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இப்புத்்தத்தாண்டு தீவிரமீவிரமடதீவிரமடையும வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்தினதும

உலக ப் பகத்தாகலிக புரட்சியினதும ஒரு ்தகத்தாப்்தம
ஆரமகமத்தாவீவிரமட்தக் குறித்துநிற்கிறது.

வருங்கத்தாலத்தில,  புத்திகத்தாதுர்யமத்தான வரலத்தாற்றத்தாசிரியர்கள

இருகத்திப் பயத்தாரத்தாம நூற்றத்தாண்டின் எழுச்சிகள கற்றி

எழுதுகின்றப் பகத்தாது,  2020  களின் த்தத்தாதீவிரமடைக்கத்தில நிலவிக்

தகத்தாண்டிருந்்த,  விீவிரமடரவில உலதகங்கும வியத்தாபிக்கவிருந்்த

புரட்சிகரப் புயலின் “தவளிப்கீவிரமடதீவிரமடையத்தான”  அறிகுறிகீவிரமடிகளைப்

கட்டியலிடுவத்தார்கள.  உண்ீவிரமடமகளின் ஒரு விரிவத்தான

த்தத்தாகுப்பு,  ஆவணங்கள,  வீவிரமடரகதீவிரமடைங்கள,  வீவிரமடலத் ்திகளை

மற்றும கமூக ஊதீவிரமடைக கதிவுகள,  மற்றும ்தத்தாங்கள

ீவிரமடகயத்தாிகளைக்கூடிய மற்ற மதிப்புமிக்க டிஜிட்தீவிரமடைல ்தகவல

வடிவங்களின் மூலமத்தாக,  அறிஞர்கள, 2010  கீவிரமடிகளை உலக

மு்தலத்தாளித்துவ அீவிரமடமப்புமுீவிரமடறயின் தீர்க்கமுடியத்தா்த

தகத்தாருிகளைத்தா்தத்தார,  கமூக மற்றும அரசியல தயல் நெருக்கடியத்தால

குணத்தாதிகயப்கடுத்்தப்கட்தீவிரமடை ஒரு கத்தாலகட்தீவிரமடைமத்தாக

விவரிப்கத்தார்கள.

இந்்த நூற்றத்தாண்டின் மூன்றத்தாம ்தகத்தாப்்தம த்தத்தாதீவிரமடைங்குமப் பகத்தாது,

்தத்துவத்தார்த்்தரீதியத்தாக கத்தாரல மத்தார்க்் மார்க்ஸத்தால முன்கணிக்கப்கட்தீவிரமடை

ஒரு நிீவிரமடலக்கு வரலத்தாறு துலலியமத்தாக வந்து

ப் பகர்ந்திருந்்தீவிரமட்த அவர்கள குறிப்பிட்டுக் கத்தாட்டுவத்தார்கள:

“கமூகத்தின் கதீவிரமடைத்துவ உற்கத்தி கக்திகள,  அவற்றின்

குறிப்பிட்தீவிரமடை அபிவிருத்திக் கட்தீவிரமடைத்தில,  அப்ப் பகத்தாது நிலவும

உற்கத்தி உறவுகளுதீவிரமடைன்,  அலலது அ்தன் ஒரு

கட்தீவிரமடைபூர்வமத்தான தவளிப்கத்தாதீவிரமடைத்தான அீவிரமடவ இதுவீவிரமடர

இயங்கிவந்்த தகத்தாத்துதீவிரமடைீவிரமடம முீவிரமடறகளுதீவிரமடைன் ப் பமத்தா்தலுக்குள

வருகின்றன.  அதிலிருந்து இந்்த உற்கத்தி கக்திகளின்

அபிவிருத்தி வடிவங்கள அவற்றின் ்தீவிரமடிகளைகிகளைத்தாக

மத்தாறுகின்றன. அ்தன்பின் கமூகப் புரட்சியின் ஒரு ககத்தாப்்தம

ஆரமகமத்தாகிறது.  தகத்தாருிகளைத்தா்தத்தார அடித்்திகளைத்தின்

மத்தாற்றத்துதீவிரமடைன், ஒட்டுதமத்தாத்்தமத்தான கத்தாரிய ப் பமற்கட்டுமத்தானமும

கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை துரி்தமத்தாய் உருமத்தாற்றம கத்தாண்கிறது.”

உண்ீவிரமடமயில,  கதீவிரமடைந்்த கத்து ஆண்டுகளின் பிர்தத்தான

குணத்தாமகங்கிகளைத்தாக என்ன இருந்்தன?

முடிவற்ற இரத்தாணுவ ப் பமத்தா்தலின் ஸ்்தத்தாககமயமத்தாக்கமும

அணுஆயு்த உலகப் ப் பகத்தாரின் தகருகிய அச்சுறுத்்தலும

கதீவிரமடைந்்த ்தகத்தாப்்தத்தில அதமரிக்கத்தா ப் பகத்தாரில ஈடுகதீவிரமடைத்தா்த

ஒப் பரதயத்தாரு யல் நெத்தாளும கூதீவிரமடை இருக்கவிலீவிரமடல.  இரத்தாணுவ

யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககள ஈரத்தாக் மற்றும ஆப்கத்தானிஸ்்தத்தானில

த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்்ததுதீவிரமடைன் மட்டுமலல. சிரியத்தா, லிபியத்தா, ஏமன் மற்றும

உக்ப் பரனிலும புதிய ்தீவிரமடலயீடுகள ப் பமற்தகத்தாளிகளைப்கட்தீவிரமடைன.

2020  இப்ப் பகத்தாது ்தத்தான் த்தத்தாதீவிரமடைங்கியிருக்கிறது என்ற

நிீவிரமடலயில,  ஜனத்தாதிகதி ததீவிரமடைத்தானத்தாலட் ட்ரமப்பின் உத்்தரவின்

ப் பகரில ஈரத்தானிய ப் பமஜர் தஜனரல கத்தாசிம சுீவிரமடலமத்தானி

தகத்தாலலப்கட்டிருப்கது அதமரிக்கத்தாவுக்கும ஈரத்தானுக்கும

இீவிரமடதீவிரமடையில,  கணக்கிலதீவிரமடைங்கத்தா பின்விீவிரமடிகளைவுகீவிரமடிகளைக் தகத்தாண்தீவிரமடை

முழுவீச்சிலத்தான ப் பகத்தார் தவடிக்க அச்சுறுத்துகிறது.  ஒரு

அதமரிக்க ஜனத்தாதிகதி இன்னுதமத்தாரு குறிீவிரமடவத்்த

தகத்தாீவிரமடலயில ஈடுகடுவதும,  அ்தன்பின்

இரத்்தப் பவட்ீவிரமடகயுதீவிரமடைனத்தான சுய்தமகட்தீவிரமடைம அடிப்கதும,

ஒட்டுதமத்தாத்்த ஆளும உயரடுக்கின் சீரழிவு எந்்த அிகளைவுக்கு

தகன்றுளிகளைது என்க்தற்கு கத்தான்றுகூறுகிறது. 

ப் பமலும,  2018  இல ஒரு புதிய மூப் பலத்தாகத்தாய சித்்தத்தாந்்தம

ீவிரமடகப் பயற்றுக் தகத்தாளிகளைப்கட்டுளிகளைீவிரமடமயத்தானது

அதமரிக்கத்தாவின் இரத்தாணுவ யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககளில கரந்்ததவத்தாரு

அதிகரிப்புக்கு கமிக்ீவிரமடகயளித்்தது.  புதிய மூப் பலத்தாகத்தாயத்ீவிரமட்த

அறிவிக்ீவிரமடகயில,  அப்ப் பகத்தாது கத்தாதுகத்தாப்புச் தகயலரத்தாக

இருந்்த ப் பஜமஸ் மத்தாட்டிஸ் அறிவித்்தத்தார்:  “இன்று யல் நெத்தாம

ஈடுகட்டுளிகளை கயங்கரவத்தாதிகளுக்கு எதிரத்தான பிரச்கத்தாரத்ீவிரமட்த

யல் நெத்தாம த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்தும யல் நெதீவிரமடைத்துப் பவத்தாம,  என்றப் பகத்தாதும,

கயங்கரவத்தா்தம அலல,  வலலரசுகளிீவிரமடதீவிரமடைப் பயயத்தான

ப் பகத்தாட்டி்தத்தான் இப்ப் பகத்தாது அதமரிக்க ப் ப்தசியப் கத்தாதுகத்தாப்பின்

முக்கிய கவனமதகலுத்தும விதீவிரமடையமத்தாக இருக்கிறது.”

அதமரிக்க ஏகத்தாதிகத்தியத்தின் ப் பமலத்தாதிக்க நிீவிரமடலீவிரமடய

்தக்கீவிரமடவப்க்தற்கத்தான முயற்சிப் பய “கயங்கரவத்தா்தத்தின் மீ்தத்தான

ப் பகத்தார்”  என்க்தத்தாக முன்பு அீவிரமடு அழைக்கப்கட்டு வந்்த ஒன்றின்

அத்தியத்தாவசியமத்தான ப் பயல் நெத்தாக்கமத்தாக இருந்்தது என்கீவிரமட்த புதிய

சித்்தத்தாந்்தம தவளிப்கடுத்தியது.

நிதிரீதியத்தாய் எத்்தீவிரமடன தகலவத்தானத்தாலும,  மனி்த உயிர்களின்

விதீவிரமடையத்தில எத்்தீவிரமடன பின்விீவிரமடிகளைவுகீவிரமடிகளைக்

தகத்தாண்டிருந்்தத்தாலும,  இந்்த நிீவிரமடலீவிரமடய ்தக்கீவிரமடவப்க்தற்கு

அதமரிக்கத்தா தீர்மத்தானமத்தாய் இருக்கிறது.  மூப் பலத்தாகத்தாய

ஆய்வுகளுக்கத்தான கர்வப் ப்தக நிறுவனம (IISS)  கமீகத்தில

தவளியத்தான அ்தன் மூப் பலத்தாகத்தாய ஆய்வில த்தரிவித்்தது:

“அதமரிக்கத்தா அ்தன் கங்கத்தாக,  ்தத்தானத்தாகப் பவத்தா,

்தயக்கத்துதீவிரமடைப் பனத்தா அலலது ஏப் ப்தத்தா தகத்தாஞ்கம கண்ீவிரமடதீவிரமடை

தகய்்த்தற்குப் பின்னப் பரத்தா,  எந்்த மூப் பலத்தாகத்தாய ப் பகத்தாீவிரமடலயும

1- The decade of socialist revolution begins 



(strategic  baton) சீனத்தாவுக்குக் தகத்தாடுத்து விடுவ்தத்தாய்

இலீவிரமடல.”

கதீவிரமடைந்்த ்தகத்தாப்்தத்தின் ப் பகத்தாது,  அத்்தீவிரமடன முக்கிய

ஏகத்தாதிகத்திய கக்திகளுப் பம,  உலகப் ப் பகத்தாருக்கும

அணுஆயு்த ப் பமத்தா்தலுக்குமத்தான ்தமது ்தயத்தாரிப்புகீவிரமடிகளை

அதிகப்கடுத்தின. 2019 இல ட்ரமப் நிர்வத்தாகம, ஜனயல் நெத்தாயகக்

கட்சியின் ஆ்தரவுதீவிரமடைன், ீவிரமடகப் பயற்க்கப்கட்தீவிரமடை டிரிலலியன்-தீவிரமடைத்தாலர்

இரத்தாணுவ நிதிஒதுக்கீட்டுத் திட்தீவிரமடைம ஒரு ப் பகத்தார்

நிதிஒதுக்கீட்டுத் திட்தீவிரமடைமத்தாகும.  ப் பஜர்மனி,  பிரத்தான்ஸ்,  ஐக்கிய

இரத்தாச்சியம மற்றும ஏகத்தாதிகத்திய யல் நெத்தாடுகள அத்்தீவிரமடனயுப் பம

்தத்்தமது இரத்தாணுவப் கீவிரமடதீவிரமடைகீவிரமடிகளைக் கட்டிதயழுப்பிக்

தகத்தாண்டிருக்கின்றன.  ரஷ்யத்தா மற்றும சீனத்தாவில இருக்கும

ஆளும உயரடுக்குகள உளளிதீவிரமடை,  ஏகத்தாதிகத்தியத்தின்

இலக்குகள ப் பகத்தார் மிரட்தீவிரமடைலகளுக்கும ஏப் ப்தத்தாதவத்தாரு

வீவிரமடகயிலத்தான உதீவிரமடைன்கத்தாட்ீவிரமடதீவிரமடை உருவத்தாக்குவ்தற்கத்தான

யல் நெப்கத்தாீவிரமடகயத்தான முயற்சிகளுக்கும இீவிரமடதீவிரமடையில மத்தாறிமத்தாறி

ஊகலத்தாடுகின்றன.

