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இணையவழி சர்வதவதேச த மே தினப் தப் பேரணியின் ஆரம்ப் பே அறிக்ணம

வர்க்ம தப் பேபோரபோட்டத்தின் மீ் மீளன் மீளெழுச்சியும்
தசபோசலிசத்திற்மபோன தப் பேபோரபோட்டமும்
By David North,

உலக

ட்ரரொட்ஸ்கிச இயக்க்கமொன ICFI நடத்திய ஆறொவத
வருடொந்தர  ம்கம தின  மபேரணியொன 2019 சர்வ மதச
இணணையவழி  ம்கம தினப்  மபேரணிணய நொன்கொம் அகிலத்தின்
அணனத்தலகக் குழ (ICFI) சனிக்கிழண்கம,  ம்கம 4 இல
நடத்தியத. இந்த  மபேரணியில அந்த உலக கட்சியினதம்
்கமற்றும் அதன் பிரிவுகளினதம் ்கமற்றும் உலரகங்கிலு்கமொன
அதன் ஆதரவொன அண்கமப்புகளினதம் 12 அங்கத்தவர்கள
முதலொளித்தவத்தின் உலக ரநருக்கடி ்கமற்றும் சர்வ மதச
ரதொழிலொள
வர்க்க
 மபேொரொட்டங்களின்
ரவவ் மவறு
அம்சங்கணளக் குறித்த உணரயொற்றினர்.
எதிர்வரவிருக்கும் நொட்களில, உலக  மசொசலிச வணலத் தளம்
(WSWS)
அந்த  மபேரணியில வழங்கப்பேட்ட உணரகளின்
எழத்த வடிணவப் பிரசுரிக்கும். இன்று நொம் உலக  மசொசலிச
வணலத் தளத்தின் சர்வ மதச ஆசிரியர் குழ தணலவரும்
அர்கமரிக்க  மசொசலிச ச்கமத்தவக் கட்சியின் தணலவரு்கமொன
 மடவிட்
 மநொர்த்
வழங்கிய
ஆரம்பே
அறிக்ணகயுடன்
ரதொடங்குகி மறொம்.
***
21
ஆம்
நூற்றொண்டின்
முதல
பேொதியின்
புரட்சிகர
ரகொந்தளிப்புகளுக்கொன  மதொற்றுவொய்கணள ்கமறுகட்டண்கமப்பு
ரசய்த விவரிக்கத் ரதொடங்க ஆரம்பித்த, எந்தப்புளளியில
முதலொளித்தவ
அண்கமப்புமுணறயின்
உயிர்பிணழப்பு
அச்சுறுத்தலுக்குளளொகின்றத என்பேணத ஆளும் உயரடுக்கு
ரதளிவொக ஒப்புக்ரகொண்டத என்பேணத அணடயொளம் கொணை
வரலொற்றொசிரியர்கள
முயன்று
இன்னும்
நீண்டகொலம்
கடந்தவிட்டிரொத மபேொத, அந்த கலவித்தணற  ம்கமதொவிகள
அவர்களத ்கமொணைவர்களின் கவனத்ணத ஈர்த்திருந்தொர்கள.
ரவகு கொலம் கொலத்திற்கு முன்னர் இலணல, கடந்த வொரம்
ஏப்ரல 29-30, 2019 இல தொன் லொஸ் ஏஞ்சலசில நடத்தப்பேட்ட
மிக்ரகன் பேயிலக வருடொந்தர கூட்டத்தில அந்த கலவித்தணற
 ம்கமதொவிகள
அவர்களத
்கமொணைவர்களின்
கவனத்ணத
ஈர்த்திருந்தொர்கள.
ரபேறு்கமதியற்ற
பேங்குகள
விற்பேணன
 ம்கமொசடியொளரொக
வணசரபேயரரடுத்த, அக்கூட்டத்ணத ஒழங்கண்கமத்த ண்கமக்ரகல
மிலக்ரகன், சிணறயிலிருந்த விடுதணல ஆன பின்னர்
இருந்த,
அவரத
்கமதிப்ணபே
மீட்ரடடுப்பேதற்கொக
பேல
பிலலியன் டொலர் கணைக்கிலொன அவரத ரசலவவளத்தின்
ஒரு பேகுதிணய ்கமனிதொபி்கமொனவொதியொகவும் ்கமற்றும் சமூக
ரதொணல மநொக்குணடயவரொகவும்
கொட்டிக்ரகொளள
ரசலவிட்டுளளொர். இந்த முதலொளித்தவ ரபேருந்தணககளின்
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அந்த
கூட்டத்தில,
 மசொசலிச
 மபேரொபேத்த ரசலவொக்கு
ரசலுத்தியத.
அவர்களின்
ரசலவவள
குவியலகளின்
முகட்டிலிருந்த உற்று  மநொக்கிய அவர்கள ரதொணலதூர
அடிவொனத்தில புயல ரநருங்கி வருவணதக் கொண்கிறொர்கள.
“ஏ மதொவிதத்தில
 மசொசலிசம்
மீண்டும்
ஊர்ந்த
வந்த
ரகொண்டிருக்கிறத,”
என்ற
"இந்த
கருத்த
எனக்கு
கவணலயளிக்கிறத,” என்று கூகுள ஸ்தொபேகர் எரிக் ஷிமித்
ரதரிவித்தொர். தனியொர் முதலீட்டு நிதி நிறுவன பிலலியனர்
ரகன் கிறிஃபின் ஒரு கருத்தக்கணிப்பு மீத கவனம் ரசலுத்த
அணழப்பு விடுத்தொர். திணரயில திணரயிடப்பேட்ட அதன்
அச்சுறுத்தம்
முடிவுகள,
நூற்றொண்டின்
திருப்பேத்தில
(1980 கள-90 களில) பிறந்தவர்களில 44 சதவீதத்தினர் ஒரு
 மசொசலிச நொட்டில வொழ விரும்புவணத எடுத்தக்கொட்டின.
முதலொளித்தவ

