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நடத்தப்பட்ட ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியின் ஐந்தர்மாவது
ட சதசிய கர்மாங்கி ்ர்மால ஏக்மனதர்மாக ஏற்றுக்மெகர்மாள்ளப்பட்டதர்மாகும்.
ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியின் ட சதசியத் தலலைவரும் உலைக
ட ச்ர்மா்லி் வலலைத் தளத்தின் ்ர்வட சத் ஆசிரியர் குழ
தலலைவரு்மர்மான ட சடவிட் ட சநர்மார்த் கர்மாங்கி சுக்கு ஒரு அறிக்லக
வழங்கினர்மார்.  “  ஜஜூலியர்மான் அ்ர்மாஞ்ல் விடுதலலைமெ்ய  !” என்ற
தீர்்மர்மானத்லதயும் கர்மாங்கி ஸ் நிலறட சவற்றியது.

அறிமுகம்

1.  உலைக முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்புமுலறயர்மானது சீ ழிந்து
மெ்லலும் வர்மாழ்க்லக நிலலைல்மகள்,  மெ்லவம் அதீத்மர்மாக
ஓரிடத்தில குவிந்திருப்பது,  தீவி ்மலடயும் வர்க்க ட ச்மர்மாதல,

்மற்றும் நீண்டகர்மாலைத்திற்கு முன்னர் ஸ்தர்மாபிக்கப்பட்ட அ சியல

ஸ்தர்மாபனங்கள் ்மதிப்பிழப்பது ஆகியவற்றர்மால தூண்டப்பட்ட
ப ந்த-அடிப்பலடயிலைர்மான அதிருப்திலய குதியை குணர்மாம்்்மர்மாய
மெகர்மாண்ட ஒரு கூர்ல்மயர்மான ்மூக ்மற்றும் அ சியல
மெநருக்கடியின் கர்மாலைகட்டத்தில நுலழந்திருக்கிறது.
முதலைர்மாளித்துவம் அதன் இயலபிட சலைட சய நியர்மாய்மற்றதர்மாக
இருக்கிறது என்பதும் மெபர்மாருளர்மாதர்மா  அல்மப்புமுலறயில
அடிப்பலடயர்மான ்மர்மாற்றங்கள் அவசிய்மர்மாக உள்ளன
என்பது்மர்மான உதியை குணர்வு மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம் ்மற்றும்
இலளஞர்களது கணி்்மர்மான பிரிவுகள் ்மத்தியில மெபருகிக்
மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  இந்த ப ந்த-அடிப்பலட மெகர்மாண்ட
உதியை குணர்வர்மானது முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்புமுலறலய முடிவுக்குக்
மெகர்மாண்டுவருவலத ட சநர்மாக்கி மெ்லுத்தப்படும் ஒரு மெவகுஜன
அ சியல இயக்க்மர்மாக இன்னும் அபிவிருத்தி
கண்டிருக்கவிலலலை என்கிற அட சதட சவலளயில,
ட ச்ர்மா்லி்த்துக்கர்மான ஆர்வமும் ஆத வும் துரித்மர்மாக மெபருகிக்

மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் பர்மா ம்பரிய

நிறுவன்மய-அதிகர்மா த்துவ முகல்மகளர்மான, பி தர்மான்மர்மாய

முதலைர்மாளித்துவ-ஆத வு ்மூக ஜனநர்மாயக ்மற்றும் அதனுடன்
மெதர்மாடர்புலடய முன்னர்மாள்-சீர்திருத்தவர்மாத கட்சிகள் ்மற்றும்

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் மூலை்மர்மாக அதன் மீது திணிக்கப்பட்டிருந்த

அ சியல கர்மாலவிலைங்குகலள மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம்

உலடத்மெதறியத் மெதர்மாடங்குவதன் அறிகுறிகள் மெதளிவர்மாகத்
மெதன்படுகின்றன.

2. 1930 களுக்குப் பிந்திய கர்மாலைத்தில உலைக முதலைர்மாளித்துவம்
இத்தலகயமெதர்மாரு அடிப்பலடயர்மான மெநருக்கடிலய
எதிர்மெகர்மாண்டதிலலலை.  உண்ல்மயில,  அன்றர்மாட மெ்யதி
அறிக்லககள் 1930 களின் மெபர்மாருளர்மாதர்மா ,  அ சியல ்மற்றும்
்மூக நிலலைல்மகலள மீண்டும் நிலனவூட்டுகின்றன.  அந்த
தலலைவிதிநிர்தியை குணய த்ர்மாப்தத்தில ட சபர்மாலை, முக்கிய ஏகர்மாதிபத்திய
்க்திகளுக்கு இலடயிலைர்மான பதட்டங்கள் அதிகரிப்பதுடன்,
கட்டுப்பர்மாட்லட மீறிச் மெ்லலை அச்சுறுத்துகின்றன.  அத்துடன்
1930 களில ட சபர்மாலை,  உலைக ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் “மெகர்மாடுல்மக்
குறியீடு” (brutality index) சீ ர்மாக அதிகரிக்கிறது.  ்மனிதர்மாபி்மர்மான
நடிப்புகள் அகன்று மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.  கர்மாஸர்மாவில
நி ர்மாயுதபர்மாணியர்மான பர்மாலைஸ்தீன ்மக்கள் படுமெகர்மாலலை
மெ்யயப்படுவது இஸ்ட ச ல ்மற்றும் அதன் கூட்டர்மாளிகளர்மால
நியர்மாயப்படுத்தப்படுவது ்மட்டு்மலலைர்மா்மல,  அக்மெகர்மாலலைகள்
பர்மா ர்மாட்லடயும் மெபறுகின்றன.  அமெ்மரிக்க-விநிட சயர்மாக
ஆயுதங்கலளக் மெகர்மாண்டு ட சய்மனுக்கு எதி ர்மாக ்வுதி
அட ச பியர்மாவர்மால இலழக்கப்படும் படுபயங்க  அட்டூழியங்கள்
ஊடங்களில மெ்யதியர்மாக முன்லவக்கப்படுவதும் கூட அரிதர்மாக
இருக்கிறது.  ஏகர்மாதிபத்தியப் ட சபர்மார்களர்மாலும் மெபர்மாருளர்மாதர்மா க்
மெகர்மாள்லககளர்மாலும் நி ர்மாத வர்மாகவும் வீடிழந்தவர்களர்மாகவும்

ஆக்கப்பட்ட மிலலியன் கதியை குணக்கர்மான ்மக்கள்,  ஏட சதர்மா அவர்கள்

வர்மாழ்வட சத அநர்மாவசியம் என்பலதப் ட சபர்மாலை
நடத்தப்படுகின்றனர்.  அமெ்மரிக்கர்மாவின் ஜனர்மாதிபதி வட
மெகர்மாரியர்மா ட சபர்மான்ற ஒரு சிறிய நர்மாட்டின் மீது,  “உலைகம்

ஒருட சபர்மாதும் கண்டி ர்மாத ஆட சவ்”த்திற்கு அதர்மாவது,  பத்து

மிலலியன் கதியை குணக்கில உயிரிழக்கச் மெ்யயக்கூடிய ஒரு

அணுஆயுதத் தர்மாக்குதலுக்கு,  பகி ங்க்மர்மாக அச்சுறுத்துகிறர்மார்;

அமெ்மரிக்கர்மாவிலும் ்ரி அலலைது ்ர்வட சத் அளவிலும் ்ரி
ஆளும் வட்டர்மா ங்களில எந்த குறிப்பிட்டுச்
மெ்ர்மாலலைப்படும்படியர்மான எதிர்விலனயும் அதற்கு இலலலை.

்மத்திய தல க்கடலில புலைம்மெபயர் ்மக்கள் மூழ்குவதும்,

அச்சுறுத்தப்பட்ட அகதிகள் அலடப்பு முகர்மாம்களில
சிலறப்படுத்தப்படுவதும்,  இன்னும் குழந்லதகள் அவர்களது
மெபற்ட சறர்மார்களிடம் இருந்து பிரிக்கப்படுவதும் கூட,  “புதிய
இயலபு”  ஆகியிருக்கின்றன.  ்மனிதனர்மால உண்டர்மாக்கப்பட்ட
கர்மாலைநிலலை ்மர்மாற்றம் ்மற்றும் சுற்றுச்சூழல சீர்ட சகடு —இலவ
ஆயி க்கதியை குணக்கர்மாட சனர்மால  உயிரிழக்கச் மெ்யதிருக்கின்றன,

1- Resolution of the SEP (US) Fifth National Congress
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பத்து மிலலியன் கதியை குணக்கில இடம்மெபய ச் மெ்யதிருக்கின்றன

்மற்றும் ஒரு உலைகளர்மாவிய ட சப ழிவுக்கு அச்சுறுத்துகின்றன—

ஆகியலவ இந்த மெநருக்கடிகலள ட ச்மலும் ட ச்மர்மா்்மலடயச்

மெ்யதிருக்கின்றன. 

3.  முதலைர்மாளித்துவ மெநருக்கடியின் வீச்சு, ஆளும் வர்க்கத்தின்

அ சியல,  கலைர்மாச்்ர்மா  ்மற்றும் தர்மார்மீக சீ ழிவில
மெவளிப்படுத்தப்படுகிறது.  வரில்யர்மாக ஒவ்மெவர்மாரு நர்மாடர்மாய,
அதிதீவி  ட சதசியவர்மாத கட்சிகள் அ சின் மிக உயர்ந்த
்மட்டங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டுக் மெகர்மாண்டிருக்கின்றன. ஹிட்லைர்
அதிகர்மா த்துக்கு வந்ததன் எண்பத்திலயந்து ஆண்டுகளின்
பின்னர்,  ட சஜர்்மன் நர்மாடர்மாளு்மன்றத்தில அப்பட்ட்மர்மான
பர்மாசிஸ்டுகள் (ட சஜர்்மனிக்கர்மான ்மர்மாற்றுகட்சி)  பி தர்மான
எதிர்க்கட்சியர்மாக இருக்கின்றனர்,  இத்தர்மாலியில பர்மாசி் Lega

கட்சி ஒரு கூட்டணி அ ்ர்மாங்கத்தில இருக்கிறது.  ஆளும்
வர்க்கத்தின் பர்மா ம்பரிய ்மூக ஜனநர்மாயக ்மற்றும்

பழல்மவர்மாதக் கட்சிகள், அவற்றின் அடிவல  இற்றுப்ட சபர்மாய,

அதி-வலைது ட சவலலைத்திட்டத்திற்கு தகவல்மத்துக்
மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.  ஐட ச ர்மாப்பர்மா ்மற்றும் அமெ்மரிக்கர்மாவின்
ஆளும் வர்க்கங்கள்,  ்மூக எதிர்ப்பில பீதியலடந்து,
எட சதச்்ர்மாதிகர்மா  ஆட்சிவடிவங்களுக்கு திரும்பிக்
மெகர்மாண்டிருக்கின்றன;  இலதியை குணயத்லத தணிக்லக
மெ்யவதற்கர்மான ஒரு பரிதர்மாபக ்மர்மான முயற்சியிலும்
ஈடுபட்டிருக்கின்றன.

4.  வர்க்க ஆட்சியின் உலைகளர்மாவிய மெநருக்கடி அதன் மிக
முன்ட சனறிய மெவளிப்பர்மாட்லட உலைக முதலைர்மாளித்துவத்தின்
ல்மய்மர்மான அமெ்மரிக்கர்மாவில கர்மாண்கிறது,  உலைக
அல்மப்புமுலறயின் அத்தலன மு ண்பர்மாடுகலளயும் இந்நர்மாடு
தனக்குள் குவித்து லவத்திருக்கிறது.  மெடர்மானர்மாலட் ட் ம்ப்
ட சதர்வு மெ்யயப்பட்டல்மயர்மானது அமெ்மரிக்க அ சியல
வ லைர்மாற்றில ஒரு முக்கிய திருப்புமுலனலய ்மிக்லக
மெ்யதது. அவ து முதலைர்மாளித்துவ எதிரிகள் அவல  ந கத்தில
இருந்து எழந்து வந்த அசு லனப் ட சபர்மாலை சித்தரிப்பதற்கு
முலனகின்ற ட சபர்மாதிலும்,  ட் ம்ப் —இவ து மெ்லவம் பலை
த்ர்மாப்தங்களர்மாக நிதி,  ரியல எஸ்ட சடட்,  ட சகஸிட சனர்மா சூதர்மாட்டம்
்மற்றும் மெபர்மாழதுட சபர்மாக்கு ஆகிய துலறகளின் மூலை்மர்மாக
ட ச்மர்மா்டியர்மாக ஈட்டப்பட்டதர்மாகும்—அமெ்மரிக்க ஆளும்
வர்க்கத்தின் ஒட்டுண்ணித்தனம் ்மற்றும் ஒட்டுமெ்மர்மாத்த
அல்மப்புமுலறயின் நடவடிக்லககலளயும் வியர்மாபித்திருக்கின்ற

குற்றவியலதனம் ஆகியவற்றின் உருவடிவத்லதட சய

பி திநிதித்துவப்படுத்துகின்றர்மார்.

5.  அமெ்மரிக்க ஏகர்மாதிபத்தியம் உதய்மர்மான ்்மயத்தில,
அமெ்மரிக்கர்மா உலைகின் தலலைல்ம ்க்தியர்மாக எழந்து
மெகர்மாண்டிருந்த ்்மயத்தில, ஜனர்மாதிபதி திட சயர்மாடர்மார் ரூஸ்மெவலட்
“மெ்மன்ல்மயர்மாக ட சபசுங்கள் ஒரு மெபரும் கம்லப லகயில
லவத்திருங்கள்” (“Speak  softly  and carry  a  big  stick”)  என்ற
மெ்ர்மாலலைர்மாடலலைப் பயன்படுத்தினர்மார்.  ஆனர்மால,  அதன்
உலைகளர்மாவிய எதிரிகளுடன் ஒப்பிடுலகயில அமெ்மரிக்கப்
மெபர்மாருளர்மாதர்மா ம் வீழ்ச்சி கர்மாதியை குணக்கர்மாதியை குண,  அமெ்மரிக்க
ஏகர்மாதிபத்திய்மர்மானது அதன் உலைகளர்மாவிய நிலலைலயத்
தக்கலவக்க இ ர்மாணுவ வலில்மலயப் பயன்படுத்தட சவ
அதிக்மர்மாக முலனந்து வந்திருக்கிறது.  “அமெ்மரிக்கர்மாலவ
மீண்டும் ்மகத்தர்மானதர்மாக்குவதற்கு” ட் ம்ப் விடுக்கும்

மூர்க்கத்தன்மர்மான மி ட்டலகள் ட சதசிய மெநருக்கடி ்மற்றும்
வீழ்ச்சியின் ஒரு அச்்முற்ற உதியை குணர்வில இருந்து எழவதர்மாகும்.
ஆனர்மால அமெ்மரிக்கர்மாவின் “்மகத்துவத்லத” மீட்சி மெ்யவதற்கு
அவர் பி ட சயர்மாகிக்க விலழயும் வழிமுலறகள் கண்டிப்பர்மாக
நர்மா்த்திற்ட சக இட்டுச் மெ்லலை முடியும். ட் ம்ப்பின் “அமெ்மரிக்கர்மா
முதலில”  மெகர்மாள்லகயர்மானது இ ண்டர்மாம் உலைகப் ட சபர்மார்
முதலைர்மாக அமெ்மரிக்கர்மாவின் ட ச்மலைர்மாதிக்கம் எதன் மூலை்மர்மாக
மெ்லுத்தப்பட்டு வந்திருந்தட சதர்மா அந்த ஸ்தர்மாபனங்கலள
மெபர்மாறுப்பற்று சிலதத்துக் மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  ட ச்மற்கு
ஐட ச ர்மாப்பர்மா ்மற்றும் ஆசியர்மாவில உள்ள முக்கிய்மர்மான
கூட்டர்மாளிகலள அந்நியப்படுத்திக் மெகர்மாண்டிருப்பதுடன்

்மட்டு்மலலை,  அமெ்மரிக்க கண்டத்தின் உள்ளும் கூட கனடர்மா

்மற்றும் மெ்மக்சிட சகர்மா மீதர்மான ஏககர்மாலைத்திலைர்மான கண்டனங்கள்

மூலை்மர்மாக அமெ்மரிக்கர்மாலவ தனில்மப்படுத்திக்

மெகர்மாண்டிருக்கிறர்மார்.