இரண்தீவிரமடைத்தாம உலகப் ப் பகத்தாருக்குப் பின்னர் இன்னுதமத்தாரு

உலகிகளைத்தாவிய ப் பமத்தா்தல தவடித்து விதீவிரமடைத்தாமல ்தடுப்க்தற்கத்தாக

உருவத்தாக்கப்கட்தீவிரமடை அீவிரமடமப்புகள தகயலிு அழைந்து கிதீவிரமடைக்கின்றன.

மூப் பலத்தாகத்தாய ஆய்வு எழுதுகிறது:

2018–19  இன் ப் பகத்தாக்குகள அீவிரமடனத்தும

கர்வப் ப்தக கமூகத்தின் அணுமயமத்தாக்கத்ீவிரமட்த

ஊர்ஜி்தம தகய்திருக்கின்றன.  ‘கக்திகிகளைது

கமநிீவிரமடல’ப் பயத்தா அலலது ‘கர்வப் ப்தக விதிகள-

அடிப்கீவிரமடதீவிரமடையில ஆட்சி’ப் பயத்தா ஒழுங்குக்

ப் பகத்தாட்கத்தாடுகிகளைத்தாக ப் பகீவிரமடவ தகய்யவிலீவிரமடல.

கர்வப் ப்தக அீவிரமடமப்புகள

ஓரங்கட்தீவிரமடைப்கட்டிருக்கின்றன.  வு அழைீவிரமடமயத்தான

இரத்தாஜ்தந்திர கந்திப்புகள த்தத்தாதீவிரமடைரப் பவ

தகய்கின்றன என்றப் பகத்தாதும,  ப் பகத்தாட்டியிடும

ப் ப்தசிய முன்முயற்சிகப் பிகளை முக்கியமத்தான்தத்தாக

இருக்கின்றன.  இீவிரமடவ அபூர்வமத்தாகப் பவ மற்ற

யல் நெத்தாடுகளுதீவிரமடைன் ஒருங்கிீவிரமடணந்து

தகலலக்கூடிய்தத்தாக இருக்கின்றன. அவற்ீவிரமடற

யல் நெீவிரமடதீவிரமடைமுீவிரமடறப்கடுத்துவதிலும பின்விீவிரமடிகளைவிலும

அப் பயல் நெகமத்தான கமயங்களில முன்கணிப்பிதீவிரமடை

முடியத்தா்தீவிரமடவயத்தாக இருக்கின்றன. அப் பயல் நெகமத்தான

கமயங்களில அீவிரமடவ தகயலுறுத்்தம மற்றும

பின்விீவிரமடிகளைவு இரண்டிலுப் பம

்தவறுதகத்தாண்தீவிரமடைீவிரமடவயத்தாக இருக்கின்றன-.

“உலகிகளைத்தாவிய விதிகள-அடிப்கீவிரமடதீவிரமடையிலத்தான ஒழுங்கு”  —

அ்தத்தாவது அதமரிக்க ஏகத்தாதிகத்தியத்தின் கவத்தால

தகய்யமுடியத்தா்த ப் பமலத்தாதிக்கத்ீவிரமட்த கத்தார்ந்்த்தத்தான ஒன்று—

முடிவுக்கு வருவ்தத்தானது, ப் பகத்தாருக்கு இட்டுச் தகலலும ஒரு

அரசியல ்தர்க்கத்ீவிரமட்த இயங்கச் தகய்கிறது.  மூப் பலத்தாகத்தாய
ஆய்வு எச்கரிக்கின்றவத்தாறத்தாக:  “கட்தீவிரமடைம அரசியலத்தால

உருவத்தாக்கப்கடுகிறது,  கரத்தாமரிக்கப்கடுகிறது.  கட்தீவிரமடைத்்தத்தால

பிரச்சிீவிரமடனகீவிரமடிகளை தீர்க்கவியலத்தா்த ப் பகத்தாது, அீவிரமடவ தீர்வுக்கத்தாக

அரசியல கிகளைத்தின் கக்கம திருப்பி விதீவிரமடைப்கடுகின்றன.” IISS

குறிப்பிடும “கிகளைம”  குறித்து புரிந்து தகத்தாளிகளை

ப் பவண்டுமத்தானத்தால,  ப் பகத்தார் என்கது,  ப் பவறு வழிவீவிரமடககள

மூலமத்தான அரசியலத்தாகும என்ற கிிகளைவுஸ்விட்ஸ்’  இன்

பிரகல வீவிரமடரயீவிரமடறீவிரமடய ஒருவர் நிீவிரமடனவுகூர ப் பவண்டும.

ஒரு யல் நெவீன உலகப் ப் பகத்தாீவிரமடர என்னதவலலத்தாம

சூழ்ந்திருக்கும?  அணுஆயு்தங்கிகளைது கயன்கத்தாட்டிற்கத்தான

புதிய திட்தீவிரமடைங்களுக்கு IISS கவனம ஈர்க்கிறது.

“இ்தனிீவிரமடதீவிரமடைப் பய,  அதமரிக்கத்தாவும ரஷ்யத்தாவும ்தத்்தமது

ஆயு்தக் கிதீவிரமடைங்குகீவிரமடிகளை யல் நெவீனப்கடுத்திக்

தகத்தாண்டிருக்கின்றன, அவற்றின் கயன்கத்தாட்டுக்கு வழிவீவிரமடக

்தரக்கூடிய வழிகளில ்தமது சித்்தத்தாந்்தங்கீவிரமடிகளை மத்தாற்றிக்

தகத்தாண்டிருக்கின்றன,  அப் ப்தப் பவீவிரமடிகளையில கத்தாஷ்மீர்

த்தத்தாதீவிரமடைர்கத்தாக இந்தியத்தாவிற்கும கத்தாகிஸ்்தத்தானிற்கும இீவிரமடதீவிரமடையில

நிலவும ப் பமத்தா்தலத்தானது அணுஆயு்தங்கிகளைது

கயன்கத்தாட்டிற்கத்தான கத்தாத்தியவிகளைம தகத்தாண்தீவிரமடை ஒரு

கற்றீவிரமடவப்புப் புளளியத்தாக த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்தும திகழ்கிறது.”

்தந்திப் பரத்தாகத்தாய அணு ஆயு்தங்கீவிரமடிகளைப் கயன்கடுத்துவது ஒரு

கத்தாத்தியமத்தான த்தரிவு்தத்தான் என்கது தகத்தாளீவிரமடக

உருவத்தாக்குயல் நெர்கள மத்தியில நிலவுீவிரமடகயில,

கிறுக்குத்்தனத்தின் விளிமபில நிற்கின்ற,  தகத்தாறுப்கற்ற

்தன்ீவிரமடமீவிரமடய சுட்டிக் கத்தாட்டி IISS எழுதுகிறது:

குறிப்பிட்தீவிரமடை சூழ்நிீவிரமடலகளின் கீழ், வரமபுகட்தீவிரமடை,

பிரத்தாந்திய அிகளைவிலத்தான அணுஆயு்தச்

கண்ீவிரமடதீவிரமடையத்தானது கடுீவிரமடமயத்தான உலக

சுற்றுச்சூு அழைல விீவிரமடிகளைவுகீவிரமடிகளைக்

தகத்தாண்டிருக்கிறது என்கது மட்டுப் பம

ஓரிகளைவுக்கு நிச்கயமத்தாக தகத்தாலலப்கதீவிரமடைக்

கூடிய்தத்தாகும.  ஆயினும மற்ற
சூழ்நிீவிரமடலகளின் கீழ்,  விீவிரமடிகளைவுகள மிகக்
குீவிரமடறவத்தாகப் பவ இருக்கக் கூடும. [அழுத்்தம

ப் பகர்க்கப்கட்டுளிகளைது]

மனி்தகுலத்ீவிரமட்தப் பய அழிக்க அச்சுறுத்்தக் கூடிய்தத்தாக

இருக்கும ஒரு மூன்றத்தாம உலகப் ப் பகத்தாீவிரமடர ப் பயல் நெத்தாக்கிய

உந்து்தீவிரமடல மனி்தத்தாபிமத்தான அீவிரமடு அழைப்புவிடுவ்தன் ஊதீவிரமடைத்தாக

நிறுத்்தப்கட்டு விதீவிரமடை முடியத்தாது. மு்தலத்தாளித்துவத்தின்

அரத்தாஜகம மற்றும ப் ப்தசிய-அரசு அீவிரமடமப்புமுீவிரமடறயின்

கத்தாலத்தாவதி நிீவிரமடலயில இருந்ப் ப்த ப் பகத்தார் ப் ப்தத்தான்றுகிறது.

ஆகப் பவ,  ப் பகத்தாகலிகத்திற்கத்தான த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தின்

உலகிகளைத்தாவிய ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்தின் மூலமத்தாக மட்டுப் பம அது

்தடுத்து நிறுத்்தப்கதீவிரமடை முடியும.

ஜனயல் நெத்தாயகத்தின் தகத்தாறிவு

வர்க்கப் க்தட்தீவிரமடைங்களின் அதீ்த தீவிரப்கதீவிரமடைலும

ஏகத்தாதிகத்தியத்தின் இயக்கவியலும ்தத்தான் ஜனயல் நெத்தாயக ஆட்சி

வடிவங்களின் உலகிகளைத்தாவிய தகத்தாறிவுக்கத்தான உண்ீவிரமடமயத்தான

மூலவிகளைங்கிகளைத்தாய் இருக்கின்றன. மு்தலத்தாம உலகப் ப் பகத்தாரின்

மத்தியில தலனின் எழுதியவத்தாறத்தாக:  “ஏகத்தாதிகத்தியமத்தானது,

எங்தகங்கிலும சு்தந்திரத்திீவிரமடன தகத்தாண்டுதகலவ்தற்கத்தான்தத்தாக

இலலத்தாமல ்தனது ப் பமலத்தாதிக்கத்திீவிரமடன முன்தகத்தாண்டு

2- The decade of socialist revolution begins 



தகலவீவிரமட்த அறிமுகப்கடுத்தும நிதி மூல்தனத்தினதும

மற்றும ஏகப் பகத்தாகங்களினதும ககத்தாப்்தமத்தாகும.  இந்்த

ப் பகத்தாக்குகளின் விீவிரமடிகளைவத்தாக எவ்வத்தாறத்தான அரசியல

அீவிரமடமப்புமுீவிரமடற இருந்்தத்தாலும எங்கும பிற்ப் பகத்தாக்குத்்தனமும

குப் பரத்தா்தங்கள தீவிரப்கடு்தலுப் பம இருக்கும.”