வர்க்கம் எதிர்ரகொண்டிருக்கும் அபேொயம்
நிறுவனத்தின் நிதித்தணற நிர்வொகி
அரலன்
சுவொர்ட்்ட்ஸொல
மிகவும்
அப்பேட்ட்கமொக
விவரிக்கப்பேட்டத:
Guggenheim

Partners

சரொசரி நபேணர எடுத்தப்பேொருங்கள ... அவர்கள
முன்னர் 50:50 ஆக இருந்தணத இப் மபேொத
60:40
என்று
பேயன்பேடுத்த்கமொறு
மிகவும்
அடிப்பேணடயொக கூறுகிறொர்கள; இத எனக்கு
ஏற்புணடயதலல.
வலதசொரி
்கமற்றும்
இடதசொரிணயப்
பேொர்ப்பீர்க மளயொனொல, நிஜ்கமொக என்ன வந்த
ரகொண்டிருக்கிறத என்றொல வர்க்க  மபேொரொகும்.
நூற்றொண்டுகள
ரநடுகிலும்
ரபேருந்திரளொன
்கமக்கள,
உயரடுக்குகள
நிணறய
குவித்த
ணவத்திருக்கிறொர்கள என்று நிணனத்த  மபேொத
நொம் என்ன கண் மடொம், இரண்டு விடயங்களில
ஒன்று
நடந்தளளத:
ரசலவவளத்ணத
்கமறுபேகிர்வு ரசய்வதற்கொன சட்டம் ... அலலத
ரசொத்தக்கணளப்
பேகிர்வதற்கொன
புரட்சி.
வரலொற்றுரீதியில
முன்னும்
பின்னும்
விவொதித்தொலும் அங் மக இரண் மட இரண்டு
விருப்பேத்ரதரிவுகள தொன் உளளன, “இலணல,
எங்களுக்கு முதலொளித்தவம் தொன்  மதணவ;
இலணல
 மசொசலிசம்
தொன்
 மதணவ"
என்பேததொன்,
இததொன்
புரட்சிணய
உருவொக்குவத.
பேத்திரிணக
ரசய்திகளில
இருந்த
முடிவுக்கு
வரு மவொ ம்கமயொனொல, அதிகரித்த வரும் சமூக  மகொபேத்ணத