6.  அமெ்மரிக்கர்மாவின் பர்மா ம்பரிய்மர்மான கூட்டர்மாளிகளுக்கு,
மெபர்மாருளர்மாதர்மா த் தலடகளது அச்சுறுத்தலகளுக்கு பயந்து
அமெ்மரிக்கர்மாவின் கட்டலளகளுக்கு தலலைவதியை குணங்குவலதத்
தவிர்த்து அவர்களுக்கு ட சவறுவழியிருக்கர்மாது என்று ட் ம்ப்
கதியை குணக்குப் ட சபர்மாடுகிறர்மார்.  ஆனர்மால,  அவர் மெதர்மாடர்ந்து
அவ்மதிக்கின்ற முதலைர்மாளித்துவ ஜனர்மாதிபதிகள் ்மற்றும்
பி த்மர்களது ட சகர்மாபம் ்மற்றும் அதிருப்திகலளக் கர்மாட்டிலும்,
ட் ம்ப்பின் ஆட சவ்ங்கள் உலைமெகங்கு்மர்மான ப ந்த ்மக்கள்
்மத்தியில ஏற்படுத்துகின்ற ட சகர்மாபம்தர்மான் அமெ்மரிக்கர்மாவுக்கு
மிகவும் அபர்மாயக ்மர்மானதர்மாகும்.  தனது ஏகர்மாதிபத்திய
ட சவட்லடகலள “ஜனநர்மாயகம்”  ்மற்றும் “்மனித உரில்மகள்”
ஆகிய பதர்மாலககளின் பின் ்மலறப்பதற்கு அமெ்மரிக்கர்மா
மெ்யகின்ற முயற்சிகள், ஏற்கனட சவ த்ர்மாப்த கர்மாலை ட சபர்மார்களர்மால
அரிக்கப்பட்டு,  முழல்மயர்மாக ்மதிப்பிழந்து விட்டிருக்கிறது.
உலைமெகங்கு்மர்மான ப ந்த ்மக்கள் ்மத்தியில அமெ்மரிக்க
ஏகர்மாதிபத்தியத்திற்கு எழகின்ற உலைகளர்மாவிய எதிர்ப்பு ஒரு
முக்கிய்மர்மான அ சியல கர்மா ணியர்மாக,  குறிப்பர்மாக அது

அமெ்மரிக்கர்மாவிற்குள் மெபருகும் ்மூக தீவி ப்படலுடன்

ஒட ச ட சந த்தில நிகழ்வதுடன் ்மற்றும் அதனுடன் ்ங்கமிக்கின்ற

நிலலையில, உருமெவடுத்துக் மெகர்மாண்டிருக்கிறது.

7.  ட் ம்ப் நிர்வர்மாக்மர்மானது தர்மாக்குப்பிடிக்க முடியர்மாத ்மூக
்்மத்துவமின்ல்ம ்மட்டங்கலளக் மெகர்மாண்ட ஒரு நர்மாட்டின்
தலலைல்மயில இருக்கிறது. அதன் நடவடிக்லககள் அமெ்மரிக்க
முதலைர்மாளித்துவத்தின் முட்டுச் ்ந்தின் மெவளிப்பர்மாடுகளர்மாகும்.
ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்தின் கீழ், “பயங்க வர்மாதத்தின் மீதர்மான ட சபர்மார்”
“புலைம்மெபயர்ட சவர்மார் மீதர்மான ட சபர்மார்”  ஆக உரு்மர்மாறிக்
மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  புலைம்மெபயர்ந்த மெதர்மாழிலைர்மாளர்களுக்கு
எதி ர்மாக மெ்லுத்தப்படுகின்ற ஜனநர்மாயக-விட ச ர்மாத ்மற்றும்
ட சபர்மாலிஸ் அ சு நடவடிக்லககள் ஆளும் வர்க்கத்தின் ட சபர்மார்
்மற்றும் ்மூக எதிர்ப்பு ட்சி மெகர்மாள்லககளுக்கு எழகின்ற
அத்தலன ்மூக எதிர்ப்புக்கு எதி ர்மாகவும் பயன்படுத்தப்படும்.

8.  ஜனநர்மாயக ஆட்சி வடிவங்களுடனர்மான முறிவு, அ சு

எந்தி த்திற்குள்ளர்மான ஆட சவ் ட ச்மர்மாதலகளுடன்
க ம்ட சகர்மார்க்கிறது.  ஒவ்மெவர்மாரு நர்மாளும் ஜனர்மாதிபதி அவ து
ட சகர்மாபர்மாட சவ் வர்மார்த்லதக்கலதியை குணகலள வீசுகிறர்மார்,

அட சதட சவலளயில ஜனநர்மாயகக் கட்சியினர், அமெ்மரிக்கர்மாவில
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கற்பனர்மாகலதகலள விரித்துல க்கின்றனர்.  ட் ம்ப்புக்கு
ஜனநர்மாயகக் கட்சியில இருந்ட சதர்மா அலலைது ஊடகங்களின்
பகுதிகளில இருந்ட சதர்மா வருகின்ற எதிர்ப்பில,  கண்ணியத்லத
விடுங்கள்,  ஏட சதர்மாமெவர்மாரு மூலலையில முற்ட சபர்மாக்கர்மானதும் கூட
ஏதும் கிலடயர்மாது.  அலவ ஆளும் வர்க்கத்தின் இன்மெனர்மாரு
பிற்ட சபர்மாக்கர்மான கன்லனலயட சய பி திநிதித்துவம் மெ்யகின்றன.
ட் ம்ப்பின் மெவளியுறவுக் மெகர்மாள்லக —குறிப்பர்மாக  ஷ்யர்மா

மெதர்மாடர்பர்மாக— அமெ்மரிக்க ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் நீண்டகர்மாலை

மூட சலைர்மாபர்மாய நலைன்கலளப் பலைவீனப்படுத்துகின்றன என்ற
அடிப்பலடயில தர்மான் அவர்கள் பி தர்மான்மர்மாக ட் ம்ப்லப
எதிர்க்கின்றனர்.

9.  ஆளும் வர்க்கம் பலழய ஆட்சி வடிவங்கலள அகற்றி,
்மூகத்தின் ஒருசிலைவ ர்மாட்சி குதியை குணர்மாம்்த்துக்கு ஏற்றவர்மாறர்மான
அ சின் கட்டல்மப்புகலளக் மெகர்மாண்டுவருகிறது. ஆனர்மால இந்த
நிகழ்ச்சிட சபர்மாக்கு,  ்மூக ்்மத்துவமின்ல்மக்கும் ஜனநர்மாயக
உரில்மகள் மீதர்மான தர்மாக்குதலகளுக்கும் மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்திற்குள் எழகின்ற மெபருகிய ்மற்றும் கூடிய
நனவுடனர்மான எதிர்ப்லப எதிர்மெகர்மாள்கிறது.
மெதர்மாழிற்்ங்கங்களர்மால பலை த்ர்மாப்த கர்மாலை்மர்மாக அடக்கி
லவக்கப்பட்டிருந்ததன் பின்னர்,  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் மிக

அடிப்பலடயர்மான வடிவ்மர்மான ட சவலலைநிறுத்த நடவடிக்லககளது

அளவர்மானது ஒட ச யடியர்மாக உயர்ந்திருக்கிறது.  இந்த

உலைகளர்மாவிய நிகழ்ச்சிட சபர்மாக்கில ஈ ர்மானில சிக்கன
நடவடிக்லகக்கு எதி ர்மான ஆர்ப்பர்மாட்டங்கள்,  அமெ்மரிக்கர்மாவில
்மர்மாநிலை அளவிலைர்மான ஆசிரியர் ட சவலலைநிறுத்தங்களது ஒரு
வரில், ட சஜர்்மனியில பர்மாரிய ட சவலலைநிறுத்தங்கள்,  பி ர்மான்சில
வலைது-்ர்மாரி மெதர்மாழிலைர்மாளர் சீர்திருத்தங்களுக்கு எதி ர்மாக
மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின் அணிதி ள்வு ்மற்றும் இலைத்தீன்
அமெ்மரிக்கர்மா ்மற்றும் ்மத்திய கிழக்கு முழல்மயிலும்
ஆசிரியர்கள் ்மற்றும் விரிவுல யர்மாளர்களது
ட சவலலைநிறுத்தங்கள் ஆகியலவ குறிப்பிடத்தக்கலவ.

10.  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் தீவி ப்படலைர்மானது நர்மான்கர்மாம்
அகிலைத்தின் அலனத்துலைகக் குழவின் மீதும் ்மற்றும்
அமெ்மரிக்கர்மாவில ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியின் மீதும்
பி ம்்மர்மாண்ட்மர்மான மெபர்மாறுப்லப சு்மத்துகிறது.  மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கம் அதன் வர்மாழ்க்லக நிலலைல்மகள் மீதும் ஜனநர்மாயக
உரில்மகள் மீதும் மெதர்மாடுக்கப்படுகின்ற இலடவிடர்மாத
தர்மாக்குதலலை எதிர்த்து நிற்பதற்கு முலனகிறது.  ஆயினும்,
முதலைர்மாளித்துவத்தின் மெநருக்கடியும் ட சபர்மாருக்கும்
்ர்வர்மாதிகர்மா த்திற்கும் ஆளும் உய டுக்குகள் மெ்யகின்ற
நனவர்மான தயர்மாரிப்புகளும் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் வர்க்க
நனலவக் கர்மாட்டிலும் மிகத் துரித்மர்மான ட சவகத்தில முன்ட சனறிக்
மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.  இந்த அ சியல யதர்மார்த்தத்லத
அங்கீகரிப்பது,  வ லைர்மாற்றுப்பர்மார்லவயற்ற அகநிலலைவர்மாதத்தின்
மிக கிட்டப்பர்மார்லவயுலடயதும் பயனற்றது்மர்மான வடிவ்மர்மான
அவநம்பிக்லகலய,  நியர்மாயப்படுத்துவதர்மாக ஆகர்மாது.  ்மர்மாறர்மாக,
மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம் முகம்மெகர்மாடுத்திருக்கும்
வ லைர்மாற்றுக்கடல்மகலள அவசிய்மர்மாக்குகின்ற ்மட்டத்திற்கு
அதன் அ சியல நனலவ உயர்த்துவதற்கு,  கடந்த கர்மாலை
வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்ட வ லைர்மாற்று அனுபவங்கள் ்மற்றும்
இன்லறய தின புறநிலலை மெநருக்கடி ஆகியலவ குறித்த ஒரு
புரிதலில ட சவரூன்றிய,  ்மர்மாமெபரும் உறுதிப்பர்மாட்லட அது
ட சகர்மாருகிறது.

11.  உலைக முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்புமுலறயின் புறநிலலை
மெநருக்கடிக்கும் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் வர்க்க நனவுக்கும்

இலடயிலைர்மான உறவு ்மர்மாறர்மாத ஒன்றலலை,  ்மர்மாறர்மாக

்மர்மாற்ற்மலடயும் ஓன்றர்மாகும்.  வழல்மயர்மான நம்பிக்லககலள

பலைவீனப்படுத்தி ்மூக நனலவ தீவி ப்படுத்தத்தக்க
மெவடிப்பர்மான நிகழ்வுகளுக்கு —எலலைர்மாவற்லறயும் விட,  வர்க்க

ட ச்மர்மாதலின் உண்ல்ம அனுபவத்தில இருந்து எழபலவ—

பஞ்்மிருக்கப் ட சபர்மாவதிலலலை.  தத்துவர்மார்த்த
உட்பர்மார்லவயர்மாலும் வ லைர்மாற்று அறிவினர்மாலும்
பக்குவப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ்மர்மார்க்சி்க் கட்சி ்மட்டுட ச்ம,
“திடீமெ ன” மெவகுஜனப் பு ட்சிக ப் ட சபர்மா ர்மாட்டங்களது வடிலவ
எடுக்கத்தக்க ஆழ-ட சவர்மெகர்மாண்ட நிகழ்ச்சிட சபர்மாக்குகலள
கண்டறிய முடியும்,  பகுப்பர்மாயவு மெ்யய முடியும்,
அவற்றுக்குத் தயர்மார் மெ்யய முடியும். ஆகட சவ, ஒரு பு ட்சிக 
இயக்கம் கட்டிமெயழப்பப்பட இயலு்மர்மா என்று ஊகிப்பதலலை
பு ட்சிக க் கட்சியின் கடல்ம.  என்ன ்ர்மாதிக்கப்பட முடியும்
என்ன ்ர்மாதிக்கப்பட முடியர்மாது என்பது ட சபர்மா ர்மாட்டத்திட சலைட சய
தீர்்மர்மானிக்கப்படும்.

12.  ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி 1940  இல,  இ ண்டர்மாம் உலைகப் ட சபர்மாரின்
ஆ ம்ப கட்டங்களுக்கு ்மத்தியில,  எழதிய ்மதிப்பீடு அதற்கு
எழபது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இன்னும் அதிக ்க்தியுடன்
மெபர்மாருந்துகிறது:

பத்மெதர்மான்பதர்மாம் நூற்றர்மாண்டில ட சபர்மாலை,
மெவறு்மட சன மெபர்மாருளர்மாதர்மா  வர்மாழ்க்லகயின் ஒரு
மிகத் துரித்மர்மான ்மற்றும் மிக ஆட ச ர்மாக்கிய்மர்மான
அபிவிருத்திலய உத்தி வர்மாதம் மெ்யகிறதர்மான
ட சகள்வியர்மாக,  இனியும் அது இன்று இலலலை:
இன்று அது ்மனிதகுலைத்லத தற்மெகர்மாலலையில
இருந்து கர்மாப்பர்மாற்றுவது குறித்த பி ச்சிலனயர்மாக

இருக்கிறது. அது, துலலிய்மர்மாக ்ந்தர்ப்பவர்மாதக்

கட்சிகளது கர்மாலகளுக்குக் கீட சழ உள்ள
அடிநிலைத்லத முற்றிலும் துண்டிக்கும்
வ லைர்மாற்றுப் பி ச்சிலனயின் கூரிய தன்ல்மயர்மாக

இருக்கிறது.  இதற்கு ட சநமெ தி ர்மாக,  பு ட்சிக்

கட்சியர்மானது,  வலளந்துமெகர்மாடுக்க முடியர்மாத
வ லைர்மாற்று அவசியத்லத அது முன்மெனடுக்கிறது

என்ற உண்ல்மயின் நனவில வற்றர்மாத ்க்தியின்

ஒரு ஊற்றுமூலைத்லதக் கர்மாண்கிறது.

நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின் எண்பது ஆண்டுகள்

13.  இந்த வ லைர்மாற்று சூழ்நிலலைக்குள்ளர்மாக,  பு ட்சிக க்
கட்சியர்மானது அதனளவிட சலைட சய புறநிலலை மெநருக்கடியின்
விலளலவத் தீர்்மர்மானிப்பதில ஒரு மிகமுக்கிய கர்மா ணியர்மாக
இருக்கிறது.  பு ட்சிக க் கட்சியின் தலலையீட்டின் தர்மாக்கத்லத
தவிர்த்து விட்டு,  புறநிலலை குறித்து ்மதிப்பிடுவதும் அ சியல
்ர்மாத்தியங்கலள யதர்மார்த்தரீதியர்மாக எலடட சபர்மாடுவதும்,

்மர்மார்க்சி்த்திற்கு முற்றிலும் அந்நிய்மர்மானதர்மாகும்.  ஒரு ்மர்மார்க்சி்

பு ட்சிக க் கட்சி மெவறு்மட சன நிகழ்வுகள் குறித்து

கருத்திடுவதுடன் ்மட்டும் நின்றுவிடுவதிலலலை,  அது

பகுப்பர்மாயவு மெ்யகின்ற நிகழ்வுகளில தலலையீடு மெ்யது,
தனது தலலைல்மயின் ஊடர்மாக மெதர்மாழிலைர்மாளர்களது’
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அதிகர்மா த்திற்கும் ட ச்ர்மா்லி்த்திற்கு்மர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டத்தில

உலைலக ்மர்மாற்றுவதற்கு அது முலனகின்றது. 

14.  இந்த ஆண்டு, 1938  மெ்ப்டம்பரில நர்மான்கர்மாம் அகிலைம்

ஸ்தர்மாபிக்கப்பட்டதன் எண்பதர்மாவது ஆண்டு ஆகும்.  நர்மான்கர்மாம்

அகிலைம் உயிர்வர்மாழ்ந்த எண்பது ஆண்டுகளில

அறுபத்திலயந்து ஆண்டுகள் அதன் ட சவலலைகள்
அலனத்துலைகக் குழவின் தலலைல்மயின் கீழர்மாக அபிவிருத்தி

மெ்யயப்பட்டுள்ளன. 2018 இன் ்ர்மாதக்மர்மான நிலலையில இருந்து

பர்மார்க்லகயில, 1938 இல நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின் ஸ்தர்மாபகத்தில
அடித்தள்மர்மாக இருந்ததும்,  1953  இல அலனத்துலைகக்
குழலவ ஸ்தர்மாபித்த பகி ங்க கடித மெவளியீட்டில
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது்மர்மான வ லைர்மாற்று பகுப்பர்மாயவு,
ட சகர்மாட்பர்மாடுகள் ்மற்றும் ட சவலலைத்திட்டம் ஆகியலவ வ லைர்மாற்று
அபிவிருத்தியின் ஒட்டுமெ்மர்மாத்தப் பர்மாலதவழியர்மாலும்
ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பதில எந்தவித
்ந்ட சதகமுமிலலலை.

