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ஜூலியன் அசஅசான்்ஜஜ அஅம அமெரிக்ிக்கஅசாவிடம
ஒப்ப்ஜடப்ப்ஜப்பதை ப்பதைடுக்கும

ஓர் உலிக்களஅசாவிய பிரச்சஅசாரத்திற்ிக்கஅசாிக்க!

அவரது சுப்பதைந்திரத்்ஜப்பதைப் பஅசாதுிக்கஅசாக்ிக்க
ஓர் உலிக்களஅசாவிய பஅசாதுிக்கஅசாப்பு குழு்ஜவ

உருவஅசாக்குவப்பதைற்ிக்கஅசாிக்க!
Déclaration du Comité éditorial international du World Socialist Web Site,    21 juin 2019

உலக சோசோலிோ வலலத் தளமும்  நசன்கசம் அகிலத்தின் அலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவுடன் (ICFI)

இலைந்திருக்கும் சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சிகளும் (SEP) விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தசபகர் ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன்
அோசன்லாபகர் ஜ அஅமமரிக்கசவிடம் ஒப்பலடப்பலத நிறுத்துவதற்கசகவும்,  அவரித்தின் அனைதும் மற்றும்
இரகசிய ஆவை அமவளியீட்டசளர் அமோல்சியச மசனிங்கித்தின் அனைதும் விடுதலலக்கசகவும் ஓர்
உலகளசவிய பிரச்ோசரத்திற்கு அலிற்கு அழைப்பு விடுக்கின்றத்தின் அனை.

கூட்டங்கள,  சபரணிகள,  ஆர்ப்பசட்டங்கள மற்றும் அமபசது விவசதங்கள எத்தின் அனை ோர்வசதோ
அளவில் சபசரசட்ட  நடவடிக்லககலள ஒழுங்கலமப்பதன் மூலமசக மட்டுசம,  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன்
அோசன்லாபகர் ஜ மவுத்தின் அனைமசக்கவும் அழிக்கவும் அமோயல்பட்டு வரும் பிற்சபசக்குத்தத்தின் அனைமசத்தின் அனை
அரோசங்கங்களின்,  அவற்றின் உளவுத்துலற முகலமகள மற்றும் அரசியல் முகவர்களின்
திட்டங்கலள தகர்த்து சதசற்கடிக்க முடியும்.  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜிலத்தின் அனை பசதுகசப்பதற்கும்,
உண்லமயில் அலத்தின் அனைத்து அமதசழிலசளர்களின் ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக மற்றும் ோமூக உரிலமகலள
பசதுகசப்பதற்கும்,  மக்களஅமதசலகயில் பசரிய அமபரும்பசன்லமயசக இப்புவியில் மிகவும்
ோக்தி வசய்ந்த ோமூக ோக்தியசக விளங்கும் ோர்வசதோ அமதசழிலசள வர்க்கத்லத
அரசியல்ரீதியில் எழுச்சி அமபறச் அமோய்வதும் அணிதிரட்டுவதுசம இப்பிரச்ோசரத்தின்
ச நசக்கமசக இருக்கசவண்டும்.

ாபகர் ஜதாபகர் ஜூன் 12  அன்று,  பிரிட்டிஷ் உள நசட்டு அமோயலர் ோசஜித் ாபகர் ஜசவித் அமவளி நசட்டிடம்
ஒப்பலடக்கும்  நலடமுலறகளுக்குச் ோசன்று விற்கு அழைங்கி,  அஅமமரிக்கசவிடம் ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன்
அோசன்லாபகர் ஜ விோசரலை லகதியசக ஒப்பலடப்பதுடன்,  அமபப்ரவரி 2020  இல் முடிவலடய
உளள அரசியல்ரீதியில் சமசோடியசத்தின் அனை ஒரு சபசலி-ோட்டபூர்வ  நலடமுலறகலளத் அமதசடங்கி
லவத்தசர்.