கதீவிரமடைந்்த ்தகத்தாப்்தத்தின் ப் பகத்தாது,  ஆளும உயரடுக்குகள

எப் ப்தச்கத்தாதிகத்தார மற்றும கத்தாசிக ஆட்சி வடிவங்கீவிரமடிகளை

ப் பயல் நெத்தாக்கித் திருமபியதில தலனினின் ககுப்கத்தாய்வு ஊர்ஜி்தப்

கடுத்்தப்கட்டுக் தகத்தாண்டிருக்கிறது.  இந்தியத்தாவில யல் நெப் பரந்திர

ப் பமத்தாடி,  பிலிப்ீவிரமடகன்ஸில ப் பரத்தாட்ரிதகத்தா டுததீவிரமடைர்ததீவிரமடை,

இஸ்ப் பரலில தகஞ்கமின் தயல் நெத்்தனியத்தாகு,  எகிப்தில அப்துல

ஃக்தத்தா அல-சிசி,  பிப் பரசிலில ஜத்தாயிர் தகத்தாலகனத்தாப் பரத்தா,

அதமரிக்கத்தாவில ததீவிரமடைத்தானத்தாலட் ட்ரமப்,  மற்றும ஐக்கிய

இரத்தாச்சியத்தில ப் பகத்தாரிஸ் ப் பஜத்தான்கன் ப் பகத்தான்று இத்்தீவிரமடகய

குற்றவியல, இன்னும தகத்தாலவ்தத்தானத்தால, மனப் பயல் நெத்தாய்தகத்தாண்தீவிரமடை

ஆளுீவிரமடமகள அதிகத்தாரத்திற்கு உயர்ந்்தீவிரமடமயத்தானது

ஒட்டுதமத்தாத்்த மு்தலத்தாளித்துவ அீவிரமடமப்புமுீவிரமடறயின் ஒரு

அீவிரமடமப்புரீதியத்தான தயல் நெருக்கடியின் அறிகுறியத்தாக இருக்கிறது.

ப் பஜர்மனியில,  மூன்றத்தாவது ீவிரமடரய்க் (யல் நெத்தாஜி ஆட்சி, 1933-45)

தகத்தாறிந்து எழுகத்திீவிரமடயந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,

கத்தாசிகம மீண்டும திருமபிக் தகத்தாண்டிருக்கிறது.  யல் நெவ-

யல் நெத்தாஜிக்களின் ஒரு புகலிதீவிரமடைமத்தாக இருக்கும AfD  (The

Alternative  f r  Deutschland),ü  கதீவிரமடைந்்த ்தகத்தாப்்தத்தின் ப் பகத்தாது

பிர்தத்தான எதிர்க்கட்சியத்தாக எழுந்்தது.  தகரும கூட்தீவிரமடைணியின்

(Grand  Coalition) அரகத்தாங்கமும,  ஊு அழைலீவிரமடதீவிரமடைந்்த

ஊதீவிரமடைகங்களும மற்றும பிற்ப் பகத்தாக்குத்்தனமத்தான

கலவியறிஞர்களும ்தண்தீவிரமடைீவிரமடன அச்கமின்றி ஹிட்லர்

ஆட்சியின் குற்றங்கீவிரமடிகளை மூடிமீவிரமடறத்்ததின் மூலமத்தாக இ்தன்

விகளைர்ச்சிக்கு வழிவீவிரமடக தகய்யப்கட்தீவிரமடைது.  இப் ப்தப் பகத்தான்ற

நிகழ்ச்சிப்ப் பகத்தாக்குகள்தத்தான் ஐப் பரத்தாப்கத்தாதவங்கிலும

யல் நெீவிரமடதீவிரமடைதகற்றுக் தகத்தாண்டிருக்கின்றன,  1930 கள மற்றும

1940 களின் கத்தாசிகத் ்தீவிரமடலவர்கள —பிரத்தான்சில தகத்்தத்தான்,

இத்்தத்தாலியில முப் பகத்தாலினி, ஹங்ப் பகரியில ப் பஹத்தார்த்தி மற்றும

ஸ்தகயினில பிரத்தாங்ப் பகத்தா— இனிய கீவிரமடு அழைய நிீவிரமடனவுகிகளைத்தாக

நிீவிரமடனவு கூரப்கடுகின்றனர்.

யூ்த-விப் பரத்தா்த வன்முீவிரமடறயின் மீதிகளைழுச்சி,

இஸ்லத்தாமியதவறுப்பின் விகளைர்த்த்தடுப்பு,  மற்றும ப் ப்தசியப்

ப் பகரினவத்தா்தம மற்றும இனவத்தா்தத்தின் பிற வடிவங்கீவிரமடிகளை

தகன்ற ்தகத்தாப்்தம கண்தீவிரமடைது.  மத்திய மற்றும த்தன்

அதமரிக்கத்தாவில இருந்து ்தப்பிப்பிீவிரமடு அழைத்து ஓடிவரும

அகதிகீவிரமடிகளை சிீவிரமடறயிடுவ்தற்கத்தாக தமக்சிப் பகத்தாவுதீவிரமடைனத்தான

அதமரிக்க எலீவிரமடலயிலும,  ஐப் பரத்தாப்பிய ஒன்றியத்தின்

புலமதகயர்வு-விப் பரத்தா்தக் தகத்தாளீவிரமடகயின் முன்முீவிரமடனவத்தாக

ஐப் பரத்தாப்கத்தா மற்றும வதீவிரமடை ஆபிரிக்கத்தாவிலும ்தடுப்பு முகத்தாமகள

கட்தீவிரமடைப்கட்தீவிரமடைன.

மு்தலத்தாளித்துவக் கட்சிகளுக்குளப் பிகளை எந்்ததவத்தாரு

முற்ப் பகத்தாக்கத்தான ப் பகத்தாக்குகளும இலீவிரமடல. ஒரு கத்தாசிக

வீவிரமடகப்கட்தீவிரமடை ஜனத்தாதிகதிக்கு முகமதகத்தாடுக்கும நிீவிரமடலயிலும

கூதீவிரமடை,  ஜனயல் நெத்தாயகக் கட்சியத்தானது ஜனயல் நெத்தாயக உரிீவிரமடமகீவிரமடிகளைப்

கத்தாதுகத்தாப்க்தன் அடிப்கீவிரமடதீவிரமடையிலத்தான எதிர்ப்பில இருந்து

ஒதுங்கிக் தகத்தாளகிறது.  அவர்கிகளைது கத்தார்ீவிரமடவயில,  ட்ரமப்

அதமரிக்கத்தாவின் ரஷ்யத்தாவுக்கு எதிரத்தான பிரச்கத்தாரத்ீவிரமட்தயும

உக்ப் பரனிலத்தான பினத்தாமிப் ப் பகத்தாீவிரமடரயும

கலவீனப்கடுத்தியிருக்கிறத்தார் என்ற கத்தாரணத்்தத்தால மட்டுப் பம,

ஒரு அரண்மீவிரமடனக் கவிழ்ப்பின் வழிமுீவிரமடறகீவிரமடிகளைப்

பிரப் பயத்தாகித்து,  ஜனயல் நெத்தாயகக் கட்சியினர் ட்ரமப் மீது

கண்தீவிரமடைனத் தீர்மத்தானத்ீவிரமட்த நிீவிரமடறப் பவற்ற விீவிரமடு அழைகின்றனர்.

ஜனயல் நெத்தாயக உரிீவிரமடமகீவிரமடிகளை ப் பயல் நெத்தாக்கி ஒட்டுதமத்தாத்்த

மு்தலத்தாளித்துவ அரசியல ஸ்்தத்தாககமும தகத்தாண்டிருக்கின்ற

மப் பனத்தாகத்தாவமத்தானது,  விக்கிலீக்ஸ் ஸ்்தத்தாககரத்தான ஜாபகரான ஜூலியன்

அகத்தாஞ்ச் மற்றும எச்கரிக்ீவிரமடகயூட்டியத்தான தகலசியத்தா மத்தானிங்

ஆகிப் பயத்தார் மீ்தத்தான கடுகயங்கர யல் நெதீவிரமடைத்ீவிரமட்தயில சுருக்கமத்தாய்

எடுத்துீவிரமடரக்கப்கடுவ்தத்தாக இருக்கிறது.  ஜனயல் நெத்தாயகக்

கட்சியினர் மற்றும குடியரசுக் கட்சியினர் ஆகிய

இருகட்சியினரது ஆ்தரவுதீவிரமடைன்,  அகத்தாஞ்ச்,  அதமரிக்கத்தாவுக்கு

யல் நெத்தாடுகதீவிரமடைத்்தப்கதீவிரமடை கத்தாத்திருக்கும நிீவிரமடலயில,  இலண்தீவிரமடைனில

உளிகளை தகலமத்தார்ஷ் சிீவிரமடறயில த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்து

அீவிரமடதீவிரமடைக்கப்கட்டிருக்கிறத்தார்.  ப் பமலதிக குற்றச்கத்தாட்டுகளில

அகத்தாஞ்ச் ஐ குற்றப்கடுத்துவ்தற்கத்தாக அீவிரமடமக்கப்கட்தீவிரமடை ஒரு

தகரும நீதிகதிகள குழுவின் முன்கத்தாக கத்தாட்சியமளிக்க

மறுத்்தீவிரமடமக்கத்தாக மத்தானிங் கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை ஒருவருதீவிரமடை கத்தாலமத்தாக

சிீவிரமடறயிலீவிரமடதீவிரமடைக்கப்கட்டிருக்கிறத்தார்.

அகத்தாஞ்ச் மற்றும மத்தானிங் துன்புறுத்்தப்கடுவ்தத்தானது

அரசியலகட்தீவிரமடைரீதியத்தாக-கத்தாதுகத்தாக்கப்கட்தீவிரமடை தகய்தித்துீவிரமடற

யல் நெதீவிரமடைத்ீவிரமட்தீவிரமடய குற்றமத்தாக்குவீவிரமட்த ப் பயல் நெத்தாக்கமத்தாகக்

தகத்தாண்டிருக்கிறது.  இீவிரமடணய ்தணிக்ீவிரமடக பிரச்கத்தாரம,

இந்தியத்தாவில மத்தாருதி-சுசுகி த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள,  மற்றும பிற

வர்க்கப் ப் பகத்தார் ீவிரமடகதிகள சிீவிரமடறயிலீவிரமடதீவிரமடைக்கப்கடுவது

உளளிதீவிரமடை எதிர்ப்புணர்வின் மீ்தத்தான ஒரு கரந்்த

ஒடுக்குமுீவிரமடறயின் ககுதியத்தாக அது இருக்கிறது.

ப் பகத்தாருக்கத்தான ்தயத்தாரிப்புகள —அ்தற்கத்தாக கத்தாரிய

தகலவினங்கள மற்றும முன்கண்டிரத்தா்த மட்தீவிரமடைத்திற்கு கதீவிரமடைன்

திரட்டுவது உளளிதீவிரமடை— ஜனயல் நெத்தாயகத்தில இருந்து

சுவத்தாகக்கத்தாற்ீவிரமடற உறிஞ்சுகின்றன. இறுதி ஆய்வில, ப் பகத்தாரின்

தகலவுகள உலகின் உீவிரமடு அழைக்கும மக்கள மீது்தத்தான்

திணிக்கப்கட்தீவிரமடைத்தாக ப் பவண்டிய்தத்தாக உளிகளைது.  இந்்த

சுீவிரமடமப் பயற்றல கல ்தகத்தாப்்த கத்தால கலிதகத்தாடுப்புகிகளைத்தால

ஏற்கனப் பவ ப் பகத்தாகத்தில இருக்கும ஒரு மக்களின் எதிர்ப்ீவிரமடக

எதிர்தகத்தாளளும.  மக்கள எதிர்ப்பின் ஒவ்தவத்தாரு

வடிவத்ீவிரமட்தயும ஒடுக்குவ்தற்கத்தான ்தமது முயற்சிகீவிரமடிகளைத்

தீவிரப்கடுத்துவப் ப்த ஆளும உயரடுக்கின் கதிலிறுப்கத்தாக

இருக்கும.

சுற்றுச்சூு அழைல சீரழிப்பு

தகன்ற ்தகத்தாப்்தமத்தானது சுற்றுச்சூு அழைலின் த்தத்தாதீவிரமடைர்ச்சியத்தான

மற்றும அதிக துரி்தமத்தான அழிப்பினத்தால குறிக்கப்கட்தீவிரமடைது.