15.  ஸ் ர்மாலினி்த்திற்கு எதி ர்மாக ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி் இயக்கத்தர்மால
நடத்தப்பட்ட ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் வ லைர்மாற்று ்மற்றும் அ சியல
நியர்மாயம் குறித்த அத்தலன ட சகள்விகளுக்குட ச்ம, 1989-1991 க்கு
இலடயிலைர்மான கர்மாலைத்தில ஸ் ர்மாலினி் ஆட்சிகள்
கலலைக்கப்பட்டு கிழக்கு ஐட ச ர்மாப்பர்மா முழல்மயிலும், ட ச்ர்மாவியத்
ஒன்றியம்,  சீனர்மா ்மற்றும் வியட்நர்மாமிலும் முதலைர்மாளித்துவம்
்மறுஅறிமுகம் மெ்யயப்பட்டதன் மூலை்மர்மாக,  தீர்க்க்மர்மாகவும்
்மறுக்கவியலைர்மா்மலும்,  பதிலைளிக்கப்பட்டன.  ட ச்ர்மாவியத்
ஒன்றியத்தில இருந்த ஸ் ர்மாலினி் அதிகர்மா த்துவ்மர்மானது,
ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி கர்மாட்டிக்மெகர்மாடுக்கப்பட்ட பு ட்சி (1936  இல

எழதப்பட்டது)  என்ற நூலில கணித்திருந்தவர்மாறர்மாக,  1917

அக்ட சடர்மாபர் பு ட்சியின் பின் ஸ்தர்மாபிக்கப்பட்ட
ட சதசிய்மய்மர்மாக்கப்பட்ட மெ்ர்மாத்துறவுகலளக் கலலைத்தது. 1989-91
நிகழ்வுகள் ஸ் ர்மாலினி்த்துக்கு எதி ர்மான நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின்
ட சபர்மா ர்மாட்டத்லத ஊர்ஜிதம் மெ்யதட சதர்மாடு ்மட்டு்மன்றி, ட ச்ர்மாவியத்
ஒன்றியம்,  கிழக்கு ஐட ச ர்மாப்பர்மா ்மற்றும் சீனர்மாவில
ஸ்தர்மாபிக்கப்பட்ட ஆட்சிகளில அ சு அதிகர்மா ்மர்மானது ஒரு புதிய
சு ண்டல ்மூகத்தின் வடிவில ஒரு புதிய ஆளும்
வர்க்கத்தினர்மால மெ்லுத்தப்பட்டது என்பதர்மாகக் கூறிய
ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி -்விட ச ர்மாதப் ட சபர்மாக்குகளது தத்துவர்மார்த்த
திவர்மாலநிலலைலயயும் அம்பலைப்படுத்தியது.  ஆனர்மால ்மக்ஸ்
்ர்மாக்ட்்மன் ்மற்றும் அவல ப் பின்பற்றியவர்களர்மால மெபரும்
உற்்ர்மாகத்துடன் கண்டறியப்பட்ட இந்த சு ண்டுட சவர்மா து “புதிய
வர்க்கம்”  அவர்களது தத்துவத்திற்கு முற்றிலும்
மு ண்படுகின்ற ஒரு விதத்தில மெ்யலபட்டது.  வ லைர்மாற்றின்
ட சவமெறந்தமெவர்மாரு ஆளும் வர்க்கத்லதயும் ட சபர்மாலைலலைர்மா்மல,
அது தர்மானர்மாகட சவ தன்லனக் கலலைத்துக் மெகர்மாண்டதர்மாம்!  புதிய
மெ்ர்மாத்து வடிவங்களது கர்மாவலைர்களர்மாக இருப்பதற்மெகலலைர்மாம்
மெவகுதூ த்தில,  அதிகர்மா த்துவ ஆட்சிகள்,  ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி
முன்கணித்தலதப் ட சபர்மாலை,  முதலைர்மாளித்துவத்லத மீட்சி
மெ்யவதற்கும் ஒரு முதலைர்மாளித்துவ வர்க்க
்மறுஒழங்கிற்கு்மர்மான அ சியல ்ர்மாதன்மர்மாக நிரூபதியை குண்மர்மாயின.

16.  1953  இல அலனத்துலைகக் குழவர்மானது,  ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி்-

விட ச ர்மாத திருத்தலவர்மாதத்தின் புதிய வடிவம் ஒன்றிற்கு, மிகப்

பி தர்மான்மர்மாக மிட ச மிஷேல பப்ட சலைர்மாவர்மாலும் ஏர்மெனஸ்ட்
்மண்ட சடலைர்மாலும் முன்மெனடுக்கப்பட்ட இந்தப் ட சபர்மாக்கு,

ஸ் ர்மாலினி் ஆட்சிகள் ட ச்ர்மா்லி்ம் அலடயப்படுவதற்கர்மான

வழிவலககளர்மாக இருந்ததர்மாக கூறியதற்கு எதி ர்மாக

ஸ்தர்மாபிக்கப்பட்டது.  ஸ் ர்மாலினி் அதிகர்மா த்துவங்கள் பலை
நூற்றர்மாண்டுகளுக்கு ஊனமுற்ற மெதர்மாழிலைர்மாளர் அ சுகளுக்கு
தலலைல்மயில இருக்கும் என்றது.  இந்த ட சநர்மாயுற்ற
முன்ட சனர்மாக்கர்மானது ஸ் ர்மாலினி் அதிகர்மா த்துவங்கலள
வ லைர்மாற்றின் பி தர்மான முற்ட சபர்மாக்கு ்க்தியர்மாக உயர்த்திக்
கர்மாட்டியது,  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத அதிகர்மா த்துவ
தலலைல்மக்கு அழத்தம் மெகர்மாடுக்கின்ற ஒரு இ ண்டர்மாம் நிலலை
்மூக ்க்திக்கு ட ச்மலைர்மான எதுவுமிலலலை என்பதர்மாகக்
கீழிறக்கியது,  அத்துடன் நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்திற்கர்மான

ட சதலவலய முற்றிலு்மர்மாக ்மறுத்தது.  பப்ட சலைர்மாவர்மாதிகள்,

பலைவித்மர்மான முதலைர்மாளித்துவ ட சதசியவர்மாத ்மற்றும் குட்டி-
முதலைர்மாளித்துவ தீவி ப்பட்ட இயக்கங்களின் மீது த்மது

அ சியல ்மதிப்லப கர்மாட்டிக்மெகர்மாண்டனர்.  எகிப்தில நர்மா்ர்,

அலஜீரியர்மாவில மெபன் மெபலலைர்மா, அர்மெஜண்டினர்மாவில மெபட ச ர்மான்,
குறிப்பர்மாக கியூபர்மாவில கர்மாஸ்ட்ட ச ர்மா (பப்ட சலைர்மாவர்மாதிகளது
கதர்மாநர்மாயகர்களில சிறப்பர்மாக அறியப்பட்டவர்கலள ்மட்டும்
குறிப்பிடுவதர்மானர்மால)  ஆகிட சயர்மார்,  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின்
சுயர்மாதீன்மர்மான பு ட்சிக ப் ட சபர்மா ர்மாட்டம் இலலைர்மா்மல ஒரு

்மர்மார்க்சி்-ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி் கட்சியின் தலலைல்ம இலலைர்மா்மல,

ட ச்ர்மா்லி்த்திற்கர்மான ஒரு புதிய பர்மாலதக்கு
உதர்மா தியை குணபுரு மிஷேர்களர்மாக ட சபர்மாற்றப்பட்டனர்.

17. 1953  இல பப்ட சலைர்மாவர்மாதிகளுடனர்மான பிளவர்மானது நர்மான்கர்மாம்
அகிலைத்திற்குள்ளர்மாக ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி்-விட ச ர்மாத
்ந்தர்ப்பவர்மாதத்திற்கு எதி ர்மான ஒரு நீண்டமெநடிய அ சியல
ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் மெதர்மாடக்கத்லத ்மட்டுட ச்ம குறித்து நின்றது.

பப்ட சலைர்மாவர்மாத திருத்தலவர்மாதத்திற்கும் “்ம புவழி

ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி்த்திற்கும்”  இலடயிலைர்மான யுத்தம் என்பது
மெவறு்மட சன வர்மார்த்லத யுத்தம் அலலை.  அது புறநிலலை
அ சியல நிலலைல்மகளில இருந்து எழந்தது,  உண்ல்மயர்மான
வர்க்க ்க்திகளது நலைன்கலளப் பி திபலித்தது.  மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்லத தனது மெ்ர்மாந்த நலைன்களுக்கு கீழ்ப்படியச் மெ்யய
குட்டி-முதலைர்மாளித்துவம் மெ்யத முயற்சிகளது அ சியல
மெவளிப்பர்மாடர்மாக பப்ட சலைர்மாவர்மாதம் இருந்தது.  ட சபர்மாருக்குப்
பிந்லதய எழச்சி,  ஸ் ர்மாலினி்,  ்மூக ஜனநர்மாயக ்மற்றும்
மெதர்மாழிற்்ங்க அதிகர்மா த்துவங்கள் ்மற்றும் முதலைர்மாளித்துவ
ட சதசியவர்மாத அல்மப்புகளுக்கு அப்ட சபர்மாதும் கணி்்மர்மாக இருந்து
வந்த மெ்லவர்மாக்கு,  ஒடுக்கி லவக்கப்பட்டிருந்த வர்க்க நனவு
்மற்றும் பு ட்சிக  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டம் ஆகிய நிலலைல்மகளின்
்மட்டத்திற்கு,  நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்திற்குள்ளர்மாக ்க்திகளுக்கு
இலடயிலைர்மான உறவு பப்ட சலைர்மாவர்மாதிகளுக்கு ்ர்மாதக்மர்மாக
இருந்தது.  பிரிட்டனில 1970 களில மெதர்மாழிலைர்மாளர் பு ட்சிக்

கட்சியின் (WRP) தலலைவர்கள் முன்பு பர்மாதுகர்மாத்து வந்திருந்த

—1953  இல பப்ட சலைர்மா ்மற்றும் ்மண்ட சடலுக்கு எதி ர்மான
ட சபர்மா ர்மாட்டத்திலும் பின்னர் 1963  இல அமெ்மரிக்க ட ச்ர்மா்லிஸ்ட்
மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் கட்சி பப்ட சலைர்மாவர்மாதிகளுடன் ்மறுஇலதியை குணவு

கர்மாண்பலத எதிர்த்தும்— ட சகர்மாட்பர்மாடுகளில இருந்து

பின்வர்மாங்கியல்ம அலனத்துலைகக் குழலவ அழிக்க
அச்சுறுத்தியது.

18.  WRP இன் பப்ட சலைர்மாவர்மாத பர்மாலதக்கு ட சவர்க்கர்ஸ்
லீக்கிற்குள்ளர்மாக (அமெ்மரிக்கர்மாவில ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக்
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கட்சியின் முன்ட சனர்மாடி) 1982 முதல 1985 வல யர்மான கர்மாலைத்தில
எழந்த எதிர்ப்பு, ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி் இயக்கத்தின் வ லைர்மாற்றுரீதியர்மாக
அபிவிருத்தி மெ்யயப்பட்ட ட சவலலைத்திட்டத்லதப் பர்மாதுகர்மாத்து
ஒட்டுமெ்மர்மாத்த அலனத்துலைகக் குழலவயும் அணிதி ளச்
மெ்யவதில தீர்்மர்மானக ்மர்மானதர்மாக நிரூபதியை குண்மர்மானது.  1985
டி்ம்பரில மெதர்மாழிலைர்மாளர் பு ட்சிக் கட்சி இலடநீக்கம்
மெ்யயப்பட்டு,  அதலனத் மெதர்மாடர்ந்து 1986  பிப் வரியில
அதனுடன் முலறப்படியர்மான உலடவு ஏற்பட்டதன் பின்னர்,
்ம புவழி ட்மெ ர்மாட்ஸ்கிஸ்டுகள் அலனத்துலைகக் குழவின்
கட்டுப்பர்மாட்லட மீண்டும் மெபற்றனர்.  இந்த தீர்்மர்மானக ்மர்மான

மெவற்றியர்மானது, ட ச்ர்மாவியத் ஒன்றியத்திலும் கிழக்கு

ஐட ச ர்மாப்பர்மாவிலும் ஸ் ர்மாலினி் ஆட்சிகள் இறுதியர்மான ்ம தியை குண
மெநருக்கடியில இருந்தல்ம,  நிலைவிய மெவகுஜன மெதர்மாழிலைர்மாளர்
கட்சிகளும் மெதர்மாழிற்்ங்கங்களும் உலைக முதலைர்மாளித்துவத்
தர்மாக்குதலுக்கர்மான பதிலிறுப்பில ்ர்வ ் தியை குணர்மாகதியர்மானல்ம,
்மற்றும் உலைகளர்மாவிய ஏகர்மாதிபத்திய ்மறுகர்மாலைனியர்மாக்கத்திற்கு
முகம் மெகர்மாடுத்த நிலலையில முதலைர்மாளித்துவ ட சதசிய
இயக்கங்களின் மெவளிப்பட்ட லகயர்மாலைர்மாகர்மாத்தனம்
ஆகியவற்றின் பின்புலைத்தில நடந்தமெதன்பது,
தற்மெ்யலைர்மானதலலை.  ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் இந்த முகல்மகள்
பலைவீனப்பட்டல்மயர்மானது பப்ட சலைர்மாவர்மாத ்க்திகலளப்
பலைவீன்மர்மாக்கியது.

19.  1985-86 உலடவுக்குப் பிந்லதய கர்மாலைத்தில,

அலனத்துலைகக் குழவர்மானது,  ்மர்மார்க்சி்த் தத்துவத்லதயும்
ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி் இயக்கத்தின் முழல்மயர்மான பர்மா ம்பரியத்லதயும்
அடிப்பலடயர்மாகக் மெகர்மாண்டு,  அ சியல மெதளிவுபடுத்தல
்மற்றும் அல்மப்புரீதியர்மான ஒழங்கல்மப்பின் ஒரு
நிகழ்ச்சிட சபர்மாக்கிற்கு மெதர்மாடக்க்மளித்தது.  மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்தின் பு ட்சிக  எழச்சியின் ஒரு புதிய கர்மாலைகட்டத்தில
ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி் இயக்கம் ஆற்றவிருக்கும் சுயர்மாதீன்மர்மான ்மற்றும்
தீர்்மர்மானக ்மர்மான பர்மாத்தி த்லத முன்எதிர்பர்மார்த்து முன்பு நிலைவிய
அலனத்துலைகக் குழவின் லீக் வடிவங்கள் புதிய ட ச்ர்மா்லி்
்்மத்துவக் கட்சிகளர்மாக ்மர்மாற்றப்படுவது ட ச்மற்மெகர்மாள்ளப்பட்டது.
1998  பிப் வரியில உலைக ட ச்ர்மா்லி் வலலைத் தளம்
ஸ்தர்மாபிக்கப்பட்டல்ம —இது இலதியை குணயத்தின் பு ட்சிக 
ஆற்றலவளத்லத உதியை குணர்ந்து மெகர்மாண்டு அலதத் திறனுடன்
பயன்படுத்திக் மெகர்மாள்கின்ற ஒரு முன்கண்டி ர்மாத

மெதர்மாடக்க்மளிப்பர்மாக இருந்தது— பு ட்சிக  ்மர்மார்க்சி்த்தின்

ஆத வர்மாளர்களும் ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி் இயக்கத்தின் அ சியல
மெ்லவர்மாக்கும் மிகப் ப ந்த அளவில விஸ்தரிக்கப்படுவலத
்ர்மாத்திய்மர்மாக்கியது.

20. நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின் ட சகர்மாட்பர்மாடுகளும் ட சவலலைத்திட்டமும்
வ லைர்மாற்றினர்மால ஊர்ஜிதம் மெ்யயப்பட்டிருக்கும் நிலலையில,
்ர்வட சத்த் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத ஐக்கியப்படுத்துவதிலும்
ட ச்ர்மா்லி்ப் பு ட்சிக்கர்மான உலைகக் கட்சிலயக்
கட்டிமெயழப்புவதிலும் அது இப்ட சபர்மாது மிக இன்றியல்மயர்மாத
்க்தியர்மாக இருக்கிறது.

்மூக மெநருக்கடியும் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் தீவி ப்படலும்

21.  முதலைர்மாளித்துவத்தின் அடிப்பலட மு ண்பர்மாடுகள் —

்ர்வட சத்ப் மெபர்மாருளர்மாதர்மா த்திற்கும் ட சதசிய-அ சு
அல்மப்புமுலறக்கும் இலடயிலைர்மானது,  ்மற்றும் ்மூக்மயப்பட்ட
உற்பத்திக்கும் இலைர்மாபம் தனியர்மார்வ்்மர்மாவதற்கும்

இலடயிலைர்மானது— புவிய சியல ட ச்மர்மாதல ்மற்றும் ஒரு

மூன்றர்மாம் உலைகப் ட சபர்மார் அபர்மாயம், ்மூக ்்மத்துவமின்ல்மயின்
வளர்ச்சி, ்ர்வட சத் அளவில ஜனநர்மாயக ஆட்சி வடிவங்களின்
முறிவு,  ்மற்றும்,  எலலைர்மாவற்றுக்கும் ட ச்மலைர்மாக,  மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்தின் அ சியல தீவி ப்படல ஆகியவற்றில
மெவளிப்படுகின்றன.

22.  2008  நிதிப் மெபர்மாறிவுக்குப் பின் இப்ட சபர்மாது பத்து

ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன,  அது ஒரு அவ்வப்ட சபர்மாது

வந்துட சபர்மாகும் ்ரிலவக் குறிக்கவிலலலை,  ்மர்மாறர்மாக
முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்புமுலறயின் ஒரு ஒழங்குமுலறயர்மான

மெநருக்கடிலயக் குறித்தது.  2009  ஜனவரியில,  ட ச்ர்மா்லி்

்்மத்துவக் கட்சி இந்த மெநருக்கடிக்கு “்மூகரீதியர்மாக

நடுநிலலையர்மான”  பதிலிறுப்பு எதுவும் இருக்க முடியர்மாது
என்றும், “எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் அலனத்துட ச்ம ஆளும்
உய டுக்கின் மிக ்க்திவர்மாயந்த பகுதிகளது நலைன்கலளப்
பர்மாதுகர்மாப்பலத ட சநர்மாக்க்மர்மாய மெகர்மாண்டிருந்தன”  என்றும்
எச்்ரித்தது.  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் மீதர்மான தர்மாக்குதலலைத்
தீவி ப்படுத்துவதும்,  ்ர்வட சத் அளவில இ ர்மாணுவரீதியர்மான
வன்முலறலய விரிவர்மாக்குவதும், மெபரும் ஏகர்மாதிபத்திய ்மற்றும்
முதலைர்மாளித்துவ ்க்திகளுக்கு இலடயிலைர்மான பதட்டங்கலள
ட ச்மர்மா்்மலடயச் மெ்யவதுட ச்ம இந்த மெநருக்கடிக்கு ஆளும்
வர்க்கத்தின் பதிலிறுப்பர்மாக இருக்கப் ட சபர்மாகிறது என்று
நர்மாங்கள் கணித்ட சதர்மாம்.