அோசன்லாபகர் ஜப் பிடித்து லவத்திருப்பதற்கு எந்த அடித்தளமும் இல்லல என்று ஒரு சுவீடன்
நீதிபதி குறிப்பிட்டு அமவறும் ஒரு வசரத்திற்குப் பின்த்தின் அனைர்,  அமவளி நசட்டிடம் ஒப்பலடக்கும்
இந்த  நலடமுலறக்கு உளதுலற அமோயலர் முத்திலர குத்தியிருப்பது, அோசன்ஜின் மதிப்லபக்
அமகடுத்து தனிலமப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டுளள அமபசய்கலள அம்பலப்படுத்துகிறது.
ஆரம்பத்தில் இருந்சத,  அஅமமரிக்கச,  பிரிட்டன்,  சுவீடன் மற்றும் ஆஸ்திசரலியசவில் அரசு
அதிகசரிகளின் ச நசக்கம் ஏகசதிபத்திய சபசர் குற்றங்கலள அம்பலப்படுத்திய இந்த
துணிச்ோலசத்தின் அனை பத்திரிலகயசளலர மவுத்தின் அனைமசக்கி அழிப்பதசக இருந்துளளது. இரும்பு இதயம்
அமகசண்டவரும் மனித கண்ணியம் மற்றும் ச நர்லமக்கு ஒரு எடுத்துக்கசட்டசக விளங்கும்
அமோல்சியச மசனிங்கும் அசதசபசல அழிவுக்கசத்தின் அனை இலக்கில் லவக்கப்பட்டுளளசர்.

ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்லாபகர் ஜக் லகயசளவதில் பிரிட்டிஷ் அரோசங்கத்தின் ஒவ்அமவசரு அம்ோமும்
நீதிலயக் சகலிக்கூத்தசக ஆக்குவதசக உளளது. ாபகர் ஜதாபகர் ஜூன் 13 இல் பிபிசி வசஅமத்தின் அனைசலி 4 க்கு
விற்கு அழைங்கிய சபட்டியில்,  பிரிட்டிஷ் உளதுலற அமோயலர் ோசஜித் ாபகர் ஜசவித் இவ்வசறு
அமபருலமபீற்றித்தின் அனைசர்:  “முதலசவதசக அமபசலிஸ் அவலர [அோசன்லாபகர் ஜ]  லகது
அமோய்ததற்கசகவும்,  அவர் பிரிட்டன் ோட்டத்லத உலடத்ததற்கசக இப்சபசது அவர்
ோரியசகசவ சிலற கம்பிகளுக்குப் பின்த்தின் அனைசல் இருக்கிறசர் என்பதிலும்  நசன் மிகவும் மகிழ்ச்சி
அலடகிசறன்.” உண்லமயில் அோசன்ஜ் எந்த ோட்டத்லதயும் உலடக்கவில்லல. அவர் 2012
இல் ோட்டபூர்வமசகசவ ஈக்வசடசரிய தூதரகத்தில் அரசியல் தஞ்ோம் சகசரித்தின் அனைசர், அப்சபசது
அவர் இட்டுக்கட்டப்பட்ட பசலியல்  நடத்லத குற்றச்ோசட்டுகலள முகங்அமகசடுத்திருந்த
நிலலயில் சுவீடன் அதிகசரிகள அவலர அஅமமரிக்கசவிடம் ஒப்பலடக்க திட்டமிட்டு வந்தத்தின் அனைர்.