உலகிகளைவில அவகரமத்தான மற்றும ஆு அழைமத்தான

யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககள எடுக்கப்கதீவிரமடைத்தாது ப் பகத்தாகுமத்தானத்தால,  உலக

தவப்கமயமத்தா்தலின் விீவிரமடிகளைவுகள தகருயல் நெத்தாககரமத்தான்தத்தாகவும

3- The decade of socialist revolution begins 



திருமகவியலத்தா்த்தத்தாகவும இருக்கும என்ற

முன்தனப்ப் பகத்தாதினும தீவிரமத்தான எச்கரிக்ீவிரமடககீவிரமடிகளை

விஞ்ஞத்தானிகள விடுத்திருக்கின்றனர். வருதீவிரமடைம நிீவிரமடறவீவிரமடதீவிரமடையும

ப் பவீவிரமடிகளையில,  ஆஸ்திப் பரலியத்தாீவிரமடவச் சூழ்ந்திருக்கின்ற

மரணகரமத்தான கத்தாட்டுத்தீ,  கத்தாலநிீவிரமடல மத்தாற்றத்தின்

கடுகயங்கர பின்விீவிரமடிகளைவுகளில கமீகத்தியது

மட்டுப் பமயத்தாகும.

யல் நெவமகரில,  “பூமிக் ப் பகத்தாிகளைம ஒரு கத்தாலநிீவிரமடல

அவகரநிீவிரமடலக்கு முகமதகத்தாடுத்துக் தகத்தாண்டிருக்கிறது”

என்று எச்கரித்து 11,000  விஞ்ஞத்தானிகள

ீவிரமடகதயழுத்திட்டிருந்்த ஒரு அறிக்ீவிரமடக BioScience விஞ்ஞத்தான

இ்தழில தவளியத்தாகியிருந்்தது.  உலக கத்தாலநிீவிரமடல

ப் பகச்சுவத்தார்த்ீவிரமட்தகளின் யல் நெத்தான்கு ்தகத்தாப்்த கமயத்தில,  “சில

விதிவிலக்குகள ்தவிர்த்து,  தகத்தாதுவத்தாக யல் நெத்தாம யல் நெமது

வு அழைக்கமத்தான ப் பவீவிரமடலகீவிரமடிகளை த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்து வந்திருக்கிப் பறத்தாம,

இந்்த இக்கட்டிீவிரமடனக் குறித்து ப் பகசுவ்தற்கு தகருமிகளைவில

்தவறியிருக்கிப் பறத்தாம….

கத்தாலநிீவிரமடல தயல் நெருக்கடி வந்துவிட்தீவிரமடைது,

அத்துதீவிரமடைன் அப் பயல் நெக விஞ்ஞத்தானிகள

எதிர்கத்தார்த்்தீவிரமட்த விதீவிரமடைவும துரி்தமத்தான

ப் பவகத்தில அதிகரித்துக் தகத்தாண்டிருக்கிறது.

அது முன்கணிக்கப்கட்தீவிரமடைீவிரமட்த விதீவிரமடைவும மிகக்

கடுீவிரமடமயத்தான்தத்தாக,  இயற்ீவிரமடக

சூு அழைலீவிரமடமப்புகீவிரமடிகளையும மனி்தகுலத்தின்

விதிீவிரமடயயும அச்சுறுத்துவ்தத்தாக இருக்கிறது...

மனி்தர்கிகளைத்தால கட்டுப்கடுத்்தப்கதீவிரமடைக் கூடிய

நிீவிரமடலக்கு மிகவும அப்கத்தாலும,  ஒரு

ப் பகரழிவுகரமத்தான ‘எரிவீடு பூமி’  (‘hothouse

Earth’) க்கு இட்டுச் தகலலக் கூடிய, மீண்டும

கீவிரமடு அழையநிீவிரமடலக்கு திருப்கவியலத்தா்த்தத்தாக

ஆகக்கூடிய கத்தாத்தியமதகத்தாண்தீவிரமடை கத்தாலநிீவிரமடல

விளிமபுப் புளளிீவிரமடய அீவிரமடதீவிரமடைந்துளிகளைீவிரமடமயும

குறிப்கத்தாக கவீவிரமடலயூட்தீவிரமடைக் கூடியீவிரமடவயத்தாக

உளிகளைன.  இந்்த கத்தாலநிீவிரமடல கங்கிலி

விீவிரமடிகளைவுகள சூு அழைலீவிரமடமப்புகளுக்கும,

கமூகத்திற்கும மற்றும

தகத்தாருிகளைத்தா்தத்தாரங்களுக்கும கணிகமத்தான

இீவிரமடதீவிரமடையூறுகளுக்கு கத்தாரணமத்தாகலத்தாம,  பூமியின்

மிக அதிகமத்தான ககுதிகீவிரமடிகளை

வத்தாு அழைமுடியத்தா்த்தத்தாக ஆக்கக் கூடும.

விவகத்தாயப் பிரத்தாந்தியங்கள உலக தவப்கமயமத்தா்தலின்

்தத்தாக்கத்்தத்தால கத்தாதிக்கப்கட்டிருக்கும நிீவிரமடலயில,  ஏற்கனப் பவ

கசியினத்தால கத்தாதிப்கீவிரமடதீவிரமடைந்துளிகளை 821  மிலலியன் மக்கள

கட்டினிநிீவிரமடலக்கு முகமதகத்தாடுக்கின்றனர் என்று ஐக்கிய

யல் நெத்தாடுகளின் கத்தாலநிீவிரமடல மத்தாற்றத்திற்கத்தான அரகத்தாங்கங்கள

இீவிரமடதீவிரமடையிலத்தான குழு ஆண்டின் ஆரமகத்தில

த்தரிவித்திருந்்தது.  நூறு மிலலியன் கணக்கத்தாப் பனத்தார்

யல் நென்நீருக்கத்தான அணுகலின்றி ப் பகத்தாகக் கூடும என்ற

ப் பவீவிரமடிகளையில,  இன்னும கலர்,  தவளிகளைம,  வரட்சி மற்றும

புயலகள என கடுீவிரமடம அதிகரித்்த கத்தாலநிீவிரமடலப்

ப் பகத்தாக்குகளின் கத்தாரணத்்தத்தால கத்தாதிக்கப்கதீவிரமடைவிருக்கிறத்தார்கள.

முடிவிலலத்தாமல ்தனிமனி்த தகலவத்ீவிரமட்தக் குவிப்கீவிரமட்தக்

கத்தாட்டிலும ஒரு ஆப் பரத்தாக்கியமத்தான சுற்றுச்சூு அழைலுக்கத்தான

ப் ப்தீவிரமடவ உளளிட்தீவிரமடை கமூகத் ப் ப்தீவிரமடவகிகளைது அடிப்கீவிரமடதீவிரமடையில

உலக உற்கத்திீவிரமடய ஒரு ககுத்்தறிவத்தான மற்றும

விஞ்ஞத்தானபூர்வமத்தான வி்தத்தில ஒழுங்கீவிரமடமக்கத்

திறனற்ற்தத்தாக இருக்கும ஒரு கமூக, தகத்தாருிகளைத்தா்தத்தார

அீவிரமடமப்புமுீவிரமடறயின் விீவிரமடிகளைதகத்தாருட்கிகளைத்தாகப் பவ கத்தாலநிீவிரமடல

மத்தாற்றமும, சுற்றுச்சூு அழைல சீரழிவின் மற்ற தவளிப்கத்தாடுகளும

இருக்கின்றன.

2008 தகத்தாறிவுக்குப் பிந்ீவிரமட்தயநிீவிரமடலயும மு்தலத்தாளித்துவத்தின்

தயல் நெருக்கடியும

2008  தகத்தாருிகளைத்தா்தத்தார மற்றும நிதி தயல் நெருக்கடிீவிரமடயத்

த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்து ஆளும வர்க்கத்்தத்தால சுவீகரிக்கப்கட்தீவிரமடை

யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககள அீவிரமடனத்தின் ்தவிர்க்கவியலத்தா்த மற்றும

ப் பயல் நெத்தாக்கரீதியத்தான பின்விீவிரமடிகளைவத்தாக இருக்கின்ற, அதீ்த கமூக

கமத்துவமின்ீவிரமடமயின் தீய விகளைர்ச்சி, கமூக மற்றும

அரசியல சூு அழைலின் அத்்தீவிரமடன பிற அமகங்களுக்கும

கீு அழைீவிரமடமந்திருக்கிறது.

2010 கீவிரமடிகளை ஒட்டி யல் நெதீவிரமடைந்்த நிதிப் தகத்தாறிீவிரமடவத் த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்து,

உலக அரகத்தாங்கங்களும மத்திய வங்கிகளும

கணமீவிரமடதீவிரமடைகீவிரமடிகளைத் திறந்து விட்தீவிரமடைன.  அதமரிக்கத்தாவில,  புஷ்

மற்றும குறிப்கத்தாக ஒகத்தாமத்தா நிர்வத்தாகங்கள வங்கிகளின் 700

பிலலியன் தீவிரமடைத்தாலர் பிீவிரமடணதயடுப்ீவிரமடகயும அ்தீவிரமடனத்

த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்து “குீவிரமடறந்்த வட்டிக்கு கணத்ீவிரமட்த வு அழைங்கும”

யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககளில —அ்தத்தாவது நிதி நிறுவனங்கள

தகத்தாண்டிருந்்த மதிப்கற்ற தகத்தாத்துக்கள மற்றும

கத்திரங்கீவிரமடிகளை கூட்தீவிரமடைரகத்தாங்கக் கருவூலம வத்தாங்கிக்

தகத்தாளவது— டிரிலலியன் கணக்கத்தான தீவிரமடைத்தாலர்கள

கணஇீவிரமடறப்ீவிரமடகயும ஒழுங்கீவிரமடமத்்தன.

ஒப் பர இரவில,  அதமரிக்க அரகத்தாங்கத்தின் கூட்தீவிரமடைரகத்தாங்கக்

கதீவிரமடைன் இருமதீவிரமடைங்கத்தாகியது.  கூட்தீவிரமடைரகத்தாங்கக் கருவூலத்தின்

(Federal  Reserve) தகத்தாத்துக்கள 2008  யல் நெவமகரில 2

டிரிலலியன் தீவிரமடைத்தாலர்கிகளைத்தாக இருந்்ததில இருந்து 2014

அக்ப் பதீவிரமடைத்தாகரில 4.5  டிரிலலியன் தீவிரமடைத்தாலர்கிகளைத்தாக அதிகரித்்தன,

இன்று அந்்த மதிப்பின் அிகளைவு 4 டிரிலலியன் தீவிரமடைத்தாலருக்கும

அதிகமத்தான நிீவிரமடலயிப் பலப் பய த்தத்தாதீவிரமடைர்கிறது.  மத்தா்தத்திற்கு 60

பிலலியன் தீவிரமடைத்தாலர் தகத்தாத்துக்கள வத்தாங்கும 2019  இன்

பிற்ககுதியில த்தத்தாதீவிரமடைக்கப்கட்தீவிரமடை புதியத்தத்தாரு திட்தீவிரமடைத்தின்

கத்தாரணத்்தத்தால, இந்்த ஆண்டின் மத்தியில

நிதிநிீவிரமடலக்கணக்கு தகத்தாறிவுக்குப் பிந்ீவிரமட்தய உச்கங்கீவிரமடிகளைத்

்தத்தாண்டும என்று எதிர்கத்தார்க்கப்கடுகிறது.