23.  இந்த பகுப்பர்மாயவு ்ரியர்மானதர்மாக நிரூபதியை குண்மர்மாகியிருக்கிறது.
கடந்த பத்தர்மாண்டு கர்மாலைத்தில,  உலைகின் ஆளும் வர்க்கங்கள்,
அமெ்மரிக்கர்மாவில ஒபர்மா்மர்மா நிர்வர்மாகத்தின் தலலைல்மயில,

மெ்ர்மாத்துக் குமிழிகலள ஊதிப்மெபருக்குவதற்கர்மாக டிரிலலியன்

கதியை குணக்கர்மான டர்மாலைர்கலள ்ந்லதக்குள் பர்மாயச்சியிருக்கின்றன;

சிக்கன நடவடிக்லககளின் திணிப்பு,  ஊதிய மெவட்டுகள்
்மற்றும் ்மூக ட சவலலைத்திட்டங்கள் மீதர்மான ஒரு இலடவிடர்மாத
தர்மாக்குதல ஆகியவற்றின் மூலை்மர்மாகட சவ இதற்கு

விலலைமெகர்மாடுக்கச் மெ்யயப்படுகிறது. இதன் பின்விலளவுகள்

உலைமெகங்கும் நிலைவுகிற ்மூக உறவுகளது நிலலை ்மற்றும்
்மூக ்்மத்துவமின்ல்மயின் ்மட்டங்களில மெவளிப்படத்
மெதரிகிறது.

24. நவீன வ லைர்மாற்றில ட சவமெறந்தமெவர்மாரு புள்ளியிலும் விட நிதி
உய டுக்கின் லககளில மெ்லவம் மிக அதிக அளவில

குவிந்திருக்கிறது. ஆட சலைர்மா்லன நிறுவன்மர்மான கர்மாப்மெஜமினியின்

(Capgemini) ஜஜூன் 2018  “உலைக மெ்ர்மாத்து அறிக்லக”யின் படி,

உலைக மிலலியனர்களின் (18.1 மிலலியன் ட சபர்) மெ்லவம் 2017
இல முதன்முலறயர்மாக 70  டிரிலலியன் டர்மாலைர்கலளக்
கடந்திருந்தது, இது அதற்கு முந்லதய ஆண்லடக் கர்மாட்டிலும்
10  ்தவீதத்திற்கும் அதிக்மர்மாகும்.  Wealth-X ட ச்ம ்மர்மாதத்தில
மெவளியிட்ட “பிலலியனர் கதியை குணக்மெகடுப்பு” என்ற இன்னுமெ்மர்மாரு
அறிக்லக,  உலைகளர்மாவிய பிலலியனர்கள் எண்ணிக்லக,
2016 க்கும் 2017 க்கும் இலடயில 15  ்தவீதம் அதிகரித்து,
2754  ட சப ர்மாக உயர்ந்திருந்தது என்பலதயும்,  இந்த
பிலலியனர்களது மெ்லவ்மதிப்பு 24 ்தவீதம் வல  அதிகரித்து
9.2  டிரிலலியன் டர்மாலைர் (இது ஒட்டுமெ்மர்மாத்த ட சகர்மாளத்தின்
மெ்மர்மாத்த உள்நர்மாட்டு உற்பத்தியில 12  ்தவீதத்திற்கு
நிக ர்மானதர்மாகும்)  என்ற முன்கண்டி ர்மாத அளவர்மாக
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அதிகரித்திருந்தது என்பலதயும் கண்டறிந்தது.  இந்த மெ்ர்மாத்து
அதிகரிப்பில ல்மய்மர்மான கர்மா ணியர்மாக பங்குச் ்ந்லத
அதிகரிப்பு இருக்கிறது,  உலைகளர்மாவிய ்ந்லத முதலீடர்மாக்கம்
2017  இல 21.8  ்தவீதம் வளர்ந்திருந்த நிலலையில,  ட சடர்மா
ட சஜர்மான்ஸ் துலற ் ர்மா்ரி கடந்த த்ர்மாப்தத்தில நர்மான்கு ்மடங்கு
உயர்ந்திருக்கிறது.

25.  அதீத மெ்லவக் குவிப்பர்மானது,  ஒரு அ்ர்மாதர்மா தியை குண்மர்மான
்மட்டத்திற்கு,  அ ்ர்மாங்கத்தின் ஆத வுடனர்மான நிதி
ஊகவணிகத்தர்மால —“பதியை குண பர்மாயச்்ல” என்ற அதன் நீண்ட-கர்மாலை
மெ்யலபர்மாட்டு ட சவலலைத்திட்டம் இதற்கு ஆகச்சிறந்த உதர்மா தியை குணம்

— எரியூட்டப்பட்டு வந்திருக்கிறது.  ஆயினும் ்ந்லத

ஊகவணிகம் தர்மாக்குப்பிடிக்கமுடியர்மாத ்மட்டங்கலள
எட்டியிருக்கிறது என்பதற்கர்மான மெபருகும் அறிகுறிகள்
இருக்கின்றன. மெ்மர்மாத்த விளிம்புக் கடன் (அதர்மாவது, பங்குகள்
வர்மாங்க பயன்படுத்த கடனர்மாகப் மெபற்ற பதியை குணம்)  இப்ட சபர்மாது
சு்மர்மார் 670 பிலலியன் டர்மாலைர்களர்மாய இருக்கிறது. இது மெ்மர்மாத்த
உள்நர்மாட்டு உற்பத்தியில 3  ்தவீத்மர்மாகும், 1929  மெபர்மாறிவுக்குப்
பிந்லதய கர்மாலைத்தின் எப்ட சபர்மாலதய ஒரு ்்மயத்லத விடவும்
இது அதிக்மர்மான அளவில இருக்கிறது.  ஒட்டுமெ்மர்மாத்த பங்குச்
்ந்லத மெ்லவத்தில ஐந்து பங்குகள் —ஃட சபஸ்புக்,  ஆப்பிள்,

அ்ம்ன், கூகுள் ்மற்றும் மெநட்ஃபிளிக்ஸ்— ்மட்டும் 10.6 ்தவீத

பங்கிலனக் மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.

26.  அ ்ர்மாங்க-ஒப்புதலுடனர்மான ்ந்லத சூதர்மாட்டம் நிதிய
ஒருசிலைவ ர்மாட்சிக் குழலவ வளப்படுத்தியிருக்கின்ற
அட சத்்மயத்தில,  ப ந்த ்மக்களின் நிலலைல்மகட சளர்மா
அதிர்ச்சியூட்டும் ட சவகத்தில ட ச்மர்மா்்மலடந்து
மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.  மெ்ன்ற ஆண்டின் இறுதியில Credit

Suisse மெவளியிட்ட ஒரு அறிக்லகயின் படி,  “உலைகின் 3.5
பிலலியன் ஏழ்ல்மயர்மான ்மனிதர்கள் ஒவ்மெவர்மாருவரும் 10,000
டர்மாலைருக்கும் (7,600  பவுண்டுகள்)  குலறவர்மான அளவுக்ட சக
மெ்ர்மாத்துக்கள் மெகர்மாண்டிருக்கின்றனர்.  உலைகின் உலழக்கும்
வயது ்மக்கள்மெதர்மாலகயில சு்மர்மார் 70  ்தவீத்மர்மாக இருக்கின்ற
இந்த ்மக்கள் கூட்டர்மாக உலைக மெ்லவத்தின் மெவறும் 2.7
்தவீதத்லதட சய மெகர்மாண்டிருக்கின்றனர்.” அமெ்மரிக்கர்மாவில

மூன்ட சற ட சப ர்மான மெஜஃப் மெபட ச்ர்மாஸ்,  பில ட சகட்ஸ் ்மற்றும்

வர்மா ன் பஃமெபட் ஆகிட சயர்மார் மெ்மர்மாத்த ்மக்கள்மெதர்மாலகயில

மெ்லவத்தில கீழிருக்கும் பர்மாதிப் ட சபல  விடவும் அதிக்மர்மான
பதியை குணத்லத மெகர்மாண்டிருக்கின்றனர்.  அமெ்மரிக்கர்மாவின் வருவர்மாய
ஈட்டுட சவர்மாரில தலலைல்மயில இருக்கும் 1  ்தவீதத்தின்
வருவர்மாய பங்கு 1980 இல 10 ்தவீத்மர்மாக இருந்ததில இருந்து
2016  இல 20  ்தவீத்மர்மாக உயர்ந்திருக்கிறது,  அட சதட சந ம்
கீழிருக்கும் 50  ்தவீதத்தினரின் வருவர்மாய பங்ட சகர்மா
அட சதகர்மாலைகட்டத்தில 20  ்தவீதத்தில இருந்து 13  ்தவீத்மர்மாக
்ரிவுகண்டது.

27.  ்மூக ்்மத்துவமின்ல்மயின் அதீத வளர்ச்சியர்மானது
எண்தியை குணற்ற வடிவங்களில மெவளிப்படுத்தப்படுகிறது.  நர்மாட்டின்
மெபரும் பகுதிகலள ட சபர்மாலத்மருந்து மெநருக்கடி
ஆட்டிப்பலடக்கிறது. ட சபர்மாலதப்பழக்கம், குடிப்பழக்கம் ்மற்றும்
தற்மெகர்மாலலைகளர்மால இறப்புவிகிதத்தில ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு
கூர்ல்மயர்மான அதிகரிப்பர்மானது 2016 இல மெதர்மாடர்ச்சியர்மாக
இ ண்டர்மாவது ஆண்டர்மாக எதிர்பர்மார்ப்பு ஆயுளில ஒரு
வீழ்ச்சிலய உண்டர்மாக்கியது.  ்மக்கள்மெதர்மாலகயில கிட்டத்தட்ட

பர்மாதிப் ட சபர் 10,000  டர்மாலைருக்கும் குலறவர்மான ட ச்மிப்புகலளக்

மெகர்மாண்டிருப்பவர்களர்மாக, ஓயவு மெபறமுடியர்மாதவர்களர்மாக

இருக்கிறர்மார்கள்.  ஒபர்மா்மர்மாட சகர் திட்டத்தின் பர்மாதிப்பினர்மால
ஆட ச ர்மாக்கியப் ப ர்மா்மரிப்பு மெ்லைவுகள் அதிகரித்துக்
மெகர்மாண்டிருக்கின்றன, கலலூரி ்மர்மாதியை குணவர்களது மெ்மர்மாத்தக் கடன்

அளவு 1 டிரிலலியன் டர்மாலைருக்கும் அதிக்மர்மாய இருக்கிறது.

ஒபர்மா்மர்மா நிர்வர்மாகம் மெ்யத வர்மாகனத் துலற ்மறுசீ ல்மப்பு
பகுதி-ட சந  ்மற்றும் ்மலிவூதிய ட சவலலைகள் மெவடித்துப்
ப வுவதற்கு முன்முலனயர்மாக இருந்தது.  மெபர்மாது
உள்கட்டல்மப்பு சூலறயர்மாடப்பட்டதன் குற்றவியல
பின்விலளவுகள் ஃபிளிண்ட் நீர் மெநருக்கடியிலும் ட சபர்மார்ட்ட சடர்மா
ரிக்ட சகர்மா ்மரியர்மா புயலைர்மால மெபற்ற நர்மா்த்திலும் —இதில 5,000

அலலைது அதற்கு அதிக்மர்மான ட சபர் மெகர்மாலலைப்பட்டனர்—

அம்பலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

28.  எப்ட சபர்மாதும் ஒரு கட்டுக்கலத குதியை குணர்மாதி்யத்லதட சய

மெகர்மாண்டிருந்த “அளவற்ற வர்மாயப்புகளது நர்மாடு”,

்மலிவூதியங்கள்,  கடன்,  நி ந்த  மெபர்மாருளர்மாதர்மா 
பர்மாதுகர்மாப்பின்ல்ம ்மற்றும் ்மூக ்்மத்துவமின்ல்மயின் ஒரு
நர்மாட்டிற்கு வழி விட்டிருக்கிறது.  ஒரு பிள்லள அதன்
மெபற்ட சறர்மால  விட அதிக்மர்மாய ்ம்பர்மாதிக்கக் கூடிய
வர்மாயப்பர்மானது,  கடந்த அல -நூற்றர்மாண்டு கர்மாலைத்தில,  90
்தவீதத்தில இருந்து 50  ்தவீதத்திற்கு வீழ்ச்சி
கண்டிருக்கிறது. மெபரிய முதலைர்மாளித்துவ நர்மாடுகளில ட சவமெறந்த
நர்மாட்லட விடவும் அதிக குழந்லத இறப்பு விகிதத்லதயும்,
குலறந்த எதிர்பர்மார்ப்பு ஆயுலளயும் மெகர்மாண்ட நர்மாடர்மாக
அமெ்மரிக்கர்மா இப்ட சபர்மாது இருக்கிறது.

29.  இந்த உண்ல்மகள் மிக நீண்டகர்மாலைத்திற்கர்மான அ சியல
தர்மாக்கங்கலளக் மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.  2010  இல
ஏற்றுக்மெகர்மாள்ளப்பட்ட அதன் ட சவலலைத்திட்டத்தில SEP

கூறியவர்மாறர்மாக,  “இறுதி ஆயவில,  அமெ்மரிக்க
முதலைர்மாளித்துவத்தின் மிகப்ப ந்த மெ்லவமும் அதிகர்மா மும்
தர்மான் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத மெபருநிறுவன
கட்டுப்பர்மாட்டிலைர்மான இ ண்டு-கட்சி அல்மப்புமுலறக்கு
கீழ்ப்படியச் மெ்யவதில மிக முக்கிய்மர்மான புறநிலலைக்
கர்மா தியை குண்மர்மாய இருந்தன.  ..ஆயினும் புறநிலலைல்மகளிலைர்மான
்மர்மாற்றம் அமெ்மரிக்கத் மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் தங்கள் சிந்தலனகலள
்மர்மாற்றிக்மெகர்மாள்ள இட்டுச் மெ்லலும்.  முதலைர்மாளித்துவத்தின்
யதர்மார்த்த்மர்மானது ்மூகத்தின் மெபர்மாருளர்மாதர்மா  ஒழங்கல்மப்பில
ஒரு அடிப்பலடயர்மான ்மற்றும் பு ட்சிக ்மர்மான ்மர்மாற்றத்திற்கர்மாகப்
ட சபர்மா ர்மாடுவதற்கு பலை கர்மா தியை குணங்கலள மெதர்மாழிலைர்மாளர்களுக்கு
வழங்கும்.”

30.  நனவிலைர்மான இந்த ்மர்மாற்றங்கள் ஏற்கனட சவ நிகழ்ந்ட சதறி
வருகின்றன.  ்மூக நனவின் மிக அடிப்பலடயர்மான
மெவளிப்பர்மாட்லடயும் கூட தடுப்பதற்கர்மான ஒரு இலடவிடர்மாத
பி ச்்ர்மா ம் ட சவமெறந்தமெவர்மாரு நர்மாட்டிலும் இந்தளவு
இருந்திருக்கவிலலலை.  ஆயினும்,  இளம் வயதினர் ்மத்தியில
50  ்தவீதத்திற்கும் அதிக்மர்மாட சனர்மார் ட ச்ர்மா்லி்ம் குறித்த ஒரு
்ர்மாதக்மர்மான பர்மார்லவலயட சய மெகர்மாண்டிருக்கின்றனர்
என்பலதயும், இன்னும் பலைர் ஒரு முதலைர்மாளித்துவ ்மூகத்லதக்
கர்மாட்டிலும் ஒரு ட ச்ர்மா்லி் ்மூகத்தில வர்மாழ்வலதட சய
விரும்புகின்றனர் என்பலதயும் ஏ ர்மாள்மர்மான
கருத்துக்கணிப்புகள் கர்மாட்டுகின்றன.  இது ்மர்மார்க்சி்த்தின்
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கருத்தர்மாக்கங்கலள நிரூபதியை குணம் மெ்யகின்ற ஒரு அருல்மயர்மான
்மர்மாற்றம் என்பட சதர்மாடு வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் முடிவு ்மற்றும்
மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் முடிவு குறித்த குட்டி-முதலைர்மாளித்துவ
தத்துவங்கள் அத்தலனலயயும் ்மறுதலிக்கிறது.