எவ்வொறு ணகயொளவத என்பேதன் மீத ஏ மதொ ஒருவித
விவொதம்
நடந்த
வருவதொக
ரதரிகிறத.
ரபேரும்பேொன்ண்கமயினரின் கடுண்கமயொன கண் மணைொட்டம் ஒரு
முதலீட்டு நிறுவன ரசயலதிகொரியொல ரதொகுத்தளிக்கப்பேட்டத,
அவர் அறிவித்தொர், “தண்டிக்கும் வித்கமொன ்கமறுபேகிர்வு
என்பேத இயங்கொத.” சிறுபேொன்ண்கமயினர் கண் மணைொட்டம் ஒரு
நிதியியல  மசணவ ரசயலதிகொரியொல ரவளியிடப்பேட்டத,
அவர்
ணபேனொன்சியல
ணடம்ஸிற்குத்
ரதரிவித்தொர்:
“உலகத்ணத சற்று பேயங்கரமிலலொத இட்கமொக ்கமொற்றுவதற்கு
நொன் 5 சதவீதம் கூடுதலொக வரி ரசலுத்த மவன்,” என்றொர்.
சமூக புரட்சியின் அச்சுறுத்தணலக் குணறக்க பிலலியனர்களின்
வருவொயில
5
சதவீத
வரி!
இந்தளவிலொன
விட்டுக்ரகொடுப்புகள
தொன்,
ரபேருந்திரளொன
்கமக்கள
அதிருப்திக்கு ஆளும் வர்க்க சீர்திருத்தவொதிகளின் மிகவும்
தீவிர பிரிவினரின் ரதொணல மநொக்குப் பேொர்ணவயொக உளளத!
இததொன்
தன்பேப்பேடும்
பேொரீஸ்
்கமக்களுக்கு
ரரொட்டி
இலணலரயனில  மகக்ணக உண்ணைட்டும் என்று ்கமக்களின்
கிளர்ச்சிணயத் தணிக்க ்கமகொரொணி ்கமரி அந்தவொரனட்
முன்ர்கமொழிந்த நிஜ்கமொன அணுகுமுணறயொக இருந்தத.
எதிர்வரவிருக்கும் அழிவு குறித்த மிலக்ரகன் பேயிலகத்தில
கலந்த ரகொண்டவர்களிணட மய  ம்கம மலொங்கி இருந்த உணைர்வு,
Poe இன் "கடல நகரம்" கவிணத கொவியத்தின் தன்பியணல
நிணனவூட்டுகிறத. அந்த கவிஞர் எச்சரித்தொர்: “நகரின் ஓர்
உயர்ந்த  மகொபுரத்திலிருந்த பேொர்க்கும் மபேொத, ்கமரணைம், கீ மழ
மிகப் ரபேரியதொக ரதரிகிறத.”
ஆளும் வர்க்கத்தின் அச்சங்களுக்கு ஆழ்கமொன கொரணைங்கள
உளளன. கடந்தொண்டின்  ம்கம தின  மபேரணியில, நொன்கொம்
அகிலத்தின் அணனத்தலகக் குழ அளப்பேரிய வர்க்க
 மபேொரொட்டத்தின்  ம்கமரலழச்சிணய
முன்கணித்தத.
அந்த
முன்கணிப்பு,
கடந்த
12
்கமொதங்களின்
சம்பேவங்களில
ஊர்ஜிதப்பேட்டுளளத.
சமூக
 மபேொரொட்டங்களும்
 மவணலநிறுத்தங்களும் உலரகங்கிலும் பேரவி வருகின்றன.
ஓரொண்டுக்கு முன்னர், “்கமஞ்சள சீருணட" என்ற வொர்த்ணத
பேளிச்ரசன ரதரியும் பேொதகொப்பு உணட என்பேதற்கு அதிக்கமொக
 மவரறொன்ணறயும் குறிக்கவிலணல. இப் மபேொ மதொ, பேொரீசிலும்
பிரொன்ஸ்
எங்கிலும்
அணர
ஆண்டுக்கும்
அதிக்கமொக
ரதொடர்ந்த
ரகொண்டிருக்கும்
ரபேருந்திரளொன
்கமக்கள
 மபேொரொட்டங்களுக்குப் பின்னர், அந்த gilets jaunes (்கமஞ்சள
சீருணடகள) சமூக ச்கமத்தவமின்ண்கம ்கமற்றும் முதலொளித்தவம்
மீதொன
்கமக்கள
எதிர்ப்புக்கு
உலரகங்கிலும்
அங்கீகரிக்கப்பேடும் ஓர் அணடயொள்கமொக ்கமொறியுளளத.
ஆசிரியர்களின்
 மவணலநிறுத்தங்கள
—அதொவத,
இணளஞர்களின்
கலவிக்குப்
ரபேொறுப்பேொன
ரதொழிலொள
வர்க்கத்தின்
பிரிவு,
அவ்விதத்தில
அவர்கள
இளம்
தணலமுணறயினரின் சமூக நனணவ விழிப்பூட்டுவதில ஒரு
முக்கிய பேொத்திரம் வகிக்கின்ற நிணலயில — அர்கமரிக்கொ,
 மபேொலொந்த, ரநதர்லொந்த, இந்தியொ, ஈரொன், ர்கமக்சி மகொ,
நியூசிலொந்த, தனிசியொ ்கமற்றும் சிம்பேொப் மவயில நடந்தளளன.
சமூக ச்கமத்தவமின்ண்கம, வறுண்கம, எ மதச்சதிகொரவொதம் ்கமற்றும்
இரொணுவவொதத்திற்கு எதிரொன எதிர்ப்பேொல எரியூட்டப்பேட்டு,
இந்த  மவணலநிறுத்த அணல அதிகரித்த வருவதடன்,
சர்வ மதச
ரதொழிலொள
வர்க்கத்தின்
இன்னும்
பேரந்த
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பிரிவுகணள
அதன்
ரகொண்டிருக்கிறத.