ட்ரமப்பின் கத்தாரிய தகருநிறுவன வரி தவட்டுக்கள மற்றும

வட்டி விகி்தங்களில ப் பமலதிக குீவிரமடறப்புகளுக்கத்தான

ப் பகத்தாரிக்ீவிரமடககள ஆகியீவிரமடவ ககி்தமத்தாக,  அவரின்

க்தவிக்கத்தாலத்திலும இப் ப்த தகத்தாளீவிரமடகப் பய த்தத்தாதீவிரமடைர்ந்து

வந்திருக்கிறது.  ஜனவரி 1  அன்றத்தான ஒரு கட்டுீவிரமடரயில,

நியூ ப் பயத்தார்க் ீவிரமடதீவிரமடைமஸ் (”2019  இல கலித்்த ஒரு எளிய

4- The decade of socialist revolution begins 



மு்தலீட்டு உத்தி:  கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை எ்தீவிரமடன ப் பவண்டுமத்தானத்தாலும

வத்தாங்கு”) கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை அத்்தீவிரமடன மு்தலீட்டு தகத்தாத்துக்களின்

மதிப்புப் பம கதீவிரமடைந்்த ஆண்டின் ப் பகத்தாது கூர்ீவிரமடமயத்தாக

உயர்ந்திருந்்தது என்று குறிப்பிட்தீவிரமடைது. யல் நெத்தாஸ்தீவிரமடைத்தாக் 35 க்தவீ்தம

வீவிரமடர உயர்ந்்தது, S&P 500 29 க்தவீ்தம வீவிரமடர உயர்ந்்தது,

மூலப்தகத்தாருளகள 16  க்தவீ்தம வீவிரமடர உயர்ந்்தது,

அதமரிக்க தகருநிறுவன கத்திரங்கள 15 க்தவீ்தம வீவிரமடரயும

அதமரிக்க கருவூலப் கத்திரங்கள 7  க்தவீ்தம வீவிரமடரயும

உயர்ந்்தன. “கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை ஒரு ்தகத்தாப்்த கத்தாலத்தில கண்டிரத்தா்த

மட்தீவிரமடைத்திற்கு ககல மு்தலீட்டு மதிப்புகளிலும கணிகமத்தான

உயர்வு.  கத்தாரணம?  அப் பயல் நெக அிகளைவுக்கு தகதீவிரமடைரல ரிகர்வின்

்தீவிரமடலசுற்றும நிீவிரமடலயற்ற்தன்ீவிரமடம ்தத்தான் கத்தாரணம, அது வட்டி

விகி்தங்கீவிரமடிகளை உயர்த்்தத் திட்தீவிரமடைமிட்தீவிரமடை நிீவிரமடலயில இருந்து

அவற்ீவிரமடற குீவிரமடறப்க்தற்கும நிதிச் கந்ீவிரமட்தகளில புதிய

கணத்ீவிரமட்த இீவிரமடறப்க்தற்கும தகன்றது.”

தகரும மு்தலத்தாளித்துவ கக்திகள அீவிரமடனத்துப் பம

இப் ப்தப் பகத்தான்ற யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககீவிரமடிகளைப் பய பின்கற்றி

வந்திருக்கின்றன.  வரமகற்ற கதீவிரமடைன் ஒதுக்கீடு மற்றும

ப் பயல் நெத்தாட்டு அச்கடிப்கத்தானது —இறுதிப் ககுப்கத்தாய்வில,

குீவிரமடறந்்த வட்டிக்கு கணத்ீவிரமட்த வு அழைங்கும quantitative easing

என்கது இது்தத்தான்— கீு அழைீவிரமடமந்்த தயல் நெருக்கடிீவிரமடயத்

தீவிரப்கடுத்தியது. ்தங்கீவிரமடிகளை மீட்கின்ற முயற்சியில, ஆளும

உயரடுக்குகள ஒட்டுண்ணித்்தனத்ீவிரமட்த புனி்தப்கடுத்தினர்,

யல் நெவீன வரலத்தாறு அறிந்திரத்தா்த ஒரு மட்தீவிரமடைத்திற்கு கமூக

கமத்துவமின்ீவிரமடமீவிரமடய உயர்த்தினர்.

கந்ீவிரமட்தயில வரமகற்ற கணம இீவிரமடறக்கப்கட்தீவிரமடைதில

ஆ்தத்தாயமீவிரமடதீவிரமடைந்்த நிதிய உயரடுக்கின் தகத்தாத்துக்கள கதீவிரமடைந்்த

்தகத்தாப்்தத்தில வத்தானிகளைத்தாவிய உயரங்களுக்கு உயர்ந்்தன.

உலகின் 500  மிகப்கணக்கத்தார தகலவந்்தர்கள (உலக

மக்களத்தத்தாீவிரமடகயில 0.000006  க்தவீ்தம)  தமத்தாத்்தமத்தாய்

இப்ப் பகத்தாது 5.9  டிரிலலியன் தீவிரமடைத்தாலர் நிகர தகத்தாத்துக்கீவிரமடிகளைக்

தகத்தாண்டுளிகளைனர்,  இது தகன்ற ஆண்டில மட்டும 1.2

டிரிலலியன் தீவிரமடைத்தாலர் அதிகரிப்கத்தாகும.  இந்்த அதிகரிப்பு

உலகின் 15  யல் நெத்தாடுகள ்தவிர்த்து மற்ற யல் நெத்தாடுகளின் தமத்தாத்்த

உளயல் நெத்தாட்டு உற்கத்திீவிரமடய (அ்தத்தாவது, உற்கத்தி தகய்யப்கட்தீவிரமடை

அீவிரமடனத்து தகத்தாருட்கள மற்றும ப் பகீவிரமடவகிகளைது தமத்தாத்்த

மதிப்பு)  விதீவிரமடை அதிகமத்தான்தத்தாகும.  அதமரிக்கத்தாவில,  400

மிகப்கணக்கத்தார தகலவந்்தர்கள கீழிருக்கும 64  க்தவீ்தம

ப் பகர் தகத்தாண்டிருக்கும தமத்தாத்்த தகலவத்ீவிரமட்த விதீவிரமடைவும

அதிகமத்தாய் தகத்தாண்டுளிகளைனர்,  கமூகத்தின்

ப் பமலமட்தீவிரமடைத்திலிருக்கும 0.1  க்தவீ்தத்தினர்

தகருமந்்தநிீவிரமடலக்கு முன்னரத்தான கத்தாலமத்தான 1929  இல,

பிந்ீவிரமட்தய எந்்ததவத்தாரு கமயத்ீவிரமட்த விதீவிரமடைவும

மிகப்தகரியத்தத்தாரு கங்கிீவிரமடன தகத்தாண்டிருக்கின்றனர்.

உலதகங்கிலும கத்தாரிய எண்ணிக்ீவிரமடகயிலத்தான

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள மற்றும இீவிரமடிகளைஞர்கள முகமதகத்தாடுக்கும

கூடிய கமூகப் தகருந்துயரத்தானது, தகருநிறுவன மற்றும

நிதிய உயரடுக்கின் தகலவக் குவிப்பிற்கு உத்திரவத்தா்தம

அளிக்க தகயலகடுத்்தப்கட்தீவிரமடை தகத்தாளீவிரமடககிகளைது ப் பயல் நெரடி

விீவிரமடிகளைதகத்தாருிகளைத்தாக இருக்கிறது.

அதமரிக்கத்தாவில த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள மத்தியில கரத்தாகரி

ஆயுட்கத்தாலம வீழ்ச்சியீவிரமடதீவிரமடைவது,  உலதகங்கிலும

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள மற்றும குறிப்கத்தாக இீவிரமடிகளைஞர்கள மத்தியில

கத்தாரிய ப் பவீவிரமடலவத்தாய்ப்பின்ீவிரமடம,  கிரீஸ் மற்றும பிற

யல் நெத்தாடுகளில திணிக்கப்கட்தீவிரமடை யல் நெத்தாககரமத்தான சிக்கன

யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககள,  தகருநிறுவனங்கிகளைது இலத்தாகங்கீவிரமடிகளை

அதிகரிக்கும வி்தமத்தாக சுரண்தீவிரமடைல தீவிரப்கடுத்்தப்கடுவது

ஆகிய இீவிரமடவ அீவிரமடனத்துப் பம ஆளும உயரடுக்கினரத்தால

பின்கற்றப்கட்தீவிரமடை தகத்தாளீவிரமடககிகளைது பின்விீவிரமடிகளைவுகப் பிகளை.

கர்வப் ப்தகத் த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தின் விகளைர்ச்சியும

உலகிகளைத்தாவிய வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைமும

ப் பகத்தாகலிகப் புரட்சிக்கத்தான புறநிீவிரமடலீவிரமடமகள உலக

தயல் நெருக்கடியில இருந்து எழுகின்றன.  ப் பகத்தாகலிகப் புரட்சி

தயல் நெருங்கி வருவ்தத்தானது, 2019 இல, தமக்சிப் பகத்தா, ப் பகத்தார்ப் பதீவிரமடைத்தா

ரிக்ப் பகத்தா,  ஈக்வப் பதீவிரமடைத்தார்,  தகத்தாலமபியத்தா,  சிலி,  பிரத்தான்ஸ்,

ஸ்தகயின்,  அலஜீரியத்தா,  பிரிட்தீவிரமடைன்,  தலகனத்தான்,  ஈரத்தாக்,

ஈரத்தான்,  சூதீவிரமடைத்தான்,  தகன்யத்தா,  த்தன் ஆபிரிக்கத்தா,  இந்தியத்தா

மற்றும ஹத்தாங்கத்தாங் என உலதகங்கிலும வியத்தாபித்்த கத்தாரிய

ஆர்ப்கத்தாட்தீவிரமடைங்கள மற்றும ப் பவீவிரமடலநிறுத்்தங்களில ஏற்கனப் பவ

முன்நிு அழைீவிரமடலக் கத்தாட்டியிருக்கிறது.  ஒட்டுதமத்தாத்்த அரசியல

கட்தீவிரமடைீவிரமடமப்புப் பம வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்ீவிரமட்த ஒடுக்குவீவிரமட்த

ப் பயல் நெத்தாக்கி தகன்று தகத்தாண்டிருக்கும அதமரிக்கத்தா,  யல் நெத்தாற்கது

ஆண்டுகளுக்கும பின்னர் வத்தாகன உற்கத்தித்

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்களின் மு்தல ப் ப்தசிய அிகளைவிலத்தான

ப் பவீவிரமடலநிறுத்்தத்ீவிரமட்தக் கண்தீவிரமடைது.

எனினும,  வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்தின் ஆதிக்கமதகலுத்தும

மற்றும மிகப் புரட்சிகரமத்தான அமகமத்தாக இருப்கது,  யல் நெவீன-

கத்தால மு்தலத்தாளித்துவத்தின் பூப் பகத்தாிகளைரீதியத்தான ்தன்ீவிரமடமயில

ப் பவரூன்றிய்தத்தாய் இருக்கின்ற,  அ்தன் கர்வப் ப்தக

்தன்ீவிரமடமயத்தாகும.  ப் பமலும,  த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தின்

இயக்கதமன்கது இீவிரமடிகளைய ்தீவிரமடலமுீவிரமடறயின் ஒரு

இயக்கமத்தாகும,  ஆகப் பவ அது எதிர்கத்தாலத்ீவிரமட்த

ஒழுங்கீவிரமடமக்கும ஒரு இயக்கமுமத்தாகும.

30  வயதிற்குக் கீழிருப்கவர்கள இப்ப் பகத்தாது உலகின்

கத்தாதிக்கும ப் பமற்கட்தீவிரமடை மக்களத்தத்தாீவிரமடகயத்தாகவும, உலகின் மிக

ப் பவகமத்தாக விகளைர்ச்சி கத்தாண்கிற பிரத்தாந்தியங்களில —துீவிரமடண-

கஹத்தாரத்தா ஆபிரிக்கத்தா,  மத்திய கிு அழைக்கு மற்றும த்தற்கு

மற்றும த்தன்கிு அழைக்கு ஆசியத்தா—  மக்களில 65

க்தவீ்தத்திற்கும அதிகமத்தாப் பனத்தாரத்தாகவும உளிகளைனர்.

இந்தியத்தாவில ஒவ்தவத்தாரு மத்தா்தமும, ஒரு மிலலியன் ப் பகர் 18

வயீவிரமட்த எட்டுகின்றனர்.  மத்திய கிு அழைக்கு மற்றும வதீவிரமடைக்கு

ஆபிரிக்கத்தாவில,  அடுத்்த ஐந்து ஆண்டுகளில சுமத்தார் 27

மிலலியன் இீவிரமடிகளைஞர்கள உீவிரமடு அழைக்கும கக்தியத்தாக

நுீவிரமடு அழைவத்தார்கள என்று மதிப்பிதீவிரமடைப்கடுகிறது.