அமெ்மரிக்க ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் மெவடிப்பும் உலைகப் ட சபர்மார்
அபர்மாயமும்

31.  அமெ்மரிக்க முதலைர்மாளித்துவத்தின் நீண்டகர்மாலை வீழ்ச்சிக்கு
அமெ்மரிக்க ஆளும் வர்க்கத்தின் உள்நர்மாட்டிலைர்மான பதிலிறுப்பர்மாக
்மூக எதிர்ப்பு ட்சி இருக்கிறது.  ஏகர்மாதிபத்திய வன்முலற
மெவடிப்பு அதன் ்ர்வட சத்ப் பதிலிறுப்பர்மாக இருக்கிறது. 1928
இல,  மெபரு்மந்தநிலலையின் மெவடிப்புக்கு முந்லதய ஆண்டில,
பகுப்பர்மாயவு மெ்யத லிட சயர்மான் ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி எச்்ரித்தர்மார்:
“எழச்சிக் கர்மாலைகட்டத்லத விடவும் மெநருக்கடியின்
கர்மாலைகட்டத்தில,  அமெ்மரிக்க வலலைர்மாதிக்க்மர்மானது மிக
முழல்மயர்மாகவும்,  மிக பகி ங்க்மர்மாகவும்,  ்மற்றும் மிகவும்
இ க்க்மற்றும் இயங்கும்.  அமெ்மரிக்கர்மா பி தர்மான்மர்மாக
ஐட ச ர்மாப்பர்மாலவ விலலைமெகர்மாடுத்ட சத அதன் சிக்கலகள் ்மற்றும்
துன்பங்களில இருந்து தப்பித்து மெவளியில வருவதற்கு
விலழயும்,  இது ஆசியர்மா,  கனடர்மா,  மெதன் அமெ்மரிக்கர்மா,
ஆஸ்திட ச லியர்மா, அலலைது ஐட ச ர்மாப்பர்மாவிட சலைட சய நடப்பினும் ்ரி,
அல்மதியர்மாகட சவர்மா அலலைது ட சபர்மார் மூலை்மர்மாகட சவர்மா நடப்பினும்
்ரி.”

32.  ட சபர்மார் என்பது அமெ்மரிக்க மெகர்மாள்லகயின் ஒரு நி ந்த 
அம்்்மர்மாக ஆகி விட்டிருக்கிறது.  1991  இல ட ச்ர்மாவியத்
ஒன்றியம் கலலைக்கப்பட்டலதத் மெதர்மாடர்ந்து,  அமெ்மரிக்க
ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் மூட சலைர்மாபர்மாயவர்மாதிகள் ஒரு “ஒற்லறத்துருவ
தருதியை குண”த்லத (“unipolar  moment”) பி கடனம் மெ்யதனர்.
பனிப்ட சபர்மார் கர்மாலைத்தின் ட சபர்மாது அதன் பி தர்மான
ட சபர்மாட்டியர்மாள ர்மாக இருந்த நர்மாடு கர்மாதியை குணர்மா்மல ட சபர்மானமெதன்பது,
அமெ்மரிக்க முதலைர்மாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சிக்கும் அதன்
உலைகளர்மாவிய ட ச்மலைர்மாதிக்கத்தின் அடித்தளங்களது
ட சதயவுக்கு்மர்மான எதிர்நடவடிக்லகக்கர்மான
ல்மயப்மெபர்மாறிமுலறயர்மாக தனது இ ர்மாணுவ வலில்மலய
கடிவர்மாள்மற்று பயன்படுத்துவதற்கர்மான ஒரு ்ந்தர்ப்ப்மர்மாக
அமெ்மரிக்க ஆளும் வர்க்கத்தினர்மால
மெபர்மாருள்விளக்க்மளிக்கப்பட்டது. 

33.  ஒரு கர்மால-நூற்றர்மாண்டுக்குப் பின்னர்,  இந்த
மெகர்மாள்லகயர்மானது மெவளிப்பலடயர்மாகட சவ
ட சதர்மாலவியலடந்திருக்கிறது. 2001 மெ்ப்டம்பர் 11 பயங்க வர்மாதத்
தர்மாக்குதலகள் இ ர்மாணுவ வன்முலறயின் ஒரு ப ந்த
தீவி ப்படலுக்கர்மான ்ர்மாக்கிலன வழங்கியது,  2002  ட சதசிய
பர்மாதுகர்மாப்பு மூட சலைர்மாபர்மாயத்தில ட சஜர்மார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்ஷின்

நிர்வர்மாகத்தினர்மால ஏற்றுக்மெகர்மாள்ளப்பட்ட “முன்கூட்டித் தர்மாக்கும்

ட சபர்மார்”  என்ற சித்தர்மாந்தத்தில இது உ த்துக் கூறப்பட்டது.
அமெ்மரிக்கர்மாவின் தலலைல்மயிலைர்மான அலலைது அதனர்மால
ஆத வளிக்கப்பட்ட ஒரு வரில்யர்மான ட சபர்மார்கள் ்மற்றும்
பலடமெயடுப்புகள் ஈ ர்மாக், யூட சகர்மாஸ்லைர்மாவியர்மா, ஆப்கர்மானிஸ்தர்மான்,
லிபியர்மா, சிரியர்மா, உக்ட ச ன், மெய்மன் ்மற்றும் இன்னும் பலை பிற
நர்மாடுகலள நர்மா்ம் மெ்யதிருக்கின்றன.  ஒரு மிலலியன்
்மக்களுக்கும் அதிக்மர்மான உயிர்கலளப் பலிமெகர்மாண்டு,  முழ
்முதர்மாயங்கலளயும் அழித்து, இ ண்டர்மாம் உலைகப் ட சபர்மாருக்குப்
பிந்லதய ்மர்மாமெபரும் அகதிகள் மெநருக்கடிலய உருவர்மாக்கிய

ட சபர்மாதும்,  இந்தப் ட சபர்மார்கள் அமெ்மரிக்க ஏகர்மாதிபத்தியத்தின்
மெநருக்கடிலயத் தீர்ப்பதில ட சதர்மாலவிகண்டிருக்கின்றன.  அலவ
இப்ட சபர்மாது சீனர்மா,   ஷ்யர்மா ்மற்றும் ஐட ச ர்மாப்பர்மாவில
வர்மாஷிங்டனினின் பர்மா ம்பரியக் கூட்டர்மாளிகளர்மாய இருந்த
நர்மாடுகள் ஆகியவற்றுடனர்மான ஒரு ட ச்மர்மாதலைர்மாக அபிவிருத்தி

கண்டு மெகர்மாண்டிருக்கின்றன. 

34.  அமெ்மரிக்கர்மா உலைகப் ட சபர்மாருக்கு மெ்யலூக்கத்துடன்
திட்டமிட்டுக் மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  2017  டி்ம்பரில
மெவளியிடப்பட்ட ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்தின் ட சதசியப் பர்மாதுகர்மாப்பு
மூட சலைர்மாபர்மாய்மர்மானது,  மெபரும் ்க்திகள் பங்குமெபறும் ஒரு
மெபரும் ட சபர்மாருக்கர்மான தயர்மாரிப்புத்தர்மான் அமெ்மரிக்க இ ர்மாணுவத்
திட்டமிடலுக்கு ல்மய்மர்மாக இருக்கிறது என்பலத
முதன்முலறயர்மாக மெவட்டமெவளிச்்்மர்மாக்கியது.  உலைக
வ லைர்மாற்றில இ ண்டு த ப்புகளுட ச்ம அணு ஆயுதங்கலளக்
மெகர்மாண்டிருக்கக் கூடிய முதல ட ச்மர்மாதலைர்மாக அல்மயவிருக்கும்
அத்தலகயமெதர்மாரு ட சபர்மா ர்மானது,  ்மனிதகுலைத்தின்
உயிர்வர்மாழ்க்லகலயட சய அச்சுறுத்துவதர்மாக அல்மயும்.
“பயங்க வர்மாதம் அலலை,  மெபரும் ்க்திகளிலடட சயயர்மான
ட ச்மர்மாதலதர்மான் இப்ட சபர்மாது அமெ்மரிக்க ட சதசிய பர்மாதுகர்மாப்பின்
பி தர்மான கவனல்மய்மர்மாக இருக்கிறது”  என்று பர்மாதுகர்மாப்புச்
மெ்யலை ர்மான ட சஜம்ஸ் ்மர்மாட்டிஸ் அறிவித்தர்மார்,   ஷ்யர்மாலவயும்
சீனர்மாலவயும் “திருத்தலவர்மாத ்க்திகள்”  என்று கூறி அவர்
தனிப்படுத்திக் கர்மாட்டினர்மார்.  கடந்த கர்மாலைத்தின் அமெ்மரிக்கர்மாவின்
“மூட சலைர்மாபர்மாய இயலைர்மால்ம”,  “இ ர்மாணுவத் திறலன”
கட்டிமெயழப்பவும் “புதிய ஆயுத முலறகலள” மெபறுவதற்கும்
தவறியல்ம,  ்மற்றும் மிக முக்கிய்மர்மாக,  ட சபர்மா ர்மானது “மெவகு
தூ த்தில இருந்தபடிட சய,  மிகக் குலறந்த ட ச்தங்களுடன்
வில வர்மாக மெவற்றிகர்மாதியை குணப்பட்டு விட முடியும்”  என்பதர்மான
சிந்தலன ஆகியலவ குறித்து இந்த மூட சலைர்மாபர்மாய ஆவதியை குணம்
புலைம்புகிறது.

35.  அமெ்மரிக்கர்மாவர்மால-தூண்டப்பட்ட கர்மால நூற்றர்மாண்டு கர்மாலைப்
ட சபர்மார்களுக்கும் மெபரும் ்க்திகளுலடட சயயர்மான ட ச்மர்மாதலகள்
எழந்ததற்கும் உலைகப் ட சபர்மாரின் அபர்மாயத்திற்கும் இலடயில
ஒரு உட்மெபர்மாதிந்த மெதர்மாடர்பு இருக்கிறது.  SEP இன்
தலலைவ ர்மான ட சடவிட் ட சநர்மார்த், 2016 ஜஜூலலையில எழதியவர்மாறர்மாக:

உலைக ட ச்மலைர்மாதிக்கத்திற்கர்மான அமெ்மரிக்க
முலனப்பின் மூட சலைர்மாபர்மாய தர்க்க்மர்மானது ்மத்திய
கிழக்கு ்மற்றும் ஆபிரிக்கர்மாவிலைர்மான
நவகர்மாலைனித்துவ நடவடிக்லககலள தர்மாண்டி
நீண்டுமெ்லவதர்மாகும்.  ஷ்யர்மா ்மற்றும் சீனர்மாவுடன்
துரித்மர்மாய தீவி ப்பட்டுச் மெ்லலும்
அமெ்மரிக்கர்மாவின் ட ச்மர்மாதலகளது உள்ளடங்கிய
கூறுகளர்மாகட சவ நலடமெபற்று வரும் ட சபர்மார்கள்
இருக்கின்றன. ஆயினும்,  ஷ்யர்மா ்மற்றும் சீனர்மா
உடனர்மான ட ச்மர்மாதலின் இருதயத்தர்மான்மர்மாய
அல்மந்திருக்கும்,  உலைக ட ச்மலைர்மாதிக்கத்திற்கர்மாய
நலடமெபற்று வருகின்ற ட சபர்மா ர்மாட்டத்திலைர்மான
்மீபத்திய கட்ட்மர்மானது,  அமெ்மரிக்கர்மாவுக்கும்
ட சஜர்்மனி (எதிரியர்மாகும் ்ர்மாத்தியம் மெகர்மாண்ட மிக
முக்கிய்மர்மான நர்மாட்லடக் குறிப்பிடுவதர்மானர்மால)
உள்ளிட்ட அதன் இன்லறய நர்மாள்
ஏகர்மாதிபத்தியக் கூட்டர்மாளிகளுக்கும் இலடயிலைர்மான
உட்மெபர்மாதிந்த ்மற்றும் மெவடிப்பு்ர்மாத்தியம்
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மெகர்மாண்ட பதட்டங்கலள ட ச்மற்ப ப்புக்குக்
மெகர்மாண்டுவந்து மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  இருபதர்மாம்
நூற்றர்மாண்டின் இ ண்டு உலைகப் ட சபர்மார்கள்

தவறர்மான புரிதலகளர்மால விலளந்தலவயலலை.

கடந்தகர்மாலைம் அறிமுக உல  ்மட்டுட ச்ம. 1990-91
இல அலனத்துலைகக் குழ
முன்மெனதிர்பர்மார்த்தவர்மாறர்மாக,  உலைக
ட ச்மலைர்மாதிக்கத்திற்கர்மான அமெ்மரிக்க முயற்சியர்மானது
உலைக அ சியலின் ட ச்மற்ப ப்பின் கீழ்
மெகர்மாதிநிலலைக்கு வந்து மெகர்மாண்டிருந்த
ஏகர்மாதிபத்தியங்களுக்கு-இலடயிலைர்மான

பலகல்மகலள மீண்டும் பற்றலவத்திருக்கிறது.

[கர்மால நூற்றர்மாண்டு கர்மாலைப் ட சபர்மார், முன்னுல ]

36.  ஜஜூன் ்மர்மாதத்தில,  ட் ம்ப் நிர்வர்மாகமும் ஐட ச ர்மாப்பர்மா ்மற்றும்
கனடர்மாவின் அ ்ர்மாங்கங்களும் ப ஸ்ப ம் கண்டனங்கலளப்
பரி்மர்மாறிக் மெகர்மாண்டதற்கு ்மத்தியில,  ஜி7  உச்சி்மர்மாநர்மாடு
வ லைர்மாற்றுமுக்கியத்துவம் மெகர்மாண்ட மெபர்மாறிலவக் கண்டதர்மானது
அதிகரித்துச் மெ்லலும் அட்லைர்மாண்டிக்-கடந்த பிளவின் மிக
்மீபத்தியதும் மிகத் தீவி ்மர்மானது்மர்மான மெவளிப்பர்மாடர்மாக
இருக்கிறது.  ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்தின் “அமெ்மரிக்கர்மா முதலில”
மெபர்மாருளர்மாதர்மா  ட சதசியவர்மாதமும் ஐட ச ர்மாப்பிய ஒன்றியம்,  கனடர்மா

்மற்றும் மெ்மக்சிட சகர்மாவில இருந்தர்மான பிலலியன் கதியை குணக்கர்மான

டர்மாலைர்கள் ்மதிப்புள்ள இறக்கு்மதிகள் மீது தண்டத்
தீர்லவகலள விதிக்கின்ற மி ட்டலும் இந்த ட ச்மர்மாதலுக்கர்மான
உடனடிக் கர்மா தியை குண்மர்மாக இருக்கிறது.  வர்த்தகம் மெதர்மாடர்பர்மாக
்மட்டு்மலலைர்மா்மல,  ஈ ர்மான் அணு ஒப்பந்தத்லத முடிவுக்குக்
மெகர்மாண்டுவந்ததன் மூலை்மர்மாக ஈ ர்மாலன ட சபர்மால க் மெகர்மாண்டு
மி ட்டுகின்ற அமெ்மரிக்கர்மாவின் மெகர்மாள்லகக்கு ஐட ச ர்மாப்பிய
ஒன்றியம் எதிர்ப்பு கர்மாட்டுவது குறித்தும் அமெ்மரிக்க-ஐட ச ர்மாப்பிய
ஒன்றிய பிளவுகள் வளர்ந்து மெ்லகின்றன.  எவ்வர்மாறர்மாயினும்,
மெபரும் ஏகர்மாதிபத்திய ்க்திகளுக்கு இலடட சய மெபருகிச்
மெ்லலும் ட ச்மர்மாதலகளுக்கு,  மெடர்மானர்மாலட் ட் ம்ப்பின் குறிப்பர்மான

ஆளுல்மலய ்மட்டுட ச்ம கர்மா தியை குணம் என்று கூற முடியர்மாது.

்ந்லதகள்,  வளங்கள் ்மற்றும் உலழப்பு ஆகியவற்றுக்கர்மான
அணுகலுக்கு இந்த ்க்திகளுக்கு இலடட சய மெபருகிச்
மெ்லலும் ட ச்மர்மாதலின் மெவளிப்பர்மாடுகளர்மாய அலவ இருக்கின்றன.

37.  அமெ்மரிக்கர்மாவில இருந்து சுயர்மாதீனப்பட்டு தங்கலள
்மறுஆயுதபர்மாணியர்மாக்கிக் மெகர்மாள்வதும் த்மது நலைன்கலளத்
திட்டவட்டம் மெ்யவதுட ச்ம ஐட ச ர்மாப்பர்மாவில உள்ள ஏகர்மாதிபத்திய
்க்திகளின் பதிலிறுப்பர்மாக உள்ளது.  “ஐட ச ர்மாப்பியர்களர்மாகிய
நர்மாம்,  ந்மது தலலைவிதிலய ந்மது லககளில மெகர்மாண்டிருந்தர்மாக
ட சவண்டும்” என்று ட சஜர்்மன் ்ர்மான்்லை ர்மான அங்ட சகலைர்மா ட ச்மர்மெகல
ஜஜூன் ்மர்மாதத்தில அறிவித்தர்மார்.  ஐட ச ர்மாப்பர்மா இனியும்
“அமெ்மரிக்கர்மா நம்ல்ம ஏற்கனட சவ பர்மாதுகர்மாத்துக்
மெகர்மாண்டிருக்கிறது என்று பலை த்ர்மாப்தங்களர்மாக ்ற்று
அ்ட்லடயர்மாக நர்மாம் நம்பி வந்தலதப் ட சபர்மாலை”
நம்பிக்மெகர்மாண்டிருக்க முடியர்மாது.  ட சஜர்்மனியும் ஐட ச ர்மாப்பர்மாவும்
“ஐட ச ர்மாப்பர்மாவில ந்மது ட சகர்மாட்பர்மாடுகள் ்மற்றும் விழமியங்கலள
ஊக்குவித்தர்மாக ட சவண்டும்,  கனடர்மா அலலைது ஜப்பர்மானுடனர்மான
கூட்டின் ்ர்மாத்தியத்துடன்.”  ட சஜர்்மன்-பிமெ ஞ்சு தலலைல்மயின்
கீழர்மான ஒரு சுயர்மாதீன்மர்மான ஐட ச ர்மாப்பிய இ ர்மாணுவத்

தலலையீட்டுப் பலடக்கும்,  ட ச்மர்மெகலின் கீழ்,  ட சஜர்்மனி தனது
ஆத லவ நீட்டியிருக்கிறது.