கட்டப்பஞ்ோசயத்து சபசன்ற நீதிமன்றத்திற்குத் தலலலம தசங்கும் நீதிபதி Emma Arbuthnot,

பிற்சபசக்குத்தத்தின் அனைமசத்தின் அனை பிற்கு அழைலமவசத கட்சி அரசியல்வசதி James  Arbuthnot இன் மலத்தின் அனைவி

ஆவசர். பிரபுக்கள ோலபயில் இடம் பிடிப்பதற்கு முன்த்தின் அனைதசக, Baron Arbuthnot பசதுகசப்பு
அலமச்ோகத்தில் உயர் பதவி வகித்து வந்தசர்.  அவர் பிரிட்டனின் அரசுக்குள
உளவுத்துலறயுடனும் மற்றும் ஆயுதத் அமதசழில்துலறயிலும் அம நருக்கமசத்தின் அனை
அமதசடர்புகலளக் அமகசண்டுளளசர்.  அவர் மக்களின் அமபசதுநிதிலய தனிப்பட்ட
பயன்பசட்டுக்குத் திருப்பியதற்கசக உத்திசயசகபூர்வமசக கண்டத்தின் அனைத்திற்குளளசத்தின் அனைவர்.
Emma  Arbuthnot  இன் தனிப்பட்ட அமதசடர்புகலள லவத்து பசர்த்தசல்,  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன்
அோசன்ஜின் கதிலயத் தீர்மசனிக்கும் அந்த நீதிமன்ற  நலடமுலறகளுக்கு அமதளிவசக
அவர் தலலலம வகித்திருக்கசவ கூடசது. ஆத்தின் அனைசல் தன்லத்தின் அனைதசசத்தின் அனை அவர் மறுபரிசீலலத்தின் அனை
அமோய்து அமகசளள சவண்டுஅமமன்ற சகசரிக்லககலளயும்  Arbuthnot நிரசகரித்து விட்டசர்.

நீதிபதி Arbuthnot  தலலலமயிலசத்தின் அனை அந்த ோட்ட சகலிக்கூத்து எவ்வசறு முடியும் என்பது
ஒவ்அமவசருவருக்கும் அமதரியும்.  அந்த  நலடமுலறயின் ஒவ்அமவசரு விபரமும் மிக
கவத்தின் அனைமசக எழுதப்பட்டுளளத்தின் அனை. நீதிமன்றத்தில் Arbuthnot  அவர் முடிலவ விற்கு அழைங்குலகயில்,
அவர் விற்கு அழைங்க இருக்கும் வரிகள கூட ஏற்கத்தின் அனைசவ எழுதப்பட்டு
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது.  அஅமமரிக்கசவிடம் ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்லாபகர் ஜ விோசரலை
லகதியசக ஒப்பலடப்பதற்கசத்தின் அனை  நலடமுலறகள அமபப்ரவரியில் நிலறவலடய உளளத்தின் அனை,
அோசன்ஜ் யசலர அம்பலப்படுத்த அதிகளவு அமோயல்பட்டுளளசசரச அங்சக அவர் அசத
சபசர் குற்றவசளிகளின் பிடியில் நிறுத்தப்பட உளளசர்.  ஏற்கத்தின் அனைசவ பதியப்பட்டுளள
குற்றச்ோசட்டுக்களின் அடிப்பலடயில்,  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜ் 175  ஆண்டுகசல சிலற
தண்டலத்தின் அனைலய முகங்அமகசடுக்கிறசர்.  அவர் எந்த மசதிரியசத்தின் அனை அமகசடூரமசத்தின் அனை சிலற
நிலலலமகளில் அலடக்கப்படுவசர் என்று அச்சுறுத்தப்பட்டுளளசரச அது "குரூரமசத்தின் அனை
மற்றும் விற்கு அழைலமக்குமசறசத்தின் அனை தண்டலத்தின் அனைக்கு" தலடவிதிக்கும் அஅமமரிக்க அரசியலலமப்லப
ஏளத்தின் அனைப்படுத்துவதசக இருக்கும்.

ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜின் சுதந்திரம் பசதுகசக்கப்பட சவண்டும்.  அவரது பசதுகசப்பிற்கசத்தின் அனை
ஒரு ோர்வசதோ பிரச்ோசரம் ஒழுங்கலமக்கப்பட சவண்டும்.  சிறிதும் தசமதிக்க முடியசது.
இன்றிலிருந்து அமபப்ரவரிக்கு இலடசய என்த்தின் அனை  நடக்கிறசதச அதுசவ
தீர்மசனிக்கக்கூடியதசக இருக்கும்.  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜின் வசழ்லவப் பசதுகசக்க
ோர்வசதோ அமதசழிலசள வர்க்கம்,  மசைவர்கள,  இலளஞர்கள,  கலலஞர்கள,
பத்திரிலகயசளர்கள மற்றும் புத்திஜீவிகலள அணித்திரட்ட ஓர் உலகளசவிய
பிரச்ோசரத்லத ஒழுங்கலமப்பது அவசியமசகும். ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜிற்கசக பரந்தரீதியில்,
ஆிற்கு அழைமசக உைரப்படுகின்ற,  ஆத்தின் அனைசல் இப்சபசது நிலவுகின்ற மில்லியன் கைக்கசத்தின் அனை
உலிற்கு அழைக்கும் மக்கள மற்றும் இலளஞர்களின் உளளசர்ந்த அனுதசபமும் ஆதரவும்,
அவலர அஅமமரிக்கசவுக்கு அனுப்புவதற்கசத்தின் அனை ோதிலய சதசற்கடிக்கவும் மற்றும் அவர்
விடுதலலலயப் அமபறுவதற்கும் சபசரசடுவதற்கசக,  ஒரு  நத்தின் அனைவுபூர்வமசத்தின் அனை அரசியல்
இயக்கமசக மசற்றப்பட சவண்டும்.

அோசன்ஜ் ஒரு பயங்கர குற்றகரமசத்தின் அனை ோதிக்கு ஆளசகி உளளசர்,  இதில்,  உலகின்
மிகவும் ோக்தி வசய்ந்த அரசுகளும்,  உளவுத்துலற முகலமகள மற்றும் அவற்றின்
அமபருநிறுவத்தின் அனை ஊடக ஊதுகுிற்கு அழைல்களும் ோம்பந்தப்பட்டுளளத்தின் அனை.

அோசன்லாபகர் ஜ அழிப்பதற்கசத்தின் அனை இத்திட்டத்தின் சகவலமசத்தின் அனை விபரங்கள அலத்தின் அனைத்லதயும்,
அதசவது பசலியல்  நடத்லத குறித்த சமசோடி வசதங்கலளக் அமகசண்டு விக்கிலீக்ஸ்
ஸ்தசபகலரச் சிக்க லவக்க எவ்வசறு திட்டங்கள தீட்டப்பட்டிருந்தத்தின் அனை, எவ்வசறு ஸ்வீடன்
விற்கு அழைக்குஅமதசடுத்தின் அனைர்கள அமபசய்யசத்தின் அனை குற்றச்ோசட்டுக்கலள விலலக்கு வசங்கியிருந்தத்தின் அனைர்,



ஸ்டசக்சாசம், இலண்டன், சிட்னி மற்றும் கீட்சடசவின் உளவுத்துலற முகலமகள எவ்வசறு
அவற்றின்  நடவடிக்லககலள ஒருங்கிலைத்தத்தின் அனை,  அஅமமரிக்க அரோசங்கம் அோசன்லாபகர் ஜப்
துன்புறுத்துவதற்கும் விற்கு அழைக்கில் இழுப்பதற்கசகவும் சூத்திரதசரியசக அமோயற்பட்ட நிலலயில்,
அது எவ்வசறு அதன் லகயிலிருப்பிலுளள அலத்தின் அனைத்து லகயூட்டுக்கள மற்றும்
அச்சுறுத்தல்கலள பயன்படுத்தியுளளது என்பது பற்றிய விபரங்கள அலத்தின் அனைத்தும் சீற்றத்தில்
உளள அமபசதுமக்களுக்கு முழுலமயசக அறியச் அமோய்யப்படும் ஒரு ச நரம் வரும்.