1980  மு்தல 2010  வீவிரமடரயில,  உலகிகளைத்தாவிய த்தத்தாழிற்துீவிரமடற

அபிவிருத்தி த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தில 1.2 பிலலியன் ப் பகீவிரமடர

கூடு்தலத்தாக ப் பகர்த்திருந்்தது,  அ்தன்பின்னத்தான ்தகத்தாப்்தத்தில

இன்னும நூறு மிலலியன் கணக்கத்தாப் பனத்தார்

ப் பகர்க்கப்கட்டுளிகளைனர்.  இந்்த 1.2  பிலலியன் மக்களில, 900
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மிலலியன் ப் பகர் விகளைரும யல் நெத்தாடுகிகளைது த்தத்தாழிலத்தாிகளை

வர்க்கத்தில நுீவிரமடு அழைந்திருக்கின்றனர்.  கர்வப் ப்தக அிகளைவில,

விவகத்தாயியத்தாக வீவிரமடகப்கடுத்்தக் கூடிய உலகிகளைத்தாவிய

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர் கீவிரமடதீவிரமடையின் க்தவீ்தம 1991 இல 44 க்தவீ்தமத்தாக

இருந்்ததில இருந்து 2018  இல 28  க்தவீ்தமத்தாக வீழ்ச்சி

கண்டிருந்்தது.  துீவிரமடண-கஹத்தாரத்தா ஆபிரிக்கத்தாவில கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை

ஒரு பிலலியன் ப் பகர் வரவிருக்கும ்தகத்தாப்்தங்களில

த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தில இீவிரமடணவத்தார்கள என்று

எதிர்கத்தார்க்கப்கடுகிறது.  சீனத்தாவில மட்டும,  121  மிலலியன்

மக்கள 2000 க்கும 2010 க்கும இீவிரமடதீவிரமடையிலத்தான கத்தாலத்தில,

“கண்ீவிரமடணகளில இருந்து த்தத்தாழிற்கத்தாீவிரமடலக்கு”  மத்தாற்றம

கண்டிருந்்தனர்,  அ்தன்பின்னத்தான ்தகத்தாப்்தத்தில இன்னும

மிலலியன் கணக்கத்தாப் பனத்தார் மத்தாறியிருந்்தனர். 

ஆசியத்தா மற்றும ஆபிரிக்கத்தா மட்டும ்தத்தான் உீவிரமடு அழைக்கும

மக்களின் விகளைர்ச்சிீவிரமடயக் கண்டிருக்கின்றன என்றிலீவிரமடல.

முன்ப் பனறிய மு்தலத்தாளித்துவ யல் நெத்தாடுகளிலும,  முன்னர்

்தங்கீவிரமடிகளை யல் நெடுத்்தர வர்க்கமத்தாக கருதி வந்திருக்கும தகரும

ககுதிகள கத்தாட்தீவிரமடைத்தாளி வர்க்க மயமத்தாக்கப்கட்டிருக்கின்றன,

இலத்தீன் அதமரிக்கத்தாவில இருந்து அதமரிக்கத்தாவிற்கும வதீவிரமடை

ஆபிரிக்கத்தா மற்றும மத்திய கிு அழைக்கில இருந்து

ஐப் பரத்தாப்கத்தாவிற்கும புலமதகயர்கவர்கிகளைது அீவிரமடலயத்தானது

ஒரு மிகவும கல்தரப்கட்தீவிரமடை உீவிரமடு அழைப்கத்தாிகளைர் கீவிரமடதீவிரமடைக்கு

மிலலியன் கணக்கத்தாப் பனத்தாீவிரமடர கூடு்தலத்தாகச் ப் பகர்த்திருக்கிறது.

2010  மு்தல 2019  வீவிரமடரயில,  உலகின் யல் நெகர்ப்புற

மக்களத்தத்தாீவிரமடக ஒரு பிலலியன் வீவிரமடர அதிகரித்து,

கமத்துவமின்ீவிரமடமீவிரமடய அன்றத்தாதீவிரமடை வத்தாழ்வின் ஒரு புலப்கதீவிரமடைக்

கூடிய உண்ீவிரமடமயத்தாகக் தகத்தாண்தீவிரமடை, தகத்தாருிகளைத்தா்தத்தார உற்கத்திக்

கூடுகிகளைத்தாகவும மற்றும கமூக தவடி கிதீவிரமடைங்குகிகளைத்தாகவும

திகு அழைக் கூடிய, ஒன்றுதீவிரமடைதனத்தான்று இீவிரமடணக்கப்கட்தீவிரமடை

“மத்தாதகரும யல் நெகரங்கிகளைது”  ஒரு வீவிரமடலப்பின்னீவிரமடல

உருவத்தாக்கியிருக்கிறது.

இந்்தத் த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள உலக வரலத்தாற்றில

முன்கண்டிரத்தா்ததவத்தாரு வி்தத்தில ஒருவருதீவிரமடைதனத்தாருவர்

இீவிரமடணக்கப்கட்டுளிகளைனர்.  விஞ்ஞத்தானம,  த்தத்தாழிலநுட்கம

மற்றும ்தகவலத்தத்தாதீவிரமடைர்புகளிலத்தான பிரமமத்தாண்தீவிரமடை

முன்ப் பனற்றங்கள,  எலலத்தாவற்றுக்கும ப் பமல இீவிரமடணயத்தின்

விகளைர்ச்சி மற்றும யல் நெதீவிரமடைமத்தாடும கத்தா்தனங்களின் கலகிப்தகருகல

ஆகியீவிரமடவ,  அரசு மற்றும உிகளைவு முகீவிரமடமகளின்

ஊதுகுு அழைலகிகளைத்தாக இருப்க்தற்கு அதிகமத்தாக எதுவும

தகய்யத்தா்த மு்தலத்தாளித்துவ ஊதீவிரமடைகங்களின் தகத்தாய்ச்

தகய்திகீவிரமடிகளை புறந்்தளளுவ்தற்கு கரந்துகட்தீவிரமடை மக்கீவிரமடிகளை

அனுமதித்திருக்கின்றன.  உலகின் மக்களத்தத்தாீவிரமடகயில

கத்தாதிக்கும அதிகமத்தாப் பனத்தார்,  4.4  பிலலியன் மக்கள,

இப்ப் பகத்தாது இீவிரமடணயத்திீவிரமடன கயன்கடுத்திக்

தகத்தாண்டிருக்கின்றனர். ஒரு கரத்தாகரி ்தனிமனி்தர், ஒவ்தவத்தாரு

யல் நெத்தாளும, தகருமகத்தாலும ீவிரமடகயதீவிரமடைக்க கத்தா்தனங்களின் வழியத்தாக,

கமூக ஊதீவிரமடைகங்களில இரண்டு மணி ப் பயல் நெரங்களுக்கும

அதிகமத்தாக தகலவிடுகிறத்தார்.

கத்தாலநிீவிரமடல மத்தாற்றத்திற்கு எதிரத்தான கர்வப் ப்தக இயக்கம,

கமத்துவமின்ீவிரமடமக்கு எதிரத்தான எதிர்ப்பின் ஒரு உலகிகளைத்தாவிய

அீவிரமடதீவிரமடையத்தாிகளைமத்தாக “மஞ்கள சீருீவிரமடதீவிரமடை”கிகளைது உ்தயம,  மற்றும

அதமரிக்கத்தா மற்றும தமக்சிப் பகத்தாவின் வத்தாகன உற்கத்தித்

துீவிரமடற த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கிகளைது ஐக்கியம ஆகியவற்றில

தவளிப்கடுத்்தப்கடுகின்றது ப் பகத்தால,  த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்களும

இீவிரமடிகளைஞர்களும இன்று ்தமது ஆர்ப்கத்தாட்தீவிரமடைங்கீவிரமடிகளையும

யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடககீவிரமடிகளையும ஒரு உலகிகளைத்தாவிய மட்தீவிரமடைத்தில

ஒருங்கிீவிரமடணக்க முடிகிறது.

இந்்த புறநிீவிரமடல மத்தாற்றங்கள, கமூக கமத்துவமின்ீவிரமடம என்ற

ீவிரமடமயமத்தான பிரச்சிீவிரமடனயிலத்தான கமூக யல் நெனவில தகரும

மத்தாற்றங்கீவிரமடிகளை உருவத்தாக்கிக் தகத்தாண்டிருக்கின்றன.

கிட்தீவிரமடைத்்தட்தீவிரமடை அீவிரமடனத்து யல் நெத்தாடுகளிலுப் பம,  கூடு்தல கமத்துவம

ப் பகத்தாருகின்ற மக்களின் விகி்தமத்தானது 2000 களில இருந்து

2010 கள வீவிரமடரயத்தான கத்தாலத்தில 50 க்தவீ்தம வீவிரமடர உயர்வு

கண்டிருந்்த்தத்தாக 2019 ஐக்கிய யல் நெத்தாடுகள மனி்த அபிவிருத்தி

அறிக்ீவிரமடக விிகளைக்குகிறது.  அந்்த அறிக்ீவிரமடக பின்வருமத்தாறு

எச்கரித்்தது:  “கமத்துவமின்ீவிரமடம கற்றியும,  கூடிய

கமத்துவத்திற்கத்தான விருப்கங்கள அதிகரிப்கீவிரமட்தயும,

சிறப்கத்தான வத்தாழ்க்ீவிரமடக கற்றிய அகநிீவிரமடல உணர்வில

அதிகரிக்கும உலகிகளைத்தாவிய கமத்துவமின்ீவிரமடம கற்றிய

உணர்ந்துதகத்தாளிகளைல எழுச்சியீவிரமடதீவிரமடைவீவிரமட்த கணக்தகடுப்புகள

தவளிப்கடுத்தியிருக்கின்றன.  இந்்த அீவிரமடனத்து

ப் பகத்தாக்குகளும பிரகத்தாகமத்தான அகத்தாய விிகளைக்குகிகளைத்தாகும.”

புரட்சிகரத் ்தீவிரமடலீவிரமடமயின் கத்தாத்திரம

கர்வப் ப்தக அிகளைவில த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தின் எண்ணிக்ீவிரமடக

விகளைர்ச்சியும வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்தின் எழுச்சியும

புரட்சிக்கத்தான புறநிீவிரமடல அடிப்கீவிரமடதீவிரமடையத்தாக இருக்கின்றன.

ஆயினும,  த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்களின் ்தன்தனழுச்சியத்தான

ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்களும உளளுணர்வுரீதியத்தாக ப் பகத்தாகலிகத்திற்கத்தான

அவர்கிகளைது உந்து்தலும மட்டுப் பம ப் பகத்தாதுமத்தான்தலல.

வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்ீவிரமட்த ப் பகத்தாகலிகத்திற்கத்தான ஒரு யல் நெனவத்தான

இயக்கமத்தாக உருமத்தாற்றுவது அரசியல ்தீவிரமடலீவிரமடம குறித்்த

ஒரு பிரச்சிீவிரமடனயத்தாக உளிகளைது.

