக்கும் என்பகு மற்றும் யுரபத்காட,
ஈஇர்காுங்கமின ஓர் அடிபணிந்பத அமெரிக்க கூட்ட்காளிய்காக

ெ்காற்றுவபதற்கு "திருப்பும்"  வுங்கமகயில் அல்லத "நகர்த்தம்"
வுங்கமகயில் வ்காஷிங்டன் உடின்காின ஒரு பங்க்காண்ுங்கமெக்குக்

கணிசெ்காின கன்ுங்கமின ஆர்வத்தடன் இருந்பதின என்பத
உட்பட,  ஈஇர்கானின் ெபதகுருெ்கார்-முபதல்காளித்தவ

உயஇரடக்கிற்குள பிளவுகுங்கமள ஊக்குவிக்க அமெரிக்க
முபதலீட புதிய சந்பதர்ப்பங்குங்கமள வழங்கும் என்ற்ற

க எண்ணெக்கீடகள இருந்பதின.

ஈஇர்கான் அணுசக்தி உடன்படிக்ுங்கமகய்காினத அத
அச்சிடப்பட்டிருக்கும் க்காகிபதத்தின் ெதிப்புக்கும் கூட

மபறுெதியற்ற்றத என்புங்கமபதயும் WSWS எச்சரித்பதத:
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வ்காஷிங்டன் அுங்கமபத முறிப்பத ஆபத்காயெ்காக இருக்கும் என்று

உ எண்ணெர்ுங்கமகயில் உடகு மற்றும் யுரினகு மற்றும் யுரய அுங்கமபத முறித்தவிடம்.

மச்கால்லப்கு மற்றும் யுரப்காின்கால்,  கு மற்றும் யுரப்காருக்கு வழிவகுக்கும் ஓர்
ஆக்கு மற்றும் யுரஇர்காஷ நடவடிக்ுங்கமகய்காக ஈஇர்கானின் மப்காருள்காபத்காஇரத்ுங்கமபத

முறிக்கும் மவளிப்புங்கமடய்காின கு மற்றும் யுரந்காக்கில் ட்இரம்ப் அபதனுடின்காின
வர்த்பதகம் மீத ஒருபதுங்கமலபட்செ்காின உலகள்காவிய பதுங்கமடகுங்கமள

விதித்த, தல்லியெ்காக அுங்கமபத பத்கான் மசய்பத்கார்.

இபதற்கிுங்கமடகு மற்றும் யுரய,  ஈஇர்கானிய மபத்காழில்காள வர்க்ககு மற்றும் யுரெ்கா பல
ஆண்டக்கால சிக்கின நடவடிக்ுங்கமககுங்கமள முடிவுக்குக்

மக்காண்ட வஇர அத தீர்ெ்காினெ்காக இருப்புங்கமபத அறிவிக்கும்
மசய்திுங்கமய மவளிப்படத்தியத.  ஈஇர்கானுக்கு எதிஇர்காின

வ்காஷிங்டன் சூுங்கமற்றய்காடல்களின் முழுச் சுுங்கமெுங்கமய அத
சகித்தக் மக்காண்டிருக்க மசய்வபதற்க்காின, அதவும் பதனிய்காக

சகித்தக் மக்காண்டிருப்பபதற்க்காின,  ஆளும் உயஇரடக்கின்
முடிவில்ல்கா முயற்சிகுங்கமளயும் ஏற்க முடிய்காத என்புங்கமபத

மவளிப்படத்தியத.

பதனிய்கார்ெயெ்காக்கல்,  குுங்கமற்றந்பத ெற்றும் வழங்கப்பட்காபத
சம்பளங்கள,  கு மற்றும் யுரவுங்கமல மவட்டக்கள ெற்றும்

மப்காதச்கு மற்றும் யுரசுங்கமவகள பதகர்க்கப்படவபதற்கு எதிஇர்காக
மபத்காழில்காளர் கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டங்கள ெற்றும் கு மற்றும் யுரவுங்கமலநிறுத்பதங்களின்

அுங்கமலுங்கமய சமீபத்திய ஆண்டகள கண்டளளின.  ெக்கள
அடித்பதளத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதிுங்கமயக் மக்காண்ட

நீண்டக்காலெ்காக அந்பத ஆட்சிக்கு ஆபதஇரவளித்திருந்பத
பிஇர்காந்திய நகஇரங்கள ெற்றும் சிறுநகஇரங்களின்

கு மற்றும் யுரவுங்கமலவ்காய்ப்பற்ற்ற இுங்கமளஞர்கள பதுங்கமலுங்கமெயில்,  வறுுங்கமெ
ெற்றும் சமூக செத்தவமின்ுங்கமெக்கு எதிஇர்காின ப்காரிய

கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டங்களுடன் 2018  மபத்காடங்கியத,  சில
வன்முுங்கமற்றய்காக இருந்பதின.  மபதஹ்இர்கானின் விுங்கமடயிறுப்கு மற்றும் யுரப்கா

க்காட்டமிஇர்காண்டித்பதினெ்காின ஒடக்குமுுங்கமற்றய்காக இருந்பதத
ெற்றும் மவளிந்காட்ட்கால் தூண்டிவிடப்பட்ட ஆட்சி

ெ்காற்ற்றத்திற்க்காின நடவடிக்ுங்கமகமயின அந்பத கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டங்கள
மீத கரும்புளளி குத்தம் கு மற்றும் யுரந்காக்கில் அத அவதூறுகளின்

ஒரு கு மற்றும் யுரபஇருங்கமலுங்கமயக் கட்டவிழ்த்த விட்டத.