உணைர்வுக்குள

இழத்த

வந்த

இப்புவி எங்கிலும் கொணைக்கூடியதொக உளள, உலரகங்கிலும்
அதிகரித்த வரும்  மசொசலிசம் மீதொன ஆர்வம், வர்க்க
 மபேொரொட்டத்தின் நிஜ்கமொன புறநிணல தீவிரப்பேொட்டினத பேொரிய
அரசியல
நனவின்
பிரதிபேலிப்பேொகும்.
நொம்
இந்த
நிகழ்ச்சிப் மபேொக்கின் ஆரம்பே கட்டத்தில ்கமட்டு ம்கம உள மளொம்,
பேல தசொப்தகொல அரசியல  மதக்கநிணலக்குப் பின்னர்,
 மபேொரொட்டத்தின் இயலணபேக் குறித்தம் எந்த பேொணதணயத்
 மதர்ந்ரதடுப்பேத
என்பேதன்
மீதம்
ரதளிவின்ண்கமயும்,
குழப்பேமு ம்கம
கூட,
இருக்கிறத
என்பேதில
ஆச்சரியப்பேடுவதற்கு
ஒன்றுமிலணல.
ஆனொல
உலக
 மசொசலிச புரட்சியின் தணலச்சிறந்த மூ மலொபேொயவொதியொன
லி மயொன் ட்ரரொட்ஸ்கி அணத சிறப்பேொக விவரித்திருந்தொர்:
ரபேருந்திரளொன
்கமக்கள,
சமூகத்ணத
்கமறுகட்டண்கமப்பு
ரசய்யும்
ஒரு
முன்பு
தயொரிக்கப்பேட்ட
திட்டத்தடன்
புரட்சிக்குள
நுணழவதிலணல, ்கமொறொக பேணழய ஆட்சிணய
இனியும்
அவர்களொல
சகித்தக்
ரகொளளமுடியொத என்ற ஒரு கூர்ண்கமயொன
உணைர்வுடன் ரசலகிறொர்கள. ஒரு வர்க்கத்ணத
வழிநடத்தம் அடுக்குகள ்கமட்டு ம்கம ஒரு சமூக
 மவணலத்திட்டத்ணதக்
ரகொண்டிருக்கும்,
இதற்கு ம்கம கூட சம்பேவங்களில பேரி மசொதித்தப்
பேொர்ப்பேதம் ்கமற்றும் ரபேருந்திரளொன ்கமக்களின்
ஒப்புதணலப்
ரபேறுவதம்
அவசிய்கமொகிறத.
அவ்விதத்தில
புரட்சிக்கொன
அடிப்பேணட
அரசியல
நிகழ்ச்சிப் மபேொக்கொனத,
சமூக
ரநருக்கடியிலிருந்த எழம் பிரச்சிணனகணள
ஒரு வர்க்கம் பேடிப்பேடியொக புரிந்த ரகொளளச்
ரசய்வணத உளளடக்கி உளளத — அதொவத
அடுத்தடுத்த
அணுகுமுணறணயக்
ரகொண்டு
ரபேருந்திரளொன ்கமக்கணளச் ரசயலூக்கத்தடன்
 மநொக்குநிணல ரகொளளச் ரசய்வதொகும்.
சமூக தீவிர்கமயப்பேடல ்கமற்றும் அரசியல  மநொக்குநிணலயின்
இந்த புறநிணல நிகழ்ச்சிப் மபேொக்குத்தொன் —முதலொளித்தவ
கட்சிகள
்கமற்றும்
அவர்களுக்கு
உடந்ணதயொய்
இருப்பேவர்களிடம்
இருந்த
விலகி,
 மசொசலிசத்ணத
 மநொக்கியும்,
்கமற்றும்
பேொரிய
 மபேொரொட்டத்திற்கொன
உண்ண்கமயொன ஜனநொயக அண்கமப்புகணள உருவொக்குவணத
 மநொக்கியும்— நடந்த வருகிறத. இந்த நிகழ்ச்சிப் மபேொக்கொனத,
முதலொளித்தவ சீர்திருத்தம் சொத்தியமிலணல, சுரண்டல
்கமற்றும்
 மபேொருக்கொன
இந்த
அண்கமப்புமுணறணயத்
தூக்கிரயறியவதற்கு
குணறவின்றி
 மவரறொன்றும்
அவசியமிலணல என்ற புரிதலுக்கு இட்டுச் ரசலகிறத.
ஆனொல ரதொழிலொள வர்க்கத்தின் இந்த அபிவிருத்தி
அணடந்த வரும் இயக்கத்தினத வளர்ச்சி ்கமற்றும் சக்தியின்
மீதொன நம்பிக்ணக, ஆளும் உயரடுக்கு அத உணைரும்
அச்சுறுத்தலகளுக்கு
விணடயிறுப்பேதற்கொக
முன்நிறுத்தம்
அபேொயங்கணள எந்தவிதத்திலும் குணற்கமதிப்பீடு ரசய்வதற்குக்
கொரணை்கமொக இருந்தவிடக் கூடொத. ரதொழிலொள வர்க்கத்தின்
அரசியல அகரொதியில  மசொசலிசம் மீண்டும் நுணழகின்ற
நிணலயில, முதலொளித்தவ வர்க்கம், எ மதச்சதிகொரவொதம்

்கமற்றும்
பேொசிசவொதத்தின் சித்தொந்தம்,
நணடமுணறக்குப் புத்தயிரூட்டுகிறத.