அோசன்லாபகர் ஜ இன்த்தின் அனைலுக்கு உட்படுத்துதல் ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக உரிலமகள மீதசத்தின் அனை ஒரு பசரிய
தசக்குதலுக்குத் தசக்குமுகப்பசக உளளது, இது சபச்சு சுதந்திரத்லத அழிப்பது, புலத்தின் அனைசய்வு
இதழியலலச் ோட்டவிசரசதமசக்குவது,  விமர்ோகர்கலள பீதியூட்டி பயங்கரமசக கசட்டுவது,
அரசின் குற்றங்கள அம்பலப்படுத்தப்படுவலதத் தடுப்பது, ோமூக ோமத்துவமின்லம மற்றும்
சபசருக்கு பசரிய மக்கள எதிர்ப்லப ஒடுக்குவசத இதன் ச நசக்கமசகும்.

ஏற்கத்தின் அனைசவ அோசன்ஜிற்கு எதிரசத்தின் அனை சதோத்துசரசக ோட்ட குற்றச்ோசட்டுக்கள
அமவளியிடப்பட்டலமசய,  பத்திரிலகயசளர்கள மீதசத்தின் அனை ோர்வசதோ தசக்குதல்களுக்கு
மலடகலளத் திறந்து விட்டுளளது.  சயமனில் இத்தின் அனைப்படுஅமகசலலப் சபசரில் அரசு
உடந்லதயசய் இருந்தலத அம்பலப்படுத்திய பத்திரிலகயசளர்கள பிரசன்சில் விற்கு அழைக்கில்
இழுக்கப்பட்டிருப்பது,  சபசர் குற்றங்கள மற்றும் உளவுபசர்ப்லப அம்பலப்படுத்திய
கட்டுலரகள ோம்பந்தமசக ஆஸ்திசரலியசவில் அமபசலிஸ் சோசதலத்தின் அனைகள  நடத்தப்பட்டிருப்பது
ஆகியலவ இவற்றில் உளளடங்கும்.

அஅமமரிக்கசவுக்குள, ட்ரம்ப் நிர்வசகம் அஅமமரிக்க வரலசற்றிசலசய சபச்சு சுதந்திரம் மீதசத்தின் அனை
மிகக் கடுலமயசத்தின் அனை தசக்குதலசக அரசியலலமப்பின் முதல் ோட்டதிருத்தத்லத அழிக்க
முயன்று வருகிறது.  உலகளவில்,  அது பத்திரிலகயசளர்கலளயும்,  பதிப்பகத்தசர் மற்றும்
ஒவ்அமவசரு இடத்திலும் உளள  நடவடிக்லகயசளர்கலள விற்கு அழைக்கில் இழுக்கும்
நிலலலமகலள உருவசக்க முயன்று வருகிறது.  இவர்களும்,  அஅமமரிக்க அரசின்
அமவறுப்புக்கு ஆளசத்தின் அனைசல்,  இசதசபசன்ற சாபகர் ஜசடிக்கப்பட்ட அஅமமரிக்க குற்றச்ோசட்டுக்கள
மற்றும் அமவளி நசட்டிடம் லகமசற்றப்படுவலத முகங்அமகசடுப்பசர்கள.

முதலசளித்துவ அலமப்புமுலறக்கு எதிரசக அதிகரித்து வரும் ோமூக எதிர்ப்புக்கு, ஆளும்
உயரடுக்குகள,  பசசிோவசத மற்றும் தீவிர வலதுோசரி இயக்கங்கலள ஊக்குவிப்பதன்
மூலமசகவும்,  முன்பில்லசதளவில் கடுலமயசத்தின் அனை அமபசலிஸ்-அரசு  நடவடிக்லககலள
பயன்படுத்துவதன் மூலமசகவும்,  சபசருக்கசத்தின் அனை அவற்றின் தயசரிப்புகலளத்
தீவிரப்படுத்துவதன் மூலமசகவும் விலடயிறுத்து வருகின்றத்தின் அனை.  அவர்கள
அமதசழிலசளர்கலளயும், இலளஞர்கள, கலலஞர்கள மற்றும் அறிவுஜீவிகலள அச்சுறுத்தவும்
மற்றும் பசரிய அரசியல் ஒடுக்குமுலறக்கசத்தின் அனை ஒரு முன்னுதசரைத்லத உருவசக்கவும்
அோசன்லாபகர் ஜ பலிக்கடச ஆக்கி வருகின்றத்தின் அனைர்.