கதீவிரமடைந்்த ்தகத்தாப்்தம,  புரட்சிகரத் ்தீவிரமடலீவிரமடமயின்

இன்றியீவிரமடமயத்தா்த கத்தாத்திரத்ீவிரமட்த,  எதிர்மீவிரமடற முீவிரமடறயில,

விிகளைங்கப்கடுத்துகின்ற அரசியல அனுகவங்கிகளைது ஒரு

தகலவத்ீவிரமட்த வு அழைங்கியிருக்கிறது.  ப் பஹத்தாஸ்னி முகத்தாரக்கின்

அதமரிக்க ஆ்தரவு கர்வத்தாதிகத்தாரத்திற்கு எதிரத்தாக எகிப்தின்

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள மற்றும இீவிரமடிகளைஞர்கிகளைது பிரமமத்தாண்தீவிரமடைமத்தான

ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்களின் வடிவத்திலத்தான புரட்சியுதீவிரமடைன் ்தகத்தாப்்தம

த்தத்தாதீவிரமடைங்கியது. ஒரு புரட்சிகரத் ்தீவிரமடலீவிரமடம இலலத்தா்த

நிீவிரமடலயிலும,  குட்டி-மு்தலத்தாளித்துவ அீவிரமடமப்புகிகளைத்தால

அறிமுகம தகய்யப்கட்தீவிரமடை ப் பயல் நெத்தாக்குநிீவிரமடல பிறழ்வின்

உ்தவியுதீவிரமடைனும,  கரந்துகட்தீவிரமடை மக்கள ஆளும வர்க்கத்தின்

தவவ்ப் பவறு கன்ீவிரமடனகளுக்குப் பின்னத்தால மத்தாற்றி

விதீவிரமடைப்கட்தீவிரமடைனர்,  தகய்ப் பரத்தாவின் தகத்தாீவிரமடலகத்தா்தகர் அல-சிசியின்

கீழ் ப் பயல் நெரடி இரத்தாணுவ கர்வத்தாதிகத்தாரம மீண்டும

ஸ்்தத்தாபிக்கப்கடுவதில இது உச்கமீவிரமடதீவிரமடைந்்தது.

6- The decade of socialist revolution begins 



மத்தார்க்சிகத்திற்கத்தான மத்தாற்றுகிகளைத்தாக,  வகதியத்தான யல் நெடுத்்தர

வர்க்கத்தின் பிரதிநிதிகிகளைத்தால இட்டுக்கட்தீவிரமடைப்கட்தீவிரமடை,

அத்்தீவிரமடனயும மதிப்பிு அழைந்து ப் பகத்தாயிருக்கின்றன:  2011  இல

அதமரிக்கத்தாவில எழுந்்த “அரசியலலலத்தா்த”  மற்றும யல் நெவ-

அரத்தாஜகவத்தா்த ப் பவத்தால ஸ்ட்ரீட் ஆக்கிரமிப்பு இயக்கம ஒரு

யல் நெடுத்்தர-வர்க்க இயக்கமத்தாக தவளிப்கட்தீவிரமடைது,  “99

க்தவீ்தத்தினரின் கட்சி”க்கத்தான அ்தன் அீவிரமடு அழைப்பு, த்தத்தாழிலத்தாிகளை

வர்க்கத்தின் யல் நெலன்கீவிரமடிகளை, கமூகத்தின் ப் பமலமட்தீவிரமடைத்திலுளிகளை

10  க்தவீ்தம ப் பகரது யல் நெலன்களுக்கு கீழ்ப்கடியச் தகய்ய

ீவிரமடவக்க முீவிரமடனந்்தது. 

ஐப் பரத்தாப்கத்தாவில,  கிரீஸில சிரிகத்தா (Syriza) மற்றும

ஸ்தகயினில தகத்தாப் பதீவிரமடைப் பமத்தாஸ் (Podemos) உளளிதீவிரமடை,  “இதீவிரமடைது

ஜனரஞ்ககவத்தா்த”த்தின் புதிய வடிவங்கள

ஊக்குவிக்கப்கட்தீவிரமடைன.  2015  இல அதிகத்தாரத்திற்கு வந்்த

சிரிகத்தா, யல் நெத்தான்கு ஆண்டுகளுக்கு வங்கிகளின் கட்தீவிரமடைீவிரமடிகளைகீவிரமடிகளை

அமலகடுத்தியது.  தகத்தாப் பதீவிரமடைப் பமத்தாஸ் இப்ப் பகத்தாது ஒரு ஆளும

கட்சியத்தாக,  ஒரு வலது-கத்தாரி,  சிக்கனயல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடக-ஆ்தரவு

ப் பவீவிரமடலத்திட்தீவிரமடைத்திற்கு உறுதிப்கத்தாடு தகத்தாண்டிருக்கும

ஸ்கத்தானிய ப் பகத்தாகலிஸ்ட் கட்சி (PSOE) உதீவிரமடைன் கூட்தீவிரமடைணியில

இருக்கிறது.  ஒரு ஸ்்தத்தாகக-எதிர்ப்பு கிிகளைர்ச்சியத்தாக

முன்நிறுத்்தப்கட்தீவிரமடை “ஐந்து-யல் நெட்கத்திர இயக்கம”  (Five-Star

Movement) இத்்தத்தாலியின் யல் நெவ-கத்தாசிஸ்டுகளுதீவிரமடைன் அரசியல

கூட்தீவிரமடைணி தகத்தாளவதில தகன்று முடிந்துளிகளைது.  த்தத்தாழிற்

கட்சிீவிரமடய மு்தலத்தாளித்துவ-எதிர்ப்புப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்திற்கத்தான ஒரு

கருவியத்தாக மீண்டும மலரச் தகய்யும பிரீவிரமடமீவிரமடய விகளைர்த்து

வந்்த ப் பகத்தார்பின்வத்தா்தமத்தானது,  இறுதியில அரசியல

ப் பகத்தாீவிரமடு அழைத்்தனம மற்றும ஆளும வர்க்கத்தின் முன்

மண்டியிடுவ்தற்கு நிகரத்தான்தத்தாக நிரூகணமத்தாகியது.

கத்தாண்தீவிரமடைர்ஸ் ஒருப் பவீவிரமடிகளை தவளீவிரமடிகளை மத்தாளிீவிரமடகக்கு தகலல

முடிந்்தத்தாலும கூதீவிரமடை,  அவரது நிர்வத்தாகமும இவற்றுக்குச்

கீவிரமடிகளைக்கத்தா்த ீவிரமடகயத்தாலத்தாகத்தா்த்தத்தாகப் பவ நிரூகணமத்தாகும.

இலத்தீன் அதமரிக்கத்தாவில, “இிகளைஞ்சிவப்பு அீவிரமடல”யின் —

பிப் பரசிலில லுலத்தாயிகம,  தவனிசூலத்தாவில கத்தாப் பவஸின்

“தகத்தாலிப் பவரிய புரட்சி”,  மற்றும தகத்தாலிவியத்தாவில ஏப் பவத்தா

ப் பமத்தாரத்தாதலஸ்— ககுதியத்தாக இருந்்த “இதீவிரமடைது” மு்தலத்தாளித்துவ

ப் ப்தசியவத்தா்தமத்தானது உலக மு்தலத்தாளித்துவத்தின்

தயல் நெருக்கடியத்தால சின்னத்தாபின்னமத்தாக்கப்கட்டிருக்கிறது.

அவற்றின் தகத்தாந்்த சிக்கன யல் நெதீவிரமடைவடிக்ீவிரமடக மற்றும

தகருநிறுவன-ஆ்தரவுக் தகத்தாளீவிரமடககள,  பிப் பரசிலில

தகத்தாலகனத்தாப் பரத்தா அதிகத்தாரத்துக்கு உயர்ந்்தீவிரமடம மற்றும 2019

இல ப் பமத்தாரத்தாதலஸ் க்கு எதிரத்தாக அதமரிக்க-ஆ்தரவு

இரத்தாணுவக் கவிழ்ப்பு ஆகியீவிரமடவ உளளிட்தீவிரமடை வலது

ப் பயல் நெத்தாக்கிய ஒரு கூர்ீவிரமடமயத்தான மத்தாற்றத்திற்கு கத்தாீவிரமட்த வகுத்துத்

்தந்்தன.

நீண்தீவிரமடைகத்தாலமத்தாக வர்க்கப் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்ீவிரமட்த ஒடுக்குவ்தற்கத்தான

தகத்தாறிமுீவிரமடறகிகளைத்தாக ப் பகீவிரமடவ தகய்து வந்திருக்கும

த்தத்தாழிற்கங்கங்கள,  தகருநிறுவனங்கள மற்றும அரசின்

முகவர்கிகளைத்தாக அமகலப்கடுத்்தப்கட்டிருக்கின்றன.

அதமரிக்கத்தாவில வத்தாகன உற்கத்தித் துீவிரமடற

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்களின் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்கள,  தகருநிறுவனங்களிதீவிரமடைம

இருந்து இலஞ்கம தகற்ற்தற்கத்தாக அலலது

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்களுக்குரிய கணத்ீவிரமட்தத் திருடிய்தற்கத்தாக

குற்றப்கத்திரிீவிரமடக வத்தாசிக்கப்கட்டிருக்கும அலலது

விகத்தாரீவிரமடணக்குட்கடுத்்தப்கட்டு இருக்கும UAW இன்

ஊு அழைலீவிரமடதீவிரமடைந்்த நிர்வத்தாகிகளுதீவிரமடைன் ப் பமத்தாதிப் பய

யல் நெதீவிரமடைத்்தப்கட்டிருக்கின்றன.  ஆயினும,  UAW ஒரு

உலகம்தழுவிய நிகழ்ச்சிப்ப் பகத்தாக்கின் மிகத்த்தளிவத்தானத்தத்தாரு

தவளிப்கத்தாடு மட்டுப் பம.

த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்திற்கும இன,  கத்தாலின மற்றும கத்தால

அீவிரமடதீவிரமடையத்தாிகளை அரசியீவிரமடல ஊக்குவிக்கும வகதியத்தான யல் நெடுத்்தர

வர்க்கத்தின் பிரிவுகீவிரமடிகளை அடிப்கீவிரமடதீவிரமடையத்தாகக் தகத்தாண்தீவிரமடை

ப் பகத்தாலி-இதீவிரமடைதுகள எனும ஒரு கர்வப் ப்தக அரசியல

ப் பகத்தாக்கிற்கும இீவிரமடதீவிரமடையில ஒரு கரந்்த அரசியல மற்றும

கமூக ப் பக்தம உண்தீவிரமடைத்தாகியிருக்கிறது.  உயர் யல் நெடுத்்தர

வர்க்கத்தின் அரசியலத்தானது ப் பமலமட்தீவிரமடை 1  க்தவீ்தத்தினரிதீவிரமடைம

குவிந்திருக்கும தகலவத்தில சிறி்திகளைீவிரமடவ ்தத்தாம தகற்று

அ்தீவிரமடன ்தமமிீவிரமடதீவிரமடைப் பய மறுவிநிப் பயத்தாகம தகய்வீவிரமட்தயும

எதிர்ப் பயல் நெத்தாக்குகிறது. கரந்்த தகருமகத்தான்ீவிரமடமயினரது கமூக

யல் நெலன்களுக்கு உ்தத்தாசீனம கத்தாட்டுகின்ற அப் ப்தப் பவீவிரமடிகளையில,

அதிகத்தாரம மற்றும கலுீவிரமடக தகத்தாண்தீவிரமடை க்தவிகீவிரமடிகளை

தகற்றுக்தகத்தாளவ்தற்கு “அீவிரமடதீவிரமடையத்தாிகளை”த்ீவிரமட்த ஒரு

வழிவீவிரமடகயத்தாக கயன்கடுத்தி,  ்தனியல் நெகர்கள மீது ்தமது

பிடிவத்தா்தமத்தான கவனக்குவிப்ீவிரமடக தகலுத்துகின்றனர்.

யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின் அீவிரமடனத்துலகக் குழுவின் கணிகள

மு்தலத்தாளித்துவ ஊதீவிரமடைகங்களின் கலப் பவறு கருத்துீவிரமடரகளிலும,

கதீவிரமடைந்்த ஆண்டின் ஆர்ப்கத்தாட்தீவிரமடைங்களும

ப் பவீவிரமடலநிறுத்்தங்களும “்தீவிரமடலவர்கள இலலத்தா்தீவிரமடவ”யத்தாக

குறிப்பிதீவிரமடைப்கடுகின்றன.  ஆயினும தவகுஜன யல் நெனவின்

அபிவிருத்தியில இது ஒரு ஆரமகநிீவிரமடல கட்தீவிரமடைம

மட்டுப் பமயத்தாகும.  ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்களின் கத்தாீவிரமட்தயில அனுகவம

திரட்டுகின்ற தவகுஜனங்கள,  அவர்கிகளைது கமூக மற்றும

அரசியல ப் பயல் நெத்தாக்குநிீவிரமடலயில ஒரு ஆு அழைமத்தான மத்தாற்றத்திற்கு

உட்தகன்று வருகின்றனர்.  இந்்த புரட்சிகர நிகழ்முீவிரமடறயின்

தகத்தாருட்சூு அழைலில ்தத்தான் ப் பகத்தாகலிக யல் நெனவுக்கத்தான ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைம

அபிவிருத்தியீவிரமடதீவிரமடையும. 