இருப்பினும் ஆசிரியர்கள,  ட்இரக் ஓட்டினர்கள,  சுஇரங்க
மபத்காழில்காளர்கள,  எஃகுத்துங்கமற்ற மபத்காழில்காளர்கள ெற்றும்

மபத்காழில்காள வர்க்கத்தின் ஏுங்கமினய பிரிவுகள கடந்பத ஆண்ட
மநடகிலும் கு மற்றும் யுரப்காலிஸ் வன்முுங்கமற்ற ெற்றும் ுங்கமகத

நடவடிக்ுங்கமககுங்கமள முகங்மக்காடத்பத கு மற்றும் யுரப்காதினும்
கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டங்குங்கமள நடத்தி வந்பததடன்,  சமூக எதிர்ப்ப்காினத

மபத்காடர்ந்த இருந்தளளத.  அதிகரித்த வரும்
கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டங்கள மீபத்காின ஆட்சியின் அச்சத்திற்கு ஒரு

அறிகுறிய்காக, கடந்பத ெ்காபதம் ஈஇர்கானின் அஇரசு மபத்காுங்கமலக்க்காட்சி
ஒளிபஇரப்பு,  Haft  Tapeh கரும்பு ஆுங்கமலயில் 4,000

மபத்காழில்காளர்களின் நீண்டக்கால கு மற்றும் யுரவுங்கமலநிறுத்பதத்தில்
சம்பந்பதப்பட்ட நடவடிக்ுங்கமகய்காளர்கள வன்முுங்கமற்றுங்கமய

கு மற்றும் யுரவண்டமென்கு மற்றும் யுரற்ற தூண்டியபத்காக சுய-ஒப்புபதல்
வ்காக்குமூலங்கள வழங்குவுங்கமபத ஒளிபஇரப்பியத,  இதில்

மவளிந்காட்ட "கம்யூனிஸ்டகளின்"  ச்கார்ப்காக அவர்கள
மசயல்பட்ட வருவபத்காக கூற்ற அவர்கள

தூண்டிவிடப்பட்டிருந்பத்கார்கள.

கண்கூட்காக,  முபதல்காளித்தவ நிுங்கமலமுறிவு நிுங்கமலுங்கமெகளின்

கீழ் ெற்றும் அுங்கமபத மபத்காடர்ந்த ஏக்காதிபத்திய ஆக்கு மற்றும் யுரஇர்காஷம்
அதிகரித்த வரும் நிுங்கமலுங்கமெகளின் கீழ்,

ஏக்காதிபத்தியத்திற்கும் மபத்காழில்காள வர்க்கத்திற்கும் இுங்கமடகு மற்றும் யுரய
செநிுங்கமலுங்கமயப் கு மற்றும் யுரபணுவபதற்கும் ெற்றும் சூழ்ச்சி

மசய்வபதற்கும் ஈஇர்கானிய முபதல்காளித்தவத்திற்கு இருக்கும்
இடம் விுங்கமஇரவ்காக குுங்கமற்றந்த வருகிற்றத,  இத இஸ்ல்காமிக்

குடியஇரசின் மநருக்கடிுங்கமயப் பண்புரீதியில் புதிய
ெட்டத்திற்கு உயர்த்தி வருகிற்றத.

அமெரிக்க்கா ெற்றும் உலமகங்கிலுெ்காின மபத்காழில்காளர்கள

வ்காஷிங்டனின் மப்காருள்காபத்காஇரப் கு மற்றும் யுரப்கார் ெற்றும் ஈஇர்கான் மீபத்காின
ஓர் இஇர்காணுவ பத்காக்குபதலுக்க்காின பதய்காரிப்புகுங்கமள தீவிஇரெ்காக

எதிர்க்க கு மற்றும் யுரவண்டம்.  ஆின்கால் ஈஇர்கானுக்கு எதிஇர்காின
ஏக்காதிபத்திய ஆக்கு மற்றும் யுரஇர்காஷத்ுங்கமபத எதிர்க்க,  ஈஇர்கானிய

முபதல்காளித்தவம் ெற்றும் அபதன் இஸ்ல்காமிக் குடியஇரசிடம்
ென்ற்ற்காட கு மற்றும் யுரவண்டியதில்ுங்கமல என்பத ஒருபுற்றம் இருக்கட்டம்,

அவற்றின் அஇரசியல் ஆபதஇருங்கமவப் மபற்ற கூட
இம்மியளவுக்கும் வுங்கமளந்த மக்காடக்க கு மற்றும் யுரவண்டியதில்ுங்கமல.