ர்கமொழி

்கமற்றும்

இத்தொலி ்கமற்றும்  மஜர்்கமனியில மு மசொலினி ்கமற்றும் ஹிட்லணர
அதிகொரத்திற்குக் ரகொண்டு வந்த அத மபேொன்ற பேொரிய
பேொசிசவொத இயக்கங்கள இங் மக இதவணரயில இலணல
என்றொலும்,
முதலொளித்தவ
சர்வொதிகொரத்தின்
மிகவும்
கொட்டிமிரொண்டித்தன்கமொன வடிவங்களுக்கொன ஒரு சமூக
அடித்தளத்ணத உருவொக்கும் முயற்சிகள  மவக்கமொக நடந்த
வருகின்றன என்பே மதொடு, இந்த அபேொயகர்கமொன  மபேொக்கிற்கொன
உதொரணைங்கணள உலரகங்கிலும் கொணை முடிகிறத.
புலம்ரபேயர் மவொர்-வி மரொத
 மபேரினவொதத்திற்கொன ட்ரம்பின்
இணடவிடொத
முணறயீடுகள
 மசொசலிசம்
மீதொன
அதிகரித்தளவிலொன
அவரின்
விஷ்கமத்தன்கமொன
கண்டனங்களுடன் பின்னிப் பிணணைந்தளளன. பிரொன்சில
ஜனொதிபேதி ்கமக் மரொன், ்கமஞ்சள சீருணடயொளர்களுக்கு எதிரொக
ரபேொலிஸ் ்கமற்றும் இரொணுவத்ணத நிணலநிறுத்தி வருகின்ற
அ மத மவணளயில, பேொசிசவொத விச்சி ஆட்சியின் குற்றகர்கமொன
தணலவரும் பேணழய நொஜி ஒத்தணழப்புவொதியு்கமொன தளபேதி
ரபேத்தணன ஒரு  மதசிய ்கமொவீரரொக நிணனவுகூர்ந்த அஞ்சலி
ரசலுத்தகிறொர். இத்தொலியின் தணணை பிரத்கம ்கமந்திரி
்கமத் மத மயொ சலவீனி ரபேனி மடொ மு மசொலினி மீதொன அவர்
வியப்ணபே ஒளிவு்கமணறவின்றி ரவளியிடுகிறொர். பி மரசிலில,
ஜனொதிபேதி ஜயர்  மபேொலரசொனொ மரொ 1960 கள ்கமற்றும் 1970
களின் பேயங்கர்கமொன ஆட்சிக்கொலத்தின்  மபேொத ஆயிரக்
கணைக்கொனவர்கணள
சிணறயில
அணடத்த,
சித்திரவணத
ரசய்த,
பேடுரகொணல
ரசய்த
சர்வொதிகொரத்ணதப்
ரபேருண்கமப்பேடுத்தகிறொர். ஹங் மகரியில விக்ரடொர் ஓர்பேனின்
Fidesz கட்சி,  மபேொலொந்தில Jarosłav Kaczyński இன் "சட்டம்
்கமற்றும் நீதி" கட்சி, நிச்சய்கமொக,  மஜர்்கமனியில  மஜர்்கமனிக்கொன
்கமொற்றீடு (Alternative für Deutschland) ஆகியணவ பேொசிசவொத
ஆட்சிகணள
உருவொக்க
முயலும்
அதிகரித்த
வரும்
அண்கமப்புகளுக்கொன
மிகவும்
நன்கு-அறியப்பேட்ட
எடுத்தக்கொட்டுகளில ஒரு சில ்கமட்டு ம்கம ஆகும்.
இத்தணகய
இயக்கங்களின்
எழச்சியும்
வளர்ச்சியும்,
ஜனநொயக அரசியலண்கமப்பு சட்ட விதிமுணறகள மீதொன
விசுவொசமும்
ஆதரவும்
உலரகங்கிலும்
ஆளும்
உயரடுக்குகளுக்குள
முறிந்த,
மிகவும்
முன் மனறிய
நிணலயில இருப்பேதன் ரவளிப்பேொடுகளொக உளளன.
ஜூலியன் அசொன்ஜ் ்கமற்றும் ரசலசியொ ்கமொனிங் மீதொன
வழக்கு விசொரணணைகள,
இந்தியொவில
்கமொருதி சுசூகி
ரதொழிலொளர்கள
சிணறயில
அணடக்கப்பேட்டிருப்பேத,
்கமத்தொ ம்கமொரரொஸில  மவணலநிறுத்தம் ரசய்த ர்கமக்சிக்கன்
ரதொழிலொளர்கள  மவணலயிலிருந்த நீக்கப்பேட்டண்கம, ்கமற்றும்
புலம்ரபேயர்ந்தவர்கள
மூர்க்க்கமொக
ணகயொளப்பேடுவத
ஆகியணவ
1930
கணளப்
 மபேொல மவ
உலணக
ஒரு
ரவறுக்கத்தக்க
சிணறக்கூட்கமொக
்கமொற்றுவதன்
பேொக்கமொக
நடக்கின்றன.
இந்த அரசியல பிற் மபேொக்குத்தனம் அதிகரித்திருப்பேதற்கொன
புறநிணல ரபேொருளொதொர ்கமற்றும் சமூக அடித்தளம் என்ன?
கடந்த மூன்று தசொப்தங்களில, உலக ்கமக்களரதொணகயில
ஒரு
மிகச்சிறிய
பிரிவுக்குள
முன்ரனொரு மபேொதம்