ப் பகத்தாகலிகப் புரட்சியின் புதிய ்தகத்தாப்்தமத்தானது யல் நெத்தான்கத்தாம

அகிலத்தின் அீவிரமடனத்துலகக் குழுவின் வரலத்தாற்றில ஒரு

புதிய கட்தீவிரமடைத்ீவிரமட்தயும அ்தனுதீவிரமடைன் தகத்தாண்டு வருகிறது.

புரட்சிகர இயக்க யல் நெீவிரமடதீவிரமடைமுீவிரமடறகயிலவு தீர்மத்தானகரமத்தான்தத்தாய்

இருக்கிறது.  2018  இல ப் பகத்தாகலிக கமத்துவக் கட்சியின்

(அதமரிக்கத்தா) ப் ப்தசிய கத்தாங்கிரஸ் தீர்மத்தானம விிகளைக்கியது:

13.  ….  புரட்சிகரக் கட்சியின் ்தீவிரமடலயீட்டின்

்தத்தாக்கத்ீவிரமட்த ்தவிர்த்து விட்டு,  புறநிீவிரமடல

குறித்து மதிப்பிடுவதும அரசியல

கத்தாத்தியங்கள குறித்து ய்தத்தார்த்்தரீதியத்தாக

எீவிரமடதீவிரமடைப் பகத்தாடுவதும,  மத்தார்க்சிகத்திற்கு முற்றிலும

அந்நியமத்தான்தத்தாகும. ஒரு மத்தார்க்சிக புரட்சிகரக்

கட்சி, தவறுமப் பன நிகழ்வுகள குறித்து

கருத்திடுவதுதீவிரமடைன் மட்டும நின்றுவிடுவதிலீவிரமடல,

7- The decade of socialist revolution begins 



அது ககுப்கத்தாய்வு தகய்கின்ற நிகழ்வுகளில

்தீவிரமடலயீடு தகய்து,  ்தனது ்தீவிரமடலீவிரமடமயின்

ஊதீவிரமடைத்தாக த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கிகளைது’  அதிகத்தாரத்திற்கும

ப் பகத்தாகலிகத்திற்குமத்தான ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்தில உலீவிரமடக

மத்தாற்றுவ்தற்கு அது முீவிரமடனகின்றது.

(கத்தாணவும:  வர்க்கப்     ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்தின்

மீதிகளைழுச்சியும     ப் பகத்தாகலிக     கமத்துவக்     கட்சியின்

கணிகளும”).

ICFI இன் கர்வப் ப்தசிய அரசியல தகலவத்தாக்கு அதிகரித்து

வருவ்தற்கு ஏரத்தாிகளைமத்தான அறிகுறிகள இருக்கின்றன.  2019

இல,  இீவிரமடணயத் ்தணிக்ீவிரமடகப் பிரச்கத்தாரம ஒன்ீவிரமடறயும

்தத்தாண்டி,  WSWS அ்தன் வத்தாககர் எண்ணிக்ீவிரமடகயில ஒரு

பிரமமத்தாண்தீவிரமடைமத்தான விகளைர்ச்சிீவிரமடயக் கண்தீவிரமடைது.  கக்கப்

கத்தார்ீவிரமடவகளின் தமத்தாத்்த எண்ணிக்ீவிரமடக,  2018  இல 14

மிலலியனத்தாக இருந்்ததில இருந்து 20  மிலலியனத்தாக

அதிகரித்திருந்்தது (40  க்தவீ்தத்திற்கும அதிகமத்தானத்தத்தாரு

விகளைர்ச்சி).  தகப்தீவிரமடைமகர் மற்றும அக்ப் பதீவிரமடைத்தாகரில தஜனரல

ப் பமத்தாட்தீவிரமடைத்தார்ஸ் ப் பவீவிரமடலநிறுத்்தம மற்றும வத்தாகன

உற்கத்தித்துீவிரமடற த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்களின் ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்களின்

கமயம, மிக அதிக வத்தாககர் வருீவிரமடக கமயமத்தாக இருந்்தது,

ஒவ்தவத்தாரு மத்தா்தத்திலும இரண்டு மிலலியனுக்கும

அதிகமத்தாப் பனத்தார் வீவிரமடலத் ்திகளைத்திற்கு வருீவிரமடக ்தந்்தனர்.

இந்்த அபிவிருத்திகள ஒரு கணிகமத்தான முன்ப் பனற்றத்ீவிரமட்தக்

குறிக்கின்றப் பகத்தாதிலும,  அீவிரமடவ சுய-திருப்தி அீவிரமடதீவிரமடைவ்தற்கத்தான

கத்தாரணமத்தாகி விதீவிரமடைக்கூதீவிரமடைத்தாது.  ICFI இன் தகலவத்தாக்கின்

விகளைர்ச்சியத்தானது எலலத்தாவற்றினும த்தளிவத்தாக முன்னிருக்கும

தீவிரமத்தான தகத்தாறுப்புகள மற்றும கதீவிரமடைீவிரமடமகீவிரமடிகளை

சுட்டிக்கத்தாட்டுகிறது.

இப்ப் பகத்தாீவிரமட்தய திருப்கம த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்ீவிரமட்த

ப் பயல் நெத்தாக்கிய்தத்தாக,  கமத்துவமின்ீவிரமடம,  ப் பகத்தார் மற்றும

கர்வத்தாதிகத்தாரத்திற்கு த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கள மற்றும

இீவிரமடிகளைஞர்கிகளைது எதிர்ப்பின் ஒவ்தவத்தாரு

தவளிப்கத்தாட்டிலுமத்தான தகயலூக்கமத்தான ்தீவிரமடலயீட்ீவிரமடதீவிரமடை

ப் பயல் நெத்தாக்கிய்தத்தாக இருக்க ப் பவண்டும.  அரசியல மட்தீவிரமடைத்ீவிரமட்த

உயர்த்துவ்தற்கும,  த்தத்தாழிற்கத்தாீவிரமடலகள மற்றும களளிகளில

கத்தாரியத்தாிகளைர்கீவிரமடிகளை உருவத்தாக்குவ்தற்கும,  வரலத்தாற்றின்

கடிப்பிீவிரமடனகள மற்றும மு்தலத்தாளித்துவத்தின் இயலீவிரமடக

விிகளைக்குவ்தற்கும ்திகளைர்ச்சியற்று ப் பவீவிரமடல தகய்யப்கதீவிரமடை

ப் பவண்டும.  ப் பகத்தாகலிகத்திற்கத்தான ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைத்திற்கு

உறுதிபூண்தீவிரமடை மக்களுக்கு கஞ்கம இருக்கப் ப் பகத்தாவதிலீவிரமடல.

ஆயினும இந்்த மனஉறுதியத்தானது த்தத்தாழிலத்தாிகளை வர்க்கத்தின்

ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்கீவிரமடிகளை ப் பகத்தாகலிகத்திற்கத்தான ஒரு உலகிகளைத்தாவிய

இயக்கத்துதீவிரமடைன் ஐக்கியப்கடுத்துகின்ற ஒரு

மூப் பலத்தாகத்தாயத்ீவிரமட்தக் தகத்தாண்டு ஆயு்தகத்தாணியத்தாக்கப்கதீவிரமடை

ப் பவண்டும.

இந்்த ஆண்டு, ரஷ்யப் புரட்சியில தலனினுக்கு இீவிரமடணத்

்தீவிரமடலவரத்தாக இருந்்தவரும யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின்

ஸ்்தத்தாககருமத்தான லிப் பயத்தான் ட்தரத்தாட்ஸ்கி 1940  ஆகஸ்ட் 20

அன்று ஒரு ஸ்ரத்தாலினிக முகவரத்தால கடுதகத்தாீவிரமடல

தகய்யப்கட்தீவிரமடை்தன் 80வது ஆண்ீவிரமடதீவிரமடைக் குறிக்கிறது.

ட்தரத்தாட்ஸ்கி,  அவரது வத்தாழ்வின் இறுதி ஆண்டுகளில,

புரட்சிகரத் ்தீவிரமடலீவிரமடமயின் கத்தாத்திரத்தின் மீது மிகப்தகரும

வலியுறுத்்தம தகய்்தத்தார்.  “மனி்தகுலத்தின் வரலத்தாற்று

தயல் நெருக்கடி, புரட்சிகரத் ்தீவிரமடலீவிரமடமக்கத்தான தயல் நெருக்கடியத்தாக

குீவிரமடறக்கப்கடுகிறது” என்று யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின் ஸ்்தத்தாகக

ஆவணத்தில அவர் எழுதினத்தார்.

இப்ப் பகத்தாது அது,  யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின் அீவிரமடனத்துலகக்

குழுீவிரமடவ கர்வப் ப்தக அிகளைவில கட்டிதயழுப்பும,  ப் பகத்தாகலிக

கமத்துவக் கட்சிகள இருக்கின்ற யல் நெத்தாடுகளில அவற்ீவிரமடற

விரிவுகடுத்தும,  மற்றும யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின்

அீவிரமடனத்துலகக் குழு இன்னும ஒரு அீவிரமடமப்புரீதியத்தான

இருப்ீவிரமடக தகத்தாண்டிருக்கத்தா்த யல் நெத்தாடுகளில அ்தன் புதிய

பிரிவுகீவிரமடிகளைக் கட்டிதயழுப்பும ஒரு பிரச்சிீவிரமடனயத்தாக

உளிகளைது.  இந்்த இயக்கத்தின்

அடித்்திகளைத்திலீவிரமடமந்திருக்கின்ற, கர்வப் ப்தக த்தத்தாழிலத்தாிகளை

வர்க்கத்தின் அனுகவங்கிகளைது யல் நெனவத்தான திரட்சி என்ற,

பிரமமத்தாண்தீவிரமடைமத்தான வரலத்தாற்று அடித்்திகளைமத்தானது த்தத்தாழிலத்தாிகளை

வர்க்கத்தின் அபிவிருத்தியீவிரமடதீவிரமடையும ப் பகத்தாரத்தாட்தீவிரமடைங்களிலும

ப் பகத்தாகலிகத்திற்கத்தான கத்தாீவிரமட்தீவிரமடய உருவத்தாக்குவதிலும

முன்தகத்தாண்டுவரப்கதீவிரமடை ப் பவண்டும.

இந்்த ்தகத்தாப்்தத்ீவிரமட்த யல் நெத்தாம த்தத்தாதீவிரமடைங்குகின்ற ப் பவீவிரமடிகளையில,

யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின் ஸ்்தத்தாகக ஆவணத்தில ட்தரத்தாட்ஸ்கி

நிீவிரமடறவத்தாகக் கூறிய வத்தார்த்ீவிரமட்தகீவிரமடிகளை யல் நெத்தான்கத்தாம அகிலத்தின்

அீவிரமடனத்துலகக் குழு நிீவிரமடனவுகூர்கிறது:

அீவிரமடனத்து யல் நெத்தாடுகளின் ஆண்,  தகண்

த்தத்தாழிலத்தாிகளைர்கப் பிகளை,  உங்கீவிரமடிகளை யல் நெத்தான்கத்தாம

அகிலத்தின் க்தத்தாீவிரமடகயின் கீழ் நிறுத்துங்கள.

அதுப் பவ நீங்கள தயல் நெருங்கிக் தகத்தாண்டிருக்கும

தவற்றிக்கத்தான க்தத்தாீவிரமடகயத்தாகும!

SEP இல இீவிரமடணவது அலலது உங்கள யல் நெத்தாட்டில ICFI இன்

ஒரு பிரிீவிரமடவக் கட்டிதயழுப்புவது குறித்்த விகரங்களுக்கு

இங்ப் பக அழுத்்தவும.

8- The decade of socialist revolution begins 
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