அ ண்்மலனக் கவிழ்ப்பர்மா அலலைது வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்ட்மர்மா

38.  ்மூக ்்மத்துவமின்ல்மயின் தர்மாக்குப்பிடிக்க முடியர்மாத
்மட்டங்களும் நி ந்த  ்மற்றும் விரிவலடந்து மெ்லகின்ற ட சபர்மார்
ஆகியவற்றின் தர்மாக்கங்களும் அதன் அ சியல மெவளிப்பர்மாட்லட
அமெ்மரிக்கர்மாவிற்குள் ஜனநர்மாயக ஆட்சி வடிவங்களின் முறிவில
கர்மாண்கிறது.

39.  ட் ம்ப்பின் பதவிட சயற்பு அதி-வலைது,  பர்மாசி் ்மற்றும்
அதிதீவி  ட சதசியவர்மாத அ சியலலை அ சு எந்தி த்தின் மிக
உயரிய ்மட்டங்களுக்குள் மெகர்மாண்டுவந்திருக்கிறது.  2016
ட சதர்தலின் ட சபர்மாது, ட் ம்ப் ்மூக அதிருப்தி ்மற்றும் வி க்திக்கு
தனது வர்மாயவீச்ல்க் மெகர்மாண்டு விண்தியை குணப்பம் மெ்யதர்மார்,
“்மறந்துட சபர்மான ்மனிதன்” குறித்த மெபர்மாயயர்மான ்மற்றும் மெவற்று
வர்மாயவீச்ல்ப் பி ட சயர்மாகித்தர்மார்.  ஆயினும்,  நிர்வர்மாகத்தின்
உண்ல்மயர்மான ்மூகப் பி திநிதித்துவ்மர்மானது,
மெ்லவந்தர்களுக்கர்மான பர்மாரிய வரி விலைக்குகள்,  இ ர்மாணுவ
நிதிஒதுக்கீட்டில ஒரு கூர்ல்மயர்மான அதிகரிப்பு,  ்மற்றும்
மெபர்மாதுக் கலவி,  அ ்ர்மாங்க மெநறிமுலறகள்,  ்மூக
ட சவலலைத்திட்டங்கள் மீதர்மான ்மற்றும் ஒட்டுமெ்மர்மாத்த்மர்மாக
மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் மீதர்மான அதன் தர்மாக்குதலலை
தீவி ப்படுத்துவது ஆகிய அதன் மெ்யலபர்மாடுகளில
மெவளிப்படுத்தப்படுகிறது.

40.  புலைம்மெபயர்ந்த ்மக்கலள அவதூறு மெ்யவது ட் ம்ப்
நிர்வர்மாகத்தின் மெகர்மாள்லகயின் ல்மய்மர்மாக இருக்கிறது,
அம்்மக்கள் மெகஸ்டட சபர்மா-பர்மாணி ட ச்ர்மாதலனயிடலகள்,  லகதுகள்
்மற்றும் திருப்பியனுப்பலகலளக் மெகர்மாண்டு பீதிமெகர்மாள்ளச்
மெ்யயப்பட்டுள்ளனர்.  எலலலைகளில பிள்லளகள் அவர்களது
மெபற்ட சறர்மாரிடம் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு,  கூண்டுகளில
அலடக்கப்படுவதும்,  அதன்பின் உடலரீதியர்மாகவும்
பர்மாலியலரீதியர்மாகவும் துன்புறுத்தப்படுவதும்,  அமெ்மரிக்கர்மாவிலும்
்மற்றும் உலைமெகங்கிலும் அதிர்ச்சிலயயும் முகச்சுளிப்லபயும்
உருவர்மாக்கியிருக்கிறது.  ஆளும் வர்க்கத்திற்குள்ளர்மான
ட ச்மர்மாதலகளுக்கர்மான ட் ம்ப்பின் பதிலிறுப்பில அவர்,  அதீத
ட சதசியவர்மாதம் ்மற்றும் ஜன ஞ்்க வர்மாயவீச்சின் அடிப்பலடயில
அதி-வலைது ்க்திகலள அணிதி ட்ட முயலுகின்ற தனது
பர்மாசி்வர்மாத விண்தியை குணப்பத்லத இ ட்டிப்பர்மாக்குகிறர்மார்.  அமெ்மரிக்க
்மூகத்திலன குதியை குணர்மாம்்ப்படுத்துவதர்மாக இருக்கின்ற ்மூக
்்மத்துவமின்ல்மயின் அவலைட்்தியை குண்மர்மான ்மட்டங்களுக்கு
ஏற்கனட சவ ஒட்டச் சு ண்டப்பட்டு விட்டிருக்கின்ற
புலைம்மெபயர்ந்த மெதர்மாழிலைர்மாளர்களது அடுக்கிலன
பலிகடர்மாவர்மாக்குவது தர்மான் ட சநர்மாக்க்மர்மாய இருக்கிறது.

41. குடிட சயற்ற ்மற்றும் சுங்க அ்மலைர்மாக்கத் துலற (ICE) ்மற்றும்
எலலலைப் பர்மாதுகர்மாப்பு முகல்மகள் ஆகியலவ மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்திற்கு எதி ர்மான வருங்கர்மாலைப் ட சபர்மார்களுக்கு
தயர்மாரிப்புக்கள்மர்மாக இருக்கின்றன.  குடிட சயற்றப்பிரிவு

ட சபர்மாலிசுக்கு, ்ட்டவிட ச ர்மாத ட சதடுதலகள் ்மற்றும் பறிமுதலகள்

மெ்யவது,  குடியுரில்மக்கர்மான ்ர்மான்று ட சகட்பது ்மற்றும்
பள்ளிகளிலும் ட சவலலையிடங்களிலும் ்மக்கலள மெ்மர்மாத்தம்
மெ்மர்மாத்த்மர்மாக தடுத்து லவப்பது என அலனவ து ஜனநர்மாயக
உரில்மகலள மீறிச் மெ்யலபடுவதற்கர்மான மெவகு-ஆழ்மர்மான
அதிகர்மா ம் மெகர்மாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  ஒபர்மா்மர்மா நிர்வர்மாகத்தின்
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கீழ் எழப்பப்பட்ட சிலற ல்மயங்கள் நவீன-கர்மாலை குவிப்பு
முகர்மாம்களர்மாக விரிவர்மாக்கப்பட்டுக் மெகர்மாண்டிருக்கின்றன.  இந்த
ஒடுக்குமுலற எந்தி ம் அலனத்து ்மூக ்மற்றும் அ சியல
எதிர்ப்புக்கு எதி ர்மாகவும் ஆளும் வர்க்கத்தர்மால பயன்படுத்தப்பட
இருக்கிறது.

42.  ட் ம்ப் நிர்வர்மாகம் மூலை்மர்மாக,  அமெ்மரிக்க ஆளும்
வர்க்க்மர்மானது திரும்பிச் மெ்லலை முடியர்மாத ஒரு ட சகர்மாட்லடத்
தர்மாண்டி மெ்ன்றிருக்கிறது. 2000  ஆண்டு ட சதர்தல திருடப்பட்டு
அமெ்மரிக்க உச்்நீதி்மன்றத்தின் 5-4  தீர்ப்பின் மூலை்மர்மாக
ஜனர்மாதிபதி பதவி ட சஜர்மார்ஜ் டபிள்யூ.  புஷ் மிஷேபுஷ்ஷுக்கு
லகயளிக்கப்பட்ட நிகழ்வு நடந்து இப்ட சபர்மாது 18
வருடங்களர்மாகிறது. அந்த ்்மயத்தில உலைக ட ச்ர்மா்லி் வலலைத்
தளம் வலியுறுத்தியலதப் ட சபர்மாலை,  ட சதர்தலின் முடிவும்
ஒட்டுமெ்மர்மாத்த அ சியல ஸ்தர்மாபகமும் அதலன ஏற்றுக்
மெகர்மாண்டல்மயும் ஆளும் வர்க்கத்திற்குள்ளர்மாக இனியும்
அடிப்பலட ஜனநர்மாயக உரில்மகளுக்கர்மாக வர்மாதிடுகின்ற எந்தப்
பிரிவும் இருக்கவிலலலை என்பலதட சய எடுத்துக்கர்மாட்டியது.
ட சதர்தலலைப் பின்மெதர்மாடர்ந்து,  ட சத்ப்பற்று ்ட்டம்,  உள்நர்மாட்டு
ட சவவுபர்மார்ப்பு,  “அ்ர்மாதர்மா தியை குணவிதத்தில லகதிகள் ஒப்பலடப்பு”,
அ சு-ஏற்பர்மாட்டு சித்த வலத ்மற்றும் குவர்மாண்டனட ச்மர்மா விரிகுடர்மா
ஆகியவற்றுடன் எப்ட சபர்மாலதக்கு்மர்மாய மெதர்மாடர்புபடுத்தப்பட்ட
“பயங்க வர்மாதத்தின் மீதர்மான ட சபர்மார்” வந்து ட ச்ர்ந்தது.  உரிய
நிகழ்முலற இலலைர்மா்மல அமெ்மரிக்கக் குடி்மக்கள் உள்ளிட
எவமெ ர்மாருவல யும் படுமெகர்மாலலை மெ்யவதற்கு அமெ்மரிக்க
ஜனர்மாதிபதிக்கு உள்ள உரில்மலய நிலலைநர்மாட்டியதன் மூலை்மர்மாக
ஜனநர்மாயக உரில்மகள் மீதர்மான தர்மாக்குதலலை ஒபர்மா்மர்மா நிர்வர்மாகம்
தீவி ப்படுத்தியது.

43.  அ சியல ஸ்தர்மாபகத்திற்குள்ளர்மாக இருக்கும் ட் ம்ப்பின்
வி்மர்்கர்களது முதுமெகலும்பற்றதும் பிற்ட சபர்மாக்கர்மானது்மர்மான
தன்ல்மதர்மான் ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்திற்கு ்மர்மாமெபரும் மெ்ர்மாத்தர்மாக
இருக்கிறது.  ஐட ச ர்மாப்பர்மாவில ட சபர்மாலைட சவ,  அமெ்மரிக்கர்மாவிலும்,
்மூக ட சகர்மாபம் ்மற்றும் அதிருப்திக்கு எந்த முற்ட சபர்மாக்கர்மான
பர்மாலதயும் இலலைர்மாதிருப்பதில இருந்து அதி-வலைது
ஆதர்மாய்மலடந்து மெகர்மாண்டிருக்கிறது.

44.  "அ ண்்மலன ்தியர்மா அலலைது வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்ட்மர்மா:

வர்மாஷிங்டனின் அ சியல மெநருக்கடியும் மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்தின் மூட சலைர்மாபர்மாயமும்” என்ற அறிக்லகயில SEP இன்
அ சியல குழ விளக்கியது:

ஜனநர்மாயகக் கட்சியினர் ்மற்றும் குடிய சுக்
கட்சியினர் உட்பட அ சியல
ஸ்தர்மாபகத்திற்குள்ளர்மாக இருக்கும் ட் ம்ப்பின்
எதிரிகள் அலனவருட ச்ம மெபருநிறுவன ்மற்றும்
நிதி உய டுக்கின் ஒரு கன்லனக்கர்மாகட சவ
ட சபசுகின்றனர்.  ட் ம்புக்கு எதி ர்மான அவர்களது
பி ச்்ர்மா த்தில அவர்கள் பயன்படுத்திக்
மெகர்மாண்டிருக்கும் வழிமுலறகள்,
இ ர்மாணுவ/உளவு ஸ்தர்மாபகத்திற்குள்ளும்
மெபருநிறுவன-நிதிய உய டுக்கிற்குள்ளும்
இருக்கின்ற கூறுகளுடன் ட ச்ர்ந்து
தில ்மலறவில ்தி மெ்யவது உள்ளிட
அடிப்பலடயர்மாக ஜனநர்மாயக-

விட ச ர்மாத்மர்மானலவயர்மாக இருக்கின்றன.  இலவ

ஒரு அ ண்்மலன ்தியின் வழிமுலறகளர்மாகும்.

45.  ஜனநர்மாயகக் கட்சியின் தன்ல்மயினர்மாட சலைட சய 2016  இல
ட் ம்ப் ட சதர்வு மெ்யயப்பட ்ர்மாத்திய்மர்மாக இருந்தது.  ஹிலைர்மாரி
கிளிண்டன் ட சவர்மால ஸ்ட்ரீட், இ ர்மாணுவ-உளவு எந்தி ம் ்மற்றும்
உயர்-நடுத்த  வர்க்கத்லதச் ட ச்ர்ந்த ்லுலகயுலடய பிரிவுகள்
ஆகியவற்றின் ட சவட்பர்மாள ர்மாக அலடயர்மாள அ சியலலை
ஊக்குவிப்பதன் மூலை்மர்மாக களத்தில நின்றர்மார்.  கிளிண்டலன
ஆதரிக்க ட சபர்னி ்ர்மாண்டர்ஸ் எடுத்த முடிவர்மானது —்மூக
எதிர்ப்லப ஜனநர்மாயகக் கட்சியின் பின்னர்மால திருப்பி விடுகின்ற
ட சநர்மாக்கம் மெகர்மாண்டிருந்த ஒரு பி ச்்ர்மா த்தின் உச்்்மர்மாய இது

இருந்தது— ்மூக அதிருப்திக்கு ட் ம்ப் விண்தியை குணப்பம்

மெ்யவதற்கு பர்மாலதலய திறந்து விட்டது.

46.  ட சதர்தலுக்குப் பிந்லதய கர்மாலைத்தில,  ட் ம்புக்கர்மான
அத்தலன எதிர்ப்லபயும் உளவு எந்தி த்தின் ்க்திவர்மாயந்த
கன்லனகளது ்திகள் ்மற்றும் சூழ்ச்சிகளுக்கு —இலவ  ஷ்ய-
விட ச ர்மாதப் பி ச்்ர்மா த்லதயும் FBI இன் முன்னர்மாள் தலலைவ ர்மான
ட ச ர்மாபர்ட் முலலைர் தலலைல்மயிலைர்மான வி்ர்மா லதியை குணலயயும்

ல்மய்மர்மாகக் மெகர்மாண்டிருந்தன— பின்னர்மால திருப்பி

விடுவதற்ட சக ஜனநர்மாயகக் கட்சியினர்
ட சவலலைமெ்யதிருக்கின்றனர்.   ஷ்யர்மாவில உள்ள விளர்மாடிமிர்
புட்டின் அ ்ர்மாங்கத்துடன் இதியை குணக்கம் கர்மாட்ட விலழவதற்கர்மாக
ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்லத கண்டனம் மெ்யயும் ஜனநர்மாயகக்
கட்சியினர்,  அட சதட சந த்தில,  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் மீதும்
புலைம்மெபயர்ந்தவர்கள் மீது்மர்மான அதன் தர்மாக்குதலலை,
மெ்லவந்தர்களுக்கர்மான அதன் வரிமெவட்டுக்கலள ்மற்றும்
உலைகப் ட சபர்மாருக்கர்மான அதன் படிப்படியர்மான தயர்மாரிப்புகலள
உதர்மாசீனம் மெ்யதிருக்கின்றனர்,  மூடி்மலறத்திருக்கின்றனர்
்மற்றும் அவற்றுக்கு வழிவலக அல்மத்தும் தந்திருக்கின்றனர்.

47.  ஜனநர்மாயகக் கட்சியினரின்  ஷ்ய-விட ச ர்மாதப் பி ச்்ர்மா ம்
மூன்று முலனகள் மெகர்மாண்டதர்மாய இருக்கிறது:  (1)  ்மத்திய
கிழக்கில அமெ்மரிக்க ட ச்மலைர்மாதிக்கத்திற்கு —சீனர்மாவுடன்
ட ச்மர்மாதுவதற்கு ஒரு முன்நிபந்தலனயர்மாக இது

எதிர்மெகர்மாள்ளப்பட்டர்மாக ட சவண்டும் என்று பர்மார்க்கப்படுகிறது—

ஒரு பி தர்மான்மர்மான முட்டுக்கட்லடயர்மாக இ ர்மாணுவ ்மற்றும்
உளவு முகல்மகளின் ட ச்மலைர்மாதிக்க்மர்மான கன்லனகளர்மால
பர்மார்க்கப்படுகின்ற  ஷ்யர்மாவுக்கு எதி ர்மாக ஒரு கூடுதல
மூர்க்க்மர்மான மெவளியுறவுக் மெகர்மாள்லகலய அ்மலைர்மாக்குவது; (2)
“ட சபர்மாலிச் மெ்யதிகள்”  ்மற்றும் “ ஷ்யத் தலலையீடு”
ஆகியவற்லற எதிர்த்துப் ட சபர்மாரிடுவதர்மான ்ர்மாக்கின் கீழர்மாக,
ஜனநர்மாயக உரில்மகள் மீதர்மான ஒரு தர்மாக்குதலுக்கர்மான
கட்டல்மப்லப உருவர்மாக்குவது அத்துடன் இலதியை குணயத்
தணிக்லகயின் ஒரு ஆட்சிலய திணிப்பது;  ்மற்றும் (3)
முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்புமுலறக்கு எந்த ்வர்மாலலையும்

முன்நிறுத்திவிடர்மா வண்தியை குணம் மிலலியன் கதியை குணக்கர்மான

மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் ்மற்றும் இலளஞர்களது ட சகர்மாபத்லதத்
திருப்பிவிடுவது.