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இலலொதளவுக்கு ஏ்கமொற்றிப் பேறித்த ரசலவவளம் மிக அதிக
்கமட்டங்களில திரண்டுளளத. உலக பேங்குச்சந்ணதகளில,
அதவும் குறிப்பேொக அர்கமரிக்கொவில பேங்கு ்கமதிப்புகளில
்கமணலப்பூட்டும் அளவிலொன அதிகரிப் மபே, இந்த ரசலவவள
திரட்சிக்குப் பிரதொன இயங்குமுணறயொகும்.
ரபேருநிறுவன வருவொய்கள என்று கொரணைங்கொட்டி எத
நியொயப்பேடுத்தப்பேடுகிற மதொ அதற்கு அப்பேொற்பேட்டு, பேங்கு
விணலகள ரதொடர்ந்த அதிகரிப்பேதற்கு உத்தரவொத்கமளிப்பே மத
ரபேொருளொதொர
ரகொளணகயின்
முக்கிய
 மநொக்க்கமொக
இருந்தளளத.
குற்றகர்கமொன
ஊகவணிகத்தின்
 மநரடி
விணளவொன, 2008 முறிவு, பேணைத்ணதப் புழக்கத்தில விடும்
(quantitative easing) வடிவில நிதியியல உயரடுக்கிற்கு ்கமத்திய
அரசொங்கத்தின் முழண்கமயொன அடிபேணிவொல தீவிரப்பேட்டத.
2018 இன் இறுதியில, வட்டிவிகிதங்களில ரசய்யப்பேட்ட மிக
ரசொற்பே உயர்வும் கூட  மவொல ஸ்ட்ரீட்டில குறிப்பிடத்தக்க
விற்றுத்தளளலகணளத்
தூண்டியத.
இத
ஏறத்தொழ
உடனடியொக
 ம்கமற்ரகொண்டு
வட்டிவிகிதங்கணள
உயர்த்தவதற்கொன அதன் திட்டங்கணள ரபேடரல ரிசர்வ்
ணகவிடுவதற்கு இட்டுச் ரசன்றத, அவ்விதத்தில பேங்கு
விணல உயர்வுகணளத் தக்க ணவக்க கட்டுப்பேொடின்றி
பேணைப்புழக்கம் வழங்குவணத அரசு ரதொடரும் என்பேணத
உறுதிப்பேடுத்தியத. ரபேடரல ரிசர்வின் அடிபேணிவுக்கு  மவொல
ஸ்ட்ரீட்
ரபேருமிதத்தடன்
்கமற்ரறொரு
குறிப்பிடத்தக்க
உயர்ணவக் ரகொண்டு விணடயிறுத்தளளத.
ஆனொல  மவொல ஸ்ட்ரீட் நிதியியல ஒட்டுண்ணித்தனத்திற்கொன
ஆதரவு, நிஜ்கமொன அரசியல ்கமற்றும் சமூக விணளவுகணளயும்
ரகொண்டுளளத.
அதிகரித்த
வரும்
பின்னணடவு
அழத்தங்கள, தீவிரப்பேட்டுளள வர்த்தப்  மபேொர் ஆகிய
நிணலண்கமகளின் கீழ், பேங்கு விணல உயர்வுகணளத் தக்க
ணவக்க
 மதணவயொன
இலொபே
்கமட்டங்கணளப்
ரபேருநிறுவனங்களொல
எவ்வொறு
உருவொக்க
முடியும்,
அலலத, மிகவும் ரவளிப்பேணடயொக கூறுவதொனொல, எவ்வொறு
சந்ணதகளின் ரபேொறிணவத் தடுக்க முடியும்? உண்ண்கமயில,
ஜனொதிபேதி ட்ரம்ப்,  மடொவ்  மஜொன்ஸ் சரொசரி இன்னும் 10,000
புளளிகள —அதொவத இன்னும் 40 சதவீதம்— உயர
 மவண்டுர்கமன அறிவித்தளளொர்.
அணத ரதொழிலொள வர்க்கம் மீதொன சுரண்டல ்கமட்டங்கணள
பேொரியளவில
தீவிரப்பேடுத்தவதன்
மூல்கமொக
ரசய்வ மத
இதற்கொன பேதிலொக உளளத. இத தொன் பேொசிசவொதம்
்கமற்றும்  மபேொருக்குத் திரும்புவதன் அடியில உளள புறநிணல
உந்ததலொகும்.
நொடுகளுக்குள ஜனநொயக விதிமுணறமீறலகள ரவளிநொட்டு
ரகொளணக
நடத்ணதயில
உளள
முற்றுமுதலொன
குற்றவியலதன்ண்கமணய பின்ரதொடர்கிறத. “சர்வ மதச சட்டம்"
என்ற
வொர்த்ணத
முன்னுக்குப்பின்
முரணைொக
ணபேத்தியக்கொரத்தன்கமொக
ஆகிவிட்டத.
அர்கமரிக்கொவின்
உலகந்தழவிய
நடவடிக்ணககள
அரசியல
குற்றவியலதனத்தில முடிவிலலொ நடவடிக்ணகயொக உளளன.
ரவனிசு மவலொணவ  மநொக்கிய ட்ரம்ப் நிர்வொகத்தின் நடத்ணத
1939 இல  மபேொலொந்த ரதொடர்பேொன நொஜி ஆட்சியின்
நடத்ணதக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில ஒத்திருக்கின்றத.