ஆத்தின் அனைசல் ஒட்டுஅமமசத்தமசக எல்லச அரோசங்கங்கள,  உளவுத்துலற முகலமகள மற்றும்
அமபருநிறுவத்தின் அனைங்கலள விடவும் ோர்வசதோ அமதசழிலசள வர்க்கம் மிகவும் ோக்தி வசய்ந்ததசகும்.
முதலசளித்துவ வர்க்கம் அோசன்லாபகர் ஜ இன்த்தின் அனைல்படுத்துவலத ோர்வசதிகசரத்திற்கசத்தின் அனை அதன்
திட்டங்களுக்கசத்தின் அனை அச்ோசணியசக பயன்படுத்துவலதப் சபசலசவ,  அமதசழிலசள வர்க்கமும்
இரசணுவவசதத்திற்கு எதிரசத்தின் அனை,  ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக மற்றும் ோமூக உரிலமகள மீதசத்தின் அனை எல்லச
தசக்குதல்களுக்கும் எதிரசத்தின் அனை ஓர் எதிர்தசக்குதலுக்கு அோசன்ஜின் பசதுகசப்லப
லமயப்புளளியசக ஆக்க சவண்டும்.

இந்த சபசரசட்டத்தின் அமவற்றிக்கு ஓர் அரசியல் முன்சத்தின் அனைசக்கு அவசியப்படுகிறது. ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன்
அோசன்ஜ் மற்றும் அமோல்சியச மசனிங்கின் பசதுகசப்பசத்தின் அனைது,  ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக உரிலமகளின்
பசதுகசப்புக்கசத்தின் அனை சபசரசட்டத்லத முதலசளித்துவ சுரண்டல் மற்றும் அரசியல்
ஒடுக்குமுலறக்கு எதிரசத்தின் அனை ோர்வசதோ அமதசழிலசள வர்க்கத்தின் அதிகரித்து வரும் ோமூக
சபசரசட்டத்துடன்  நத்தின் அனைவுபூர்வமசக இலைக்கும் ஓர் உலகளசவிய மூசலசபசயத்தசல்
வழி நடத்தப்பட சவண்டும்.  அங்சக ோர்வசதோ வர்க்க சபசரசட்ட சபரலல அதிகரித்து
வருகிறது,  இது ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் விடுதலலலய அமவற்றிஅமகசளவதற்கசத்தின் அனை சபசரசட்டத்திற்கு ோக்தி
வசய்ந்த பசரிய அடித்தளத்லத விற்கு அழைங்குகிறது.  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜ் மற்றும் அமோல்சியச
மசனிங் அலதப்சபசல் உலஅமகங்கிலும் இன்த்தின் அனைலுக்கு உளளசக்கப்பட்டுளள ோக ோசகசதர
ோசகசதரிகலளப் சபசலசவ இறுதி ஆய்வுகளில் அவர்கள வர்க்க சபசர் லகதிகளசவர்.