48.   ஷ்ய-விட ச ர்மாதப் பி ச்்ர்மா ம் தவி , ஜனநர்மாயகக் கட்சியினர்
பி தர்மான்மர்மாக கவனம் மெ்லுத்தும் விடய்மர்மாக #MeToo

இயக்கத்லத —இது பர்மாலியல தர்மாக்குதல ்மற்றும்
வன்முலறலய எதிர்ப்பதர்மான ்மலறப்பின் கீழர்மாக உரிய
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நிகழ்முலறகளுக்கர்மான உரில்ம உள்ளிட அடிப்பலட ஜனநர்மாயக
உரில்மகலள பலைவீனப்படுத்துவதற்கும்
இலலைர்மாமெதர்மாழிப்பதற்கு்மர்மான ஒரு சூனிய-ட சவட்லட சூழலலை

உருவர்மாக்குவதற்ட சக ட ச்லவ மெ்யதிருக்கிறது— ஊக்குவிப்பது

இருந்து வந்திருக்கிறது. #MeToo பி ச்்ர்மா ்மர்மானது மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கப் மெபண்கள் உள்ளிட மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம்
முகம்மெகர்மாடுக்கின்ற பி ச்சிலனகலள முற்றிலு்மர்மாக உதர்மாசீனம்
மெ்யதிருக்கிறது.  இலடவிடர்மாது பர்மாலியல மெதர்மாடர்பர்மாகட சவ
சிந்தித்துக் மெகர்மாண்டிருப்பது ஜனநர்மாயகக் கட்சியின் வ்தியர்மான
உயர் நடுத்த -வர்க்கத்திடம் நற்மெபயர் மெபற்றுத் த லைர்மாம்,
ஆனர்மால முதலைர்மாளித்துவ ்மூகத்தில பர்மாலினம், நிறம் அலலைது
பர்மாலியல ட சநர்மாக்குநிலலை ஆகியவற்லறக் கர்மாட்டிலும் த்மது
வர்க்க நிலலையில இருந்து எழகின்ற பி ச்சிலனகள்
மெதர்மாடர்பர்மாகட சவ பி தர்மான கவலலை மெகர்மாண்டிருக்கின்ற ப ந்த
எண்ணிக்லகயிலைர்மான உலழக்கும் ்மக்களிடம் இது எந்த
வ ட சவற்லபயும் மெபறவிலலலை.

49.  ட் ம்ப் பதவிட சயற்று ஒன்றல  ஆண்டு கர்மாலைத்திற்குப்
பின்னர்,  அவருக்கு எதி ர்மான ஜனநர்மாயகக் கட்சியினரின்
மூட சலைர்மாபர்மாயம் உருக்குலலைந்து கிடக்கிறது.  நிர்வர்மாகம்
துணிச்்ல மெபற்று வருகிறது, உச்்நீதி்மன்றம் உள்ளிட அ சின்
அத்தலன ஸ்தர்மாபனங்களின் மீதும் அதி-வலைதுகளது
கட்டுப்பர்மாட்லட ஸ்தர்மாபிப்பதற்கர்மான அதன் முயற்சிகலள அது
முன்தள்ளிக் மெகர்மாண்டிருக்கிறது.  ்மறுபுறத்தில,  ஜனநர்மாயகக்
கட்சியினட ச ர்மா,  ்மூக ்மற்றும் அ சியல எதிர்ப்லப
தில்திருப்புவதற்கும் ஒடுக்குவதற்கு்மர்மான த்மது முயற்சிகலள
இ ட்டிப்பர்மாக்கிக் மெகர்மாண்டிருக்கின்றனர்.  மெவள்லள
்மர்மாளிலகயில இருக்கும் ஒரு பிலலியன அடர்மாவடியர்மாளருக்கு
எதி ர்மாக ஒரு பர்மாரிய மெவகுஜன இயக்கம் எழவலதக்
கர்மாட்டிலும் அவர்களுக்கு அச்்மூட்டக் கூடியது
ட சவட சறதுமிலலலை.  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு
முகம்மெகர்மாடுக்கும் நிலலையில முதலைர்மாளித்துவ அ சின்
ஸ்தர்மாபனங்கலள பலைவீனப்படுத்துகின்ற எதுமெவர்மான்லறயும்
மெ்யவதற்கு அவர்கள் விரும்பவிலலலை.

சிஐஏ ஜனநர்மாயகக் கட்சியினரும் ட சபர்மாலி-இடதுகளும்

50.  ட் ம்ப் ட சதர்ந்மெதடுக்கப்பட்டல்மக்கு ஜனநர்மாயகக் கட்சியின்

பதிலிறுப்பர்மானது அதன் வர்க்கத் தன்ல்மயர்மாலும் அ சியல

்ர்மாமுத்திரிகர்மா லைட்்தியை குணத்தினர்மாலும் தீர்்மர்மானிக்கப்படுகிறது.  நிதி

மூலைதனத்தினதும் இ ர்மாணுவ-உளவு எந்தி த்தினதும் ஒரு

கட்சியர்மாக,  அமெ்மரிக்க ்மூகத்தின் மிகச் மெ்லவந்த 10

்தவீதத்தினரில இடம்மெபறு்மளவுக்கு ஆண்டுவருவர்மாய

மெகர்மாண்ட வ்தியர்மான உயர் நடுத்த -வர்க்கத்தின் ஒரு ப ந்த

அடுக்கினர்மால ஆத வளிக்கப்படுவதர்மாக இக்கட்சி இருக்கிறது.

இந்த வ்தியர்மான ்மூக அடுக்கின் வருவர்மாய அமெ்மரிக்கர்களது

ப ந்த மெபரும்பர்மான்ல்மயின் வருவர்மாலய விடவும் மிக அதிகம்

என்ற அட சதட சவலளயில,  இந்த ்லுலகயுலடய 90-99

்தவீதத்திற்குள் இருக்கின்ட சறர்மார்,  மெ்லவந்தர்களது உச்்த்தில

இருக்கும் 1,  0.1,  அலலைது 0.01  ்தவீதத்தினருடன்

ஒப்பிடுலகயில த்மது வருவர்மாய மெகர்மாண்டிருக்கும் மிகப்மெபரும்

வித்தியர்மா்த்லதக் குறித்து நன்கு விழிப்ட சபர்மாடுள்ளனர்.  பர்மாரிய

வறுல்ம நிலைவுவலதக் கர்மாட்டிலும் மிகவும் மெ்லவம்பலடத்த

10  ்தவீதத்தினர் ்மத்தியில த்மக்குப் பர்மாதக்மர்மான வலகயில

மெ்லவம் பகிர்ந்து மெகர்மாள்ளப்படுவது குறித்துத்தர்மான்

அவர்களுக்கு மிகவும் அதிக்மர்மான அதிருப்தி இருக்கிறது.

மிகப் பதியை குணக்கர்மா  அமெ்மரிக்கர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற மிகப்

ப ந்த மெ்லவத்தில ஒரு குலறலவ ஏற்படுத்திவிட

அவர்களர்மால முடியர்மாதட சபர்மாதும் கூட, உயர்நடுத்த  வர்க்கத்தின்

உறுப்பினர்கள் அமெ்மரிக்க முதலைர்மாளித்துவத்தின் உச்்த்லத

சுற்றிய இடத்தில சிதறிவிழம் கூடுதல பதியை குணத்திற்கர்மாக த்மக்குள்

ஒரு ஆக்ட ச ர்மா மிஷே்மர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டத்லத நடத்துகின்றனர்.

51.  ஜனநர்மாயகக் கட்சியர்மால ஊக்குவிக்கப்படுகின்ற இன,
பர்மாலின ்மற்றும் பர்மாலியல அலடயர்மாள அ சியலைர்மானது
மெபருநிறுவனங்கள்,  பலகலலைக்கழகங்கள்,  மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள்
்மற்றும் அ சு எந்தி த்திற்குள்ளர்மான பதவிகளுக்கர்மான
அணுகலுக்கர்மாக உயர்-நடுத்த  வர்க்கத்திற்குள் நடக்கின்ற
இழிவர்மான ட ச்மர்மாதலகளுடன் பிலதியை குணந்ததர்மாய இருக்கிறது.
இப்ட சபர்மாது வழல்மயர்மாகி விட்டிருக்கும் ஏட சதனும் ஒரு அலலைது
ட சவமெறர்மாரு தனி்மனிதரின் மீதர்மான

“நுண்நிலலைமூர்க்கத்தனங்கள்”, (“microaggressions”) நிறமெவறி

்மற்றும் எலலைர்மாவற்லறயும் விட மிக ஆபத்தர்மானதர்மாய, பர்மாலியல
துன்புறுத்தல குற்றச்்ர்மாட்டு அடிப்பலடயிலைர்மான கண்டனங்கள்,
அலடயர்மாள அ சியலின் ஆயுதப்பி ட சயர்மாகத்லதட சய அன்றி
ட சவமெறதலனயும் குறிக்கவிலலலை.

52. ட சபர்மாலி-இடதுகளின் பிரிவுகள் “99 ்தவீதத்தின் ஒரு புதிய
கட்சி”க்கு அலழப்பு விடுப்பலத முன்மெனடுத்திருக்கின்றன.
இந்த சுட சலைர்மாக்மர்மானது ஆண்டுக்கு 25,000  டர்மாலைர்
்ம்பர்மாதிப்பவர்களது நலைன்களுக்கும் (்மணிக்கு 12  டர்மாலைர்
வருவர்மாய மெகர்மாண்ட ஒரு ட சவலலையின் ஆண்டுவருவர்மாய)
ஆண்டுக்கு 250,000  டர்மாலைர் முதல 1,000,000  டர்மாலைர் வல 
(முதலீடுகள் மீதர்மான வருவர்மாய இலலைர்மா்மல)
்ம்பர்மாதிப்பவர்களது நலைன்களுக்கும் இலடயில மெபர்மாதுவர்மானது
எதுவும் கிலடயர்மாது என்பலதட சய குறிக்கிறது.  ்மூகரீதியர்மாக
அபத்த்மர்மானதும் அ சியலரீதியர்மாக பிற்ட சபர்மாக்குத்தன்மர்மானது்மர்மான
இந்த சுட சலைர்மாகம் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத உயர்-நடுத்த 
வர்க்கத்திற்கும் ஜனநர்மாயகக் கட்சிக்கும் கீழ்ப்படியச்
மெ்யவலத ட சநர்மாக்க்மர்மாகக் மெகர்மாண்டுள்ளது.

53.  2018  இலடத்ட சதர்தலில உலைக ட ச்ர்மா்லி் வலலைத் தளம்
ஆவதியை குணப்படுத்தியிருப்பலதப் ட சபர்மாலை,  ஜனநர்மாயகக் கட்சி
முன்கண்டி ர்மாத ஒரு எண்ணிக்லகயில முன்னர்மாள் உளவு

முகவர்கலளயும் முன்னர்மாள் இ ர்மாணுவத்தினல யும்

நிறுத்தியிருக்கிறது.  அமெ்மரிக்க ஜனநர்மாயக ட ச்ர்மா்லிஸ்டுகள்
(DSA) ்மற்றும் ்ர்வட சத் ட ச்ர்மா்லிஸ்ட் அல்மப்பு (ISO) ட சபர்மான்ற
அல்மப்புகளில மெவளிப்படுகின்றவர்மாறர்மாக,  “சிஐஏ ஜனநர்மாயகக்
கட்சியினரின்”  அ சியலைர்மானது,  உயர்-நடுத்த  வர்க்கத்தின்
ட சபர்மாலி-இடது அ சியலுடன் ட ச்மர்மாதலுலடயது அலலை,  ்மர்மாறர்மாக

அதனுடன் மெபர்மாருந்திப் ட சபர்மாகக் கூடியதர்மாகும்.  “அ ண்்மலன

்தியர்மா அலலைது வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்ட்மர்மா” இல உலைக ட ச்ர்மா்லி்
வலலைத் தளம் கூறியது:

ஆளும் வர்க்கத்தில இருந்து சுயர்மாதீன்மற்று
இருப்பது நடுத்த  வர்க்க அ சியலின்
குதியை குணர்மாம்்்மர்மாகும்.  அது ஜனநர்மாயகக் கட்சியின்
மீது மெ்லவர்மாக்கு மெ்லுத்தி முதலைர்மாளித்துவ
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அல்மப்புமுலறயின் மிககுலறந்த

சீர்திருத்தங்களுக்கு அதன் ஆத லவ
மெவலவதற்கு விலழகிறது.  இந்த அ சியல
சூழலவட்டத்திற்குள் இருக்கின்ற ்ற்று இடது-
தர்மா ர்மாளவர்மாத கூறுகள் ்மூக-்்மத்துவமின்ல்ம
பி ச்சிலனகலளக் குறிப்பிடுகின்ற
அட சதட சவலளயில,  அலவ,  மிகவும்
ட சகர்மாட்பர்மாடற்ற விதத்தில,  ஜனநர்மாயகக் கட்சியின்
ஆத வுடனர்மான அல -சீர்திருத்தவர்மாத
விண்தியை குணப்பங்கலள அமெ்மரிக்க
ஏகர்மாதிபத்தியத்தின் ட சநர்மாக்கங்களுடன்
ஒன்றுகலைக்கின்றன.  அவற்றின்
சிறப்பு்லுலகயுலடய மெ்ர்மாந்த மெபர்மாருளர்மாதர்மா 
நிலலையர்மானது மெபருநிறுவன இலைர்மாபங்கள்
்மற்றும் பங்கு விலலைகளின் முன்கண்டி ர்மாத
ஏற்றத்லத அடிப்பலடயர்மாகக் மெகர்மாண்டிருக்கிறது
என்ற உண்ல்மயுடன் இது பிலதியை குணந்திருக்கிறது.
மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் மீது ஆளும்
வர்க்கத்தின் ட ச்மலைர்மாதிக்கத்லத ப ர்மா்மரிப்பட சத
அவற்றின் பி தர்மான அ சியல மெ்யலபர்மாடர்மாக
இருக்கிறது.

54.  ஜனநர்மாயகக் கட்சிக்கு அ சியல அதிகர்மா த்லத
ஒட்டலவக்கும் முயற்சியில DSA அதிகளவில ஒரு ல்மய்மர்மான
பர்மாத்தி த்லத வகித்துக் மெகர்மாண்டிருக்கிறது. 2016 ட சதர்தலுக்குப்
பின்னர்,  DSA இன் உறுப்பினர் எண்ணிக்லக 7,000  இல
இருந்து 37,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது. முதலைர்மாளித்துவத்திற்கு
ஒரு ட ச்ர்மா்லி் எதிர்ப்லப எதிர்ட சநர்மாக்கும் இலளஞர்களது ஒரு
அடுக்கின் ஆத லவ அது மெவன்று மெகர்மாண்டிருப்பட சதர்மாடு,
இந்த ்மட சனர்மாநிலலைலய ஜனநர்மாயகக் கட்சியின் பின்னர்மால
திருப்பி விடுவதற்கும் அது முலனகிறது.  ஜஜூன் ்மர்மாதத்தில
நியூட சயர்மார்க் ்ட்ட்மன்ற முதனிலலைத் ட சதர்தல ஒன்றில
இப்ட சபர்மாதிருக்கும் ்ட்ட்மன்ற உறுப்பின ர்மான ட சஜர்மா்ப்
கி வ்ளிலயத் ட சதர்மாற்கடித்த DSA அங்கத்தவர்
அமெலைக்்ர்மாண்ட்ரியர்மா ஒகர்மாசிட சயர்மா-ட சகர்மார்ட்மெடஸ் இன் பி ச்்ர்மா ம்,
இந்த பர்மாத்தி த்லத விளங்கப்படுத்துகின்றது.  பி திநிதிகள்
்லபயில நர்மான்கர்மாவது உயரிய ஜனநர்மாயகக் கட்சி
பி திநிதியர்மான கி வ்ளிலய ட சதர்மாற்கடிக்க ்மூக அதிருப்திலய
சு ண்டிக் மெகர்மாண்ட ஒகர்மாசிட சயர்மா-ட சகர்மார்ட சடஸ்,  மெபருநிறுவன
ஊடகங்களர்மால பர்மா ர்மாட்டப்படுகின்ற நிலலையில,  அவ து
ஸ்தர்மாபக நற்்ர்மான்றுகலள துரித்மர்மாக பூச்சுட சவலலை மெ்யவலத
ட சநர்மாக்கி நகர்ந்தர்மார்.  “ICE ஐ ஒழிப்பதற்கு”  —உண்ல்மயில,
அதன் அத்தலன மெகர்மாடுல்மயர்மான குதியை குணங்கலளயும்
தக்கலவத்துக் மெகர்மாண்டு அதற்கு ஒரு புதிய மெபயர்
சூட்டுவதற்கு—  DSA ்மற்றும் ஒகர்மாசிட சயர்மா-ட சகர்மார்ட்மெடஸ்
விடுத்திருக்கும் அலழப்பு ஜனநர்மாயகக் கட்சியின்
தலலைல்மயின் ஒரு பிரிவர்மால லகயிமெலைடுத்துக்
மெகர்மாள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

55.  ஒகர்மாசிட சயர்மா-ட சகர்மார்ட்மெடஸ் முதனிலலை ட சதர்தல மெவற்றிலயத்
மெதர்மாடர்ந்து நியூட சயர்மார்க் லடம்ஸில மெவளியர்மாகியிருந்த ஒரு
கட்டுல யில (“நவீன தலலைமுலற ட ச்ர்மா்லிஸ்டுகள்
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ட சகர்மாலட்ட சபர்க்), ட ச்ர்மா்லி்த்தில மெபருகும் ஆர்வம் குறித்த

அச்்ம் ்மற்றும் DSA ட சபர்மான்ற குழக்களின் மெ்யலபர்மாடு

இ ண்டும் மெவளிப்பட்டன.  ட சகர்மாலட்ட சபர்க் எழதுகிறர்மார்:
''உற்பத்தி ்ர்மாதனங்கலள ்மக்கள் கட்டுப்பர்மாட்டில லவப்பது
குறித்த ட சபச்சு என்பது பலை பலழய ஜனநர்மாயகக்
கட்சிக்கர்மா ர்களுக்கு,  இன்னும் மிக
தர்மா ர்மாளவர்மாதியர்மானவர்களுக்கும் கூட,  மெவறுப்புக்குரியதர்மாய
இருக்கிறது.  இலளஞர்களுக்கு அது நிலறயட சவ
ட ச்மம்பட்டதர்மாய மெதரிகிறது: ஜனநர்மாயகக் கட்சியினரில 18 முதல
34 வயலதச் ட ச்ர்ந்தவர்களில 61 ்தவீதம் ட சபர் ட ச்ர்மா்லி்த்லத

்ர்மாதக்மர்மான ஒன்றர்மாக கர்மாண்பதர்மாக ்மீபத்திய கருத்துக்கணிப்பு

ஒன்று கர்மாட்டுகிறது.  மெபரு்மந்தநிலலை,  அதிகரித்துச் மெ்லலும்
கலவிக்கர்மான மெ்லைவு,  சுகர்மாதர்மா க் கர்மாப்பீட்லட நம்பவியலைர்மாத
நிலலை ்மற்றும் ட சவலலையிடங்களில மெபருகும் நிச்்ய்மற்ற
நிலலை ஆகியவற்றின் கலைலவயர்மானது இலளஞர்கலள
அரித்துவிழங்கும் மெபர்மாருளியல பர்மாதுகர்மாப்பின்ல்மக்குள்

விட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு கம்யூனி்த்தின் ப வலைர்மான

ட சதர்மாலவி குறித்த எந்த நிலனவும் இலலலை,  ஆனர்மால
அவர்கலளச் சுற்றிய தில்மெயங்கிலும் முதலைர்மாளித்துவத்தின்
ட சதர்மாலவிகள் குறித்ட சத நிலனவிருக்கிறது.”