ஜனநொயக
ரகொளணக
நடத்ணதயில
அரசியலண்கமப்பு
விதிமுணற மீறலும் ்கமற்றும் ரவளியுறவு ரகொளணகயில
அடொவடித்தன்கமொன அணுகுமுணறகணள ஏற்பேதம், இறுதி
பேகுப்பேொய்வில,
முதலொளித்தவ
அண்கமப்புமுணறயின்
ரநருக்கடியில  மவரூன்றி உளளன. ஐ மரொப்பேொ ்கமற்றும்
ஆசியொவில உளள அதன் எதிர்வி மரொதிகளிடம் இருந்த
அர்கமரிக்கொ புவிசொர் அரசியல ்கமற்றும் ரபேொருளொதொர
சவொலகணள முகங்ரகொடுத்திருக்ணகயில, அதன் உலகளொவிய
 ம்கமலொதிக்க
நிணலணயப்
 மபேணுவதற்கொன
அதன்
ரபேரும்பிரயத்தன முயற்சிகளுக்கு,  மபேொருக்குத் தீவிரப்பேட்டு
ரசலலும் ஒரு நிரந்தர்கமொன நிணல அவசியப்பேடுகிறத.
இந்த ரபேொறுப்பேற்ற ரகொளணக ட்ரம்ப் இருந்தொலும் சரி
இலலொவிட்டொலும் சரி ரதொடரும். உண்ண்கமயில, ஜனநொயகக்
கட்சி பிடித்தளள ரஷ்ய-வி மரொத விஷ்கமப் பிரச்சொரம்,
ரவளணள ்கமொளிணகணய அத மீண்டும் ணகப்பேற்றினொல, ஓர்
உலகப்  மபேொர் அபேொயம் முன்பினும் கூடுதலொக இருக்கும்
என்று
சந் மதகிப்பேணத
நியொய்கமொக்குகிறத.
 மபேர்ணி
சொண்டர்ஸின்
ரவற்றி
"ச்கமொதொன்கமொன
நியொய்கமொன"
ஏகொதிபேத்தியத்ணத
உருவொக்கும்
என்ற
பிரண்கமகணள
இன்னமும் விணதத்த வருபேவர்கணளப் ரபேொறுத்த வணரயில,
 மகொட்பேொடற்ற ்கமற்றும் சந்தர்ப்பேவொத அரசியணல நடத்தம்
இவர், சீனொ முன்னிறுத்தம் அர்கமரிக்க நலன்கள மீதொன
அச்சுறுத்தணல
குணற்கமதிப்பீடு
ரசய்வதற்கொக
அவரின்
அரசியல  மபேொட்டியொளரொன முன்னொள தணணை ஜனொதிபேதி
ணபேடணனக் கண்டித்தளளொர் என்ற உண்ண்கமணயக் கணைக்கில
ரகொளள  மவண்டும்.
“பிலலியனர்