அபதற்கு பதில்காக,  ஈஇர்கானிலும் உலமகங்கிலும் ஏக்காதிபத்திய
எதிர்ப்புக்க்காின ஒகு மற்றும் யுரஇர நம்பகெ்காின அடித்பதளம் மபத்காழில்காள

வர்க்கெ்காகும்.

ஈஇர்கானிய மபத்காழில்காள வர்க்கத்தின் அதிகரித்த வரும்
இயக்கத்ுங்கமபத,  ட்மஇர்காட்ஸ்கிச நிஇரந்பதஇரப் புஇரட்சி

மூகு மற்றும் யுரல்காப்காயத்ுங்கமபதக் மக்காண்ட ஆயுபதப்காணிய்காக்குவகு மற்றும் யுரபத
முக்கிய பிஇரச்சிுங்கமினய்காகும்:  அபத்காவத,  ஏக்காதிபத்தியம்

ெற்றும் கு மற்றும் யுரப்காருக்கு எதிஇர்காக ஐகு மற்றும் யுரஇர்காப்ப்கா ெற்றும் வட
அமெரிக்க்காவில் அதிகரித்த வரும் மபத்காழில்காள வர்க்க

இயக்கத்தடன் கு மற்றும் யுரசர்ந்த,  ஈஇர்கான்,  அஇரபு,  குர்திஷ்,  தருக்கி
ெற்றும் இஸ்கு மற்றும் யுரஇரல் எின ெத்திய கிழக்கின் மபத்காழில்காளர்கள

ெற்றும் ஒடக்கப்பட்ட உுங்கமழப்ப்காளிகுங்கமள ஐக்கியப்படத்பதவும்
ெற்றும் மபத்காழில்காளர்களின் அதிக்காஇரத்திற்க்காகவும்

கு மற்றும் யுரப்காஇர்காடவதில் மபத்காழில்காள வர்க்கத்ுங்கமபத அஇரசியல்ரீதியில்
பதய்கார்படத்தவுங்கமபத கு மற்றும் யுரந்காக்கி கு மற்றும் யுரந்காக்குநிுங்கமல மக்காளள

மசய்வகு மற்றும் யுரபத முக்கிய பிஇரச்சிுங்கமினய்காகும்.

ஈஇர்கானிய மபத்காழில்காள வர்க்கம் 1979  புஇரட்சியிலிருந்த
கசப்ப்காின படிப்பிுங்கமினகுங்கமள எடத்தக் மக்காளள கு மற்றும் யுரவண்டம்.

ஏக்காதிபத்தியத்பத்கால் வஇரல்காற்றுரீதியில் ஒடக்கப்பட்ட
ந்காடகளில், ெபதத்ுங்கமபத அஇரசில் இருந்த பிரிப்பபதற்க்காின

உண்ுங்கமெய்காின சுபதந்திஇரத்தில் இருந்த,  அுங்கமினத்த கு மற்றும் யுரபதசிய
இினங்களிுங்கமடகு மற்றும் யுரயயும் உண்ுங்கமெய்காின செத்தவத்ுங்கமபத

ஸ்பத்காபிப்பத ெற்றும் வகுப்புவ்காபத ப்காஇரபட்சத்திலிருந்த
சுபதந்திஇரம் மபத்காடங்கி,  சமூக உரிுங்கமெகுங்கமளப் ப்காதக்காப்பத

ெற்றும் அுங்கமினவருக்கும் சமூக செத்தவம் வுங்கமஇரயில்—
ஏக்காதிபத்தியத்திற்கும் ெற்றும் முபதல்காளித்தவத்தின்

அுங்கமினத்த கன்ுங்கமினகளுக்கும் எதிஇர்காக, மபத்காழில்காள வர்க்கம்
பதினக்குப் பின்ின்கால் உுங்கமழப்ப்காளர்குங்கமளயும் அணிதிஇரட்டி

பதன்ுங்கமின ஒரு சுய்காதீினெ்காின அஇரசியல் சக்திய்காக அுங்கமெத்தக்
மக்காண்ட, மபத்காழில்காளர்களின் ஒரு கு மற்றும் யுரச்காசலிச குடியஇரசுக்க்காின

கு மற்றும் யுரப்காஇர்காட்டத்ுங்கமபத ஏற்படத்பத்காெல்,  மபருந்திஇரள்காின ெக்களின்
மக்காதித்த மக்காண்டிருக்கும் சமூக பிஇரச்சிுங்கமினகளில்

எுங்கமபதயும் தீர்க்க முடிய்காத.
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