அஅமமரிக்கச மற்றும் சபசலசந்தில் ஆசிரியர்களின் சவலலநிறுத்தம்,  அமமக்சிசகசவில்
மக்கில்லசசடசரசவில் தன்னிச்லோயசத்தின் அனை  நடவடிக்லககள,  இந்தியசவில் அமபசது
சவலலநிறுத்தம், அல்ஜீரியச, சிம்பசப்சவ மற்றும் சூடசனில் பசரிய இயக்கம், பிரசன்சில்
ஒடுக்கவியலசத மஞ்ோள சீருலட சபசரசட்டங்கள,  மிக ோமீபத்தில்,  ாசங்கசங்கில்
மில்லியன் கைக்கசத்தின் அனை அமதசழிலசளர்கள,  மசைவர்கள மற்றும் இலளஞர்களின்
ஆர்ப்பசட்டங்கள எத்தின் அனை அதிகரித்து வரும் உலகந்தழுவிய சவலலநிறுத்த இயக்கமசத்தின் அனைது,
அமபசது மக்கள அவர்களின் அடிப்பலட உள நசட்டு சுதந்திரங்கள மற்றும் ோமூக
உரிலமகளுக்கசக சபசரசட தீர்மசத்தின் அனைகரமசக இருக்கிறசர்கள என்பதற்கு ோசன்று
பகிர்கின்றத்தின் அனை.  இத்தலகய சபசரசட்டங்கள ஒவ்அமவசரு  நசட்டிலும் அமபருநிறுவத்தின் அனை மற்றும்
நிதியியல் அமோல்வந்த தட்டுக்கலள பீதியூட்டி உளளத்தின் அனை.

ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜின் சுதந்திரத்லதப் பசதுகசப்பதற்கசத்தின் அனை இயக்கம் அடிமட்டத்திலிருந்து
வர சவண்டும்.  அவலர விற்கு அழைக்கில் இழுத்து இன்த்தின் அனைலுக்கு உளளசக்கி வரும்
அரோசங்கங்களிடசம தசர்மீகரீதியில் முலறயிடுவது பயத்தின் அனைற்றது என்பலத விடவும்
சமசோமசத்தின் அனைதசகும்.  அோசன்ஜின் விடுதலலக்கு,  ஆளும் வர்க்கத்தின் அரசியல்
முகவர்களிடம் இருந்தும், எதிர்கட்சிகளிடம் இருந்தும், சுயசதீத்தின் அனைமசக சபசரசட சவண்டும்.
ோமூக யதசர்த்தத்லத ோரியசக மதிப்பீடுஅமோய்வதன் அடிப்பலடயில் அலமக்கப்பட்ட ஒரு
மூசலசபசயத்தசல் வழி நடத்தப்படும் சபசது,  இந்த சபசரசட்டம் அமாபகர் ஜயிக்க முடியும்.
ஆளும் உயரடுக்குகளின் ஈவிரக்கமற்றத்தன்லமலயக் குலறத்து மதிப்பிட்டு விடக்கூடசது
என்றசலும்,  அவர்கள எல்லசம்வல்ல ஆற்றலுலடயவர்கள கிலடயசது.  அலத்தின் அனைத்து
உைர்வுகளிலும் தன்லத்தின் அனைத்தசசத்தின் அனை மிகவும் முடக்கக்கூடிய அவ நம்பிக்லகவசதம்
(Pessimism), இந்த சபசரசட்டத்திற்கு எந்த பங்களிப்பும் அமோய்யசது, மசறசக அழிலவசய
விலளவிக்கும். என்த்தின் அனை அலடயப்படும் என்பது சபசரசட்டத்திசலசய தீர்மசனிக்கப்படும்.

இந்த சபசரசட்டத்லத ஒரு புதிய மற்றும் உயர்ந்த கட்டத்திற்கு முன்அமத்தின் அனைடுத்துச் அமோல்ல,
 நசன்கசம் அகிலத்தின் அலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் அரசியல் குரலசத்தின் அனை உலக சோசோலிோ
வலலத் தளமும் ICFI  உடன் இலைந்துளள உலஅமகங்கிலும் உளள கட்சிகளும் ஓர்
உலகளசவிய பசதுகசப்பு குழுலவ உருவசக்க அலிற்கு அழைப்பு விடுக்கின்றத்தின் அனை.  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன்
அோசன்லாபகர் ஜ இன்த்தின் அனைல்படுத்துவலத முடிவுக்குக் அமகசண்டு வரவும் மற்றும் அவரின்
சுதந்திரத்லதப் பசதுகசக்கவும் ோர்வசதோ சபசரசட்டத்லத ஒழுங்கலமத்து
ஒருங்கிலைப்பசத இந்த குழுவின் ச நசக்கமசக இருக்கும். சபசரசடுவதற்கசத்தின் அனை விருப்பம்
பசரிய  நடவடிக்லகயசக மசற்றப்பட சவண்டும்.  இந்த அறிக்லகயின் ச நசக்கம்
உலகளசவிய பசதுகசப்பு குழுலவ உருவசக்குவதற்கசக பணியசற்றத் அமதசடங்குவதும்
மற்றும் ோர்வசதோ  நடவடிக்லகக்கசத்தின் அனை ஒரு சவலலத்திட்டத்லத அபிவிருத்தி
அமோய்வதுமசகும்.

ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக உரிலமகளுக்கசத்தின் அனை பசதுகசப்புக்கு சகசட்பசட்டுரீதியில் அமபசறுப்சபற்கும்
அடிப்பலடயில்,  இந்த வரலசற்று சபசரசட்டத்தில் முற்சபசக்கசத்தின் அனை,  சோசோலிோ மற்றும்
இடதுோசரி தனி நபர்கள மற்றும் அலமப்புகள அலத்தின் அனைவலரயும்  நசங்கள வரசவற்கிசறசம்
மற்றும் ஒத்துலிற்கு அழைப்லபக் சகசருகிசறசம்.  இந்த குழுவில் இலைபவர்கள உலக
சோசோலிோ வலலத் தளம் மற்றும்  நசன்கசம் அகிலத்தின் அலத்தின் அனைத்துலகக் குழு (ICFI)

முன்அமத்தின் அனைடுக்கும் அரசியல் கண்சைசட்டங்கள மற்றும் சவலலதிட்டங்களின் அலத்தின் அனைத்து
அம்ோங்களுடனும் உடன்பட சவண்டும் என்பது அவசியமும் இல்லல அல்லது  நசங்கள
எதிர்பசர்க்கவும் இல்லல.  இந்த முக்கிய பசதுகசப்பு பிரச்ோசரத்தில்
ஈடுபடுபவர்களிலடசய —கண்டிப்பசக அரசியல் வலது நிலலப்பசடு அமகசண்டவர்கலளத்
தவிர— பரந்த பலதரப்பட்ட நிலலப்பசடுகள இருக்கலசம். இக்குழுவில் இலைபவர்கள
ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக உரிலமகளின் பசதுகசப்புக்கு நிபந்தலத்தின் அனையின்றி அமபசறுப்சபற்றிருக்க
சவண்டும் என்பலதயும்,  ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜ் மற்றும் அமோல்சியச மசனிங்கின் விடுதலல
ஒரு பசரிய மக்கள இயக்கத்லதச் ோசர்ந்திருக்கிறது என்பலத அங்கீகரிக்க சவண்டும்
என்பலதயும் மட்டுசம  நசங்கள சகசருகிசறசம்.

ாபகர் ஜத்தின் அனை நசயக உரிலமகளின் பசதுகசப்புக்கு தீவிரமசக அமபசறுப்சபற்றுளள எவரும்
இப்சபசரசட்டத்திலிருந்து ஒதுங்கி நிற்க முடியசது.  சபச்சு சுதந்திரம் மற்றும்
உண்லமலய பசதுகசப்பதிலும்,  உலக முதலசளித்துவ அலமப்புமுலறயின் அடிப்பலட
தீங்குகளசத்தின் அனை சுரண்டல்,  ோர்வசதிகசரம் மற்றும் சபசருக்கு எதிரசக சபசரசடுவதிலும்
ாபகர் ஜதாபகர் ஜூலியன் அோசன்ஜின் விற்கு அழைக்கு இருபத்சதசரசம் நூற்றசண்டின் ஒரு முக்கியமசத்தின் அனை
சபசர்க்களமசகும்.
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