வர்க்கத்திற்கு,” எதிரொக சந்தர்ப்பேத்திற்கு ஏற்பே
பிதற்றி
வரும்
இந்த
ரசனட்டரின்
வனப்புணர
ரசொலலொடலகள என்னவொக இருந்தொலும், வர்த்தகப்  மபேொணர
சொண்டர்ஸ்
ஊக்குவிப்பே மத
அவணர
அர்கமரிக்க
ஏகொதிபேத்தியத்திற்கு உடந்ணதயொய் இருக்கும் ஒரு நொகரீக
 மசவகர் என்று முத்திணர குத்தவதற்கு  மபேொத்கமொனத.
சொண்டர்ண்ட்ஸ, ஒரு புரட்சியொளரொக ஊக்குவிப்பேத ஒருபுறம்
இருக்கட்டும், ஒரு  மசொசலிசவொதியொக ஊக்குவிப்பேர்கள, ஓர்
அரசியல  ம்கமொசடிணய நடத்திக் ரகொண்டிருக்கிறொர்கள.
முப்பேதொண்டுகளுக்கு முன்னர், 1989 இல, நடந்த பேல
ரதொடர்ச்சியொன
சம்பேவங்கள
அதற்கடுத்த
வந்த
தசொப்தங்களின் சமூக ்கமற்றும் அரசியல வொழ்வின்  மபேொக்கில
ஆழ்கமொக ரசலவொக்கு ரசலுத்தின. கிழக்கு ஐ மரொப்பேொவில
ஸ்ரொலினிச
ஆட்சிகள
தொ மன
கணலத்தக்
ரகொளள
ரதொடங்கின. சீனொவில, ்கமொ மவொயிச ஆட்சி ரபேய்ஜிங்
தியொரனன்்கமன் சதக்கத்தில பேடுரகொணலக்கு உத்தரவிட்டதன்
மூல்கமொக பேொரிய ்கமக்கள  மபேொரொட்டங்களுக்கு விணடயிறுத்தத.
இவ்விரு
விடயங்களும்
அரசியல
வடிவங்களில
 மவறு மவறொக இருந்தொலும், ரபேொருளொதொர விணளவு என்பேத
முதலொளித்தவத்திற்குத்
திரும்புவதொக
இருந்தத.
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இரண்டொண்டுகளுக்குப் பின்னர், 1991 இல, கிரரம்ளின்
அதிகொரத்தவம்
 மசொவியத்
ஒன்றியத்ணதக்
கணலத்த
முதலொளித்தவ மீட்சி நிகழ்ச்சிப் மபேொக்ணக பூர்த்தி ரசய்தத.
ஸ்ரொலினிச ஆட்சிகளின் முறிவு, சர்வ மதச முதலொளித்தவ
வர்க்கத்தொல முதலொளித்தவத்திற்கு ஒரு ்கமொற்றீடு  மசொசலிசம்
என்பேணதத் தீர்க்க்கமொக நிரொகரித்ததன் மூல்கமொக புகழப்பேட்டத.
அதற்கடுத்த வந்த மூன்று தசொப்தங்களில ஏற்பேட்ட அரசியல
்கமற்றும்
புத்திஜீவித
பிற் மபேொக்குத்தனத்தின்
பேல மவறு
வடிவங்கள
அந்த
கருத்தருவின்
அடித்தளத்தி மல மய
அபிவிருத்தி ரசய்யப்பேட்டன. அந்த வொர்த்ணதயொடலகளுக்கு
அடித்தளத்தில ரபேொதிந்திருந்தத, ஸ்ரொலினிச ஆட்சிகள
 மசொசலிசத்ணதப்
பிரதிநிதித்தவம்
ரசய்தன
என்ற
பேயங்கர்கமொன வரலொற்று ரபேொய்யொகும். ஸ்ரொலினிசத்திற்கு
எதிரொக ட்ரரொட்ஸ்கிச இயக்கம் நடத்திய  மபேொரொட்டத்தின்
வரலொறு
எந்தளவுக்குக்
குணறத்த
கொட்டப்பேடுகிற மதொ,
திரித்தக் கூறப்பேடுகிற மதொ அலலத புறக்கணிக்கப்பேடுகிற மதொ
அந்தளவிற்குத் தொன் அந்த ரபேொய் தொக்குப்பிடிக்கும்.
ஆனொல முதலொளித்தவ அண்கமப்புமுணறயின் முரண்பேொடுகள
இப் மபேொத ரதொழிலொள வர்க்கத்தின் பேொரிய இயக்கத்ணதப்
புதப்பிக்கும்
நிணலண்கமகணள
உருவொக்கி
வருகின்றன.
நொன்கொம் அகிலத்தின் வரலொற்று முன் மனொக்கு —அதொவத
இந்த சகொப்தம் முதலொளித்தவத்தின் ்கமரணை ஓலத்தின்
சகொப்தம் என்பேத—நிரூபேணை்கமொகி ரகொண்டிருக்கிறத. ஆனொல
இந்த உறுதிப்பேடுத்தணல ரவறு்கம மன ஆழ்ந்த சிந்தணனயொக
்கமட்டு்கமலலொ்கமல ஒரு ரசயலூக்க்கமொன ்கமற்றும் புரட்சிகர்கமொன
அர்த்தத்தில புரிந்த ரகொளள  மவண்டும்.
நொன்கொம்
அகிலத்தின்
பேணி,
உலணகக்
குறித்த
விளங்கப்பேடுத்தவத
்கமட்டு்கமலல,
்கமொறொக
அணத
்கமொற்றுவதொகும். உண்ண்கமயில, புறநிணல சம்பேவங்களில
குறுக்கிடுகின்ற அபிவிருத்தி அணடந்த வரும் வர்க்க
 மபேொரொட்டத்தில, உலரகங்கிலு்கமொன  மசொசலிச ச்கமத்தவக்
கட்சிகள (SEP) ரசய்யும் நணடமுணற தணலயீட்டினூடொக,
நொன்கொம் அகிலத்தின் அணனத்தலகக் குழவின் ்கமொர்க்சிச
பேகுப்பேொய்வு ்கமற்றும் புரட்சிகர நணடமுணற அதன் மிகவும்
அரசியலரீதியொன
நனவுபூர்வ்கமொன
ரவளிப்பேொட்ணடக்
கொண்கிறத.
புறநிணலயொன
புரட்சிகர
சொத்தியக்கூறுக்கும்
அணத
முழண்கமப்பேடுத்தவதற்கொக ட்ரரொட்ஸ்கிச இயக்கம் வகிக்கும்
முக்கிய பேொத்திரத்திற்கும் இணடயிலொன இணடத்ரதொடர்பு
குறித்த இந்த புரித மல,  ம்கம தின ரகொண்டொட்ட தருணைத்தில
ரதொழிலொளர்கள
்கமற்றும்
இணளஞர்களுக்கொன
எ்கமத
அணழப்பு உத் மவகப்பேடுத்தகிறத.
 மசொசலிசத்திற்கொன  மபேொரொட்டத்ணத முன்ரனடுங்கள!
 மசொசலிச
புரட்சிக்கொன
உலக
கட்சியொக
நொன்கொம்
அகிலத்தின் அணனத்தலக குழணவக் கட்டிரயழப்புங்கள!