56.  ஜனநர்மாயகக் கட்சி அதன் ்மறுஅலைங்கர்மா த்திற்கர்மான ஒரு
வழிவலகயர்மாக அதன் கதவுகலள DSAக்கும் அதன்
ட சவட்பர்மாளர்களுக்கும் திறந்து விட ட சவண்டும் என்பட சத

ட சகர்மாலட்ட சபர்க் வந்தலடகின்ற முடிவர்மாக இருக்கிறது: 

ஒகர்மாசிட சயர்மா-ட சகர்மார்ட்மெடஸ் ட சபர்மான்று அங்ட சக
நிலறய ட சவட்பர்மாளர்கள் இருக்கின்றனர்,
ஜனநர்மாயகக் கட்சி அவர்கலள வ ட சவற்க
ட சவண்டும்.  ஒரு அண்ல்ம அல்மப்பர்மாக
கட்சிலய ்மறுகட்டு்மர்மானம் மெ்யகின்ற
ட சவலலைலயச் மெ்யவதற்கு அவர்களது இளல்ம,
ஆர்வம் ்மற்றும் விருப்பம் அதற்கு
அவசிய்மர்மாயிருக்கிறது.  கட்சியின் தலலைல்ம
விரும்புகிறட சதர்மா இலலலைட சயர்மா அவர்கள் வந்து
மெகர்மாண்டிருக்கிறர்மார்கள்.

57. உண்ல்மயில, DSA ்மற்றும் அதலனமெயர்மாத்த ட சபர்மாலி-இடது
கட்சிகளின் ட சவலலைத்திட்டத்தில உண்ல்மயர்மான ட ச்ர்மா்லி்த்தின்
எந்த சுவடுகளும் கிலடயர்மாது.  வ ம்புபட்ட ்மூக
சீர்திருத்தங்களுக்கர்மான அவற்றின் ஆட சலைர்மா்லனகள்
ஜனநர்மாயகக் கட்சிக்கு ஆத வளிப்பதுடனும் மெதர்மாழிலைர்மாள
வர்க்கத்தின் மீது மெபருநிறுவனத் மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள்
அல்மப்புரீதியர்மாக ட ச்மலைர்மாதிக்கம் மெ்யவலதப்
பர்மாதுகர்மாப்பதுடனும் மெதர்மாடர்புபட்டுள்ளன.  அதர்மாவது,
மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் மீது ஒரு ட சபர்மால  நடத்திக்
மெகர்மாண்டிருக்கின்ற ஸ்தர்மாபனங்களுக்கு ஒரு ட சபர்மாலி-இடது
்மலறப்லப அலவ வழங்குகின்றன.

58.  ட சபர்மாலி-இடது குழக்கள் ஒன்று ஏகர்மாதிபத்திய
இ ர்மாணுவவர்மாதத்திற்கு எதி ர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டத்தில இருந்து
ஒதுங்கிக் மெகர்மாள்கின்றன அலலைது அமெ்மரிக்க இ ர்மாணுவ
நடவடிக்லககளுக்கு ட சநர்ல்மயற்ற நியர்மாயப்படுத்தலகலள
வழங்குகின்றன.  அமெ்மரிக்கர்மாவில ISO இன் குறிப்பர்மான

பர்மாத்தி ்மர்மானது, அமெ்மரிக்க மெவளியுறவுத் துலற ்மற்றும் சிஐஏ

இன் மெகர்மாள்லகலய ட சபர்மாலி-இடது அ சியலின்
சூழலவட்டத்திற்குள்ளர்மாக மிகத் மெதளிவர்மாக வர்மார்த்லதகளில
வடிப்பதர்மாக இருக்கிறது.  இது சிரியர்மாவில ஆட்சி-
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்மர்மாற்றத்திற்கர்மான அமெ்மரிக்க-ஆத வு பி ச்்ர்மா த்தின் மிக
உத்ட சவக்மர்மான ஆத வர்மாள ர்மாக இருப்பட சதர்மாடு சிரியர்மாவிலும்
 ஷ்யர்மாவுக்கு எதி ர்மாகவும் ஒரு கூடுதல மூர்க்க்மர்மான
இ ர்மாணுவத் தலலையீட்டுக்கு அலழப்பு விடுக்கின்ற அ சின்
கன்லனகளுடன் மெநருக்க்மர்மான மெதர்மாடர்புகலளயும் ஏற்படுத்திக்
மெகர்மாண்டுள்ளது.

59.  ஏகர்மாதிபத்தியத்திற்கு ட சபர்மாலி-இடது அளிக்கும்

ஆத வர்மானது, அதன் மிகக் மெகர்மாடுல்மயர்மான மெவளிப்பர்மாட்லட

இலைண்டனில ஈக்வடர்மார் தூத கத்தில ்மர்மாட்டிக் மெகர்மாண்டவ ர்மாக,
அங்கிருந்து மெவளிட சயற்றப்பட்டு,  லகது மெ்யயப்பட்டு
அமெ்மரிக்கர்மாவிடம் ஒப்பலடக்கப்படும் (அங்கு அவர்
ட சவவுபர்மார்த்த குற்றவியல குற்றச்்ர்மாட்டுகளுக்கு

முகம்மெகர்மாடுப்பர்மார்) ஆபத்திற்கு முகம்மெகர்மாடுப்பவ ர்மாக

இருக்கின்ற விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தர்மாபகரும் பத்திரிலகயர்மாளரு்மர்மான

ஜஜூலியன் அ்ர்மாஞ்சிற்கு எதி ர்மாய தீவி ப்பட்டுச் மெ்லலும்

அச்சுறுத்தலகள் விடயத்தில அது கர்மாட்டும் மெ்ம அது காட்டும் மௌனத்தில
கர்மாண்கிறது.

60.  உயர்-நடுத்த  வர்க்கத்தின் ட சபர்மாலி-இடது அல்மப்புகளது
துட ச ர்மாகப் பர்மாத்தி ம் ஒரு ்ர்வட சத் நிகழ்வுப்ட சபர்மாக்கர்மாக

இருக்கிறது.  கிரீசில,  “தீவி  இடதுகளின் கூட்டணி” சிரி்ர்மா,

மூன்றல  ஆண்டுகளர்மாக ஒரு கூட்டணி அ ்ர்மாங்கத்திற்குத்
தலலைல்ம மெகர்மாடுத்திருக்கிறது, இச்்்மயத்தில அது ஐட ச ர்மாப்பிய
வங்கிகளின் ட சகர்மாரிக்லககலள கடல்மயுடன் அ்மலபடுத்தி
வந்திருப்பட சதர்மாடு ஐட ச ர்மாப்பிய ஒன்றியத்தின் அகதிகள்-
விட ச ர்மாதக் மெகர்மாள்லகலய முதல-வரில்யில நின்று
மெ்யதுமுடிப்பதர்மாகவும் மெ்யலபட்டிருக்கிறது.  ட சஜர்்மனியில
இடது கட்சியர்மானது,  பர்மாசி் AfD இன் ட சவலலைத்திட்டத்லத

மெபரு்மளவில ஏற்றுக்மெகர்மாண்டு, சிக்கன நடவடிக்லககள்

்மற்றும் புலைம்மெபயர்ந்ட சதர்மார் மீதர்மான தர்மாக்குதலகலள ஆதரித்துக்
மெகர்மாண்டும் அ்மலபடுத்திக் மெகர்மாண்டும் இருக்கிறது.

61. அ சியல ஸ்தர்மாபகத்தின் கன்லனகளர்மால DSA, ISO, ்மற்றும்
பிற ட சபர்மாலி-இடது குழக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவதற்கு
இலதியை குணயர்மாக உலைக ட ச்ர்மா்லி் வலலைத் தளத்லத
ஒடுக்குவதற்கர்மான திட்டமிட்ட முயற்சிகள்
ட ச்மற்மெகர்மாள்ளப்படுகின்றன.  DSA உடன் இலதியை குணந்த

ஜர்மாக்ட சகர்மாபின் பத்திரிலக நியூ ட சயர்மார்க் லடம்ஸர்மால
மெதர்மாடர்ச்சியர்மாக ட ச்மற்ட சகர்மாளிடப்படுவட சதர்மாடு,  கூகுள்
ட சதடலகளிலும் பி தர்மான்மர்மாக இடம்பிடித்து விடுகின்ற
அட சதட சவலளயில,  உளவுமுகல்மகள் ்மற்றும் அ சுடன்
மெநருக்க்மர்மான மெதர்மாடர்புடன் கூகுள்,  ஃட சபஸ்புக் ்மற்றும் பிற
இலதியை குணய நிறுவனங்களர்மால அ்மலபடுத்தப்படுகின்ற தணிக்லக
மெபர்மாறிமுலறகளது பி தர்மான இலைக்கர்மாக உலைக ட ச்ர்மா்லி்
வலலைத் தளம் ஆகியிருக்கிறது.  ப ந்த எண்ணிக்லகயிலைர்மான
மெதர்மாழிலைர்மாளர்களும் இலளஞர்களும் முதலைர்மாளித்துவத்லத
எதிர்த்து நிற்பதற்கும் ட ச்ர்மா்லி்த்திற்கர்மாகப் ட சபர்மா ர்மாடுவதற்கு்மர்மான
ஒரு வழிலய எதிர்ட சநர்மாக்கும் நிலலையில,  அ சுக்கும்
முதலைர்மாளித்துவ அ சியல எந்தி த்திற்கும் துலதியை குண
உறுப்புகளர்மாக ட ச்லவ மெ்யகின்ற அல்மப்புகலள ட சநர்மாக்கி
அவர்கள் தில்திருப்பப்படுகின்றனர்.

ட சவலலைநிறுத்த நடவடிக்லக மீமெழழச்சியலடவதன்

முக்கியத்துவம்

62.  ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்திற்கு எதி ர்மான உண்ல்மயர்மான

இயக்க்மர்மானது,  ஆளும் வர்க்கத்தில இருந்ட சதர்மா அலலைது

உயர் ்மத்தியத  வர்க்கத்தில இருந்ட சதர்மா

ட சதர்மான்றப்ட சபர்மாவதிலலலை.  ்மர்மாறர்மாக ப ந்த மெவகுஜனங்களில

இருந்ட சத,  அதர்மாவது அ சியல வர்மாழ்வில இருந்து முற்றிலும்

விலைக்கி லவக்கப்பட்டுள்ள மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தில இருந்ட சத

ட சதர்மான்றும்.  முதலைர்மாளித்துவ மெநருக்கடியின் யதர்மார்த்தம்

ஏற்கனட சவ இந்த ஆண்டு மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கப்

ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் குறிப்பிடத்தக்க ஆ ம்ப மெவளிப்பர்மாடுகளுக்கு

வழிவகுத்துள்ளது.  கடந்த 30 ஆண்டுகளில

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒழங்கல்மக்கப்பட்ட எலலைர்மா

வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் மெவளிப்பர்மாட்லடயும்

அடக்கிலவத்தன.  ஆனர்மால 2018 ஆம் ஆண்டின்

மெதர்மாடக்கத்தில இருந்ட சத ட ச்மற்கு ட சவர்ஜினியர்மா, ஓக்லைட ச்ர்மா்மர்மா,

நியூ ட சஜர்சி,  அரிட ச்ர்மானர்மா,  வட கட ச ர்மாலினர்மா,  மெகர்மாலை ர்மாட சடர்மா,

மெகன்டக்கி ஆகிய ்மர்மாநிலைங்களில ஆசிரியர்கள்

மெதர்மாடர்ச்சியர்மான ட சவலலைநிறுத்தங்களிலும் மெவளிநடப்புகளிலும்

ஈடுபட்டுள்ளனர்.  ட ச்மற்கு ட சவர்ஜினியர்மாவில மெதர்மாலலைத்

மெதர்மாடர்புத் மெதர்மாழிலைர்மாளர்களும் கலிட சபர்மார்னியர்மா பலகலலைக்கழக

ட ச்லவ மெதர்மாழிலைர்மாளர்களும் ட சவலலை நிறுத்தம் மெ்யதிருந்தனர்.

63.  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் வளர்ச்சியர்மானது ்மர்மார்க்சி்த்தின்

அடிப்பலட தத்துவர்மார்த்த ட சகர்மாட்பர்மாடுகலளயும் நர்மான்கர்மாம்

அகிலைத்தின் அலனத்துலைகக் குழவர்மால விளக்கிகூறப்பட்டு

அபிவிருத்தி மெ்யயப்பட்ட அ சியல முன்ட சனர்மாக்லகயும்

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது மெவளிப்படுத்தியதர்மாவது:

இனம்,  பர்மாலினம் அலலைது பர்மாலியல

அலடயர்மாளட ச்மர்மா அன்றி, வர்க்கட ச்ம அமெ்மரிக்க

்மற்றும் உலைக ்முதர்மாயத்தின் அடிப்பலட ்மூக

பிரிவர்மாகும்.  ஜனநர்மாயகக் கட்சியினரும்

அவர்களின் அ சியல ஒட்டுண்ணிகளும்

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத இனவர்மாதிகள் என்றும்

பிற்ட சபர்மாக்கர்மானவர்கள் என்றும் அவதூறு

மெ்யத, "குடிய சு"  ்மர்மாநிலைங்களிட சலைட சய இந்த

ஆண்டு பலை வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டங்கள்

மெவடித்தல்ம,  "சிவப்பு"  ்மற்றும் "நீலை"

்மர்மாநிலைங்களர்மாக அமெ்மரிக்கர்மா பிளவுபட்டுள்ளது

என்ற ட ச்மர்மா்டிலய அம்பலைப்படுத்தியுள்ளது.

ட சபர்மார்,  ்ர்வர்மாதிகர்மா ம்,  தணிக்லக ்மற்றும்

்்மத்துவமின்ல்மக்கும் எதி ர்மான ஒரு இயக்கம்

கர்மாலூன்றிக்மெகர்மாள்ள ட சவண்டிய அடிப்பலட

பு ட்சிக  ்மூக ்க்தி மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கட ச்ம

ஆகும்.

வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்ட்மர்மானது ஒரு ்ர்வட சத்ப்

ட சபர்மா ர்மாட்ட்மர்மாகும். 1988 ல நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின்
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அலனத்துலைகக் குழ எழதியது ட சபர்மால,

"முதலைர்மாளித்துவ வளர்ச்சியின் புதிய

ட சதர்மாற்றங்களின் படி,  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின்

வடிவம் கூட ஒரு ்ர்வட சத் தன்ல்மலயக்

மெகர்மாண்டிருக்க ட சவண்டும்.  மெதர்மாழிலைர்மாள

வர்க்கத்தின் மிகவும் ஆ ம்ப வடிவிலைர்மான

ட சபர்மா ர்மாட்டங்கள் கூட, அதன் நடவடிக்லககலள

்ர்வட சத் ்மட்டத்தில ஒருங்கிலதியை குணக்க

ட சவண்டியதன் அவசியத்லத முன்லவக்கிறது."

ட சதசியவர்மாத ்மற்றும் முதலைர்மாளித்துவ-்ர்மார்பு

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின்

அல்மப்புகள் அலலை.  ்மர்மாறர்மாக அலவ

நிர்வர்மாகத்தினதும் ்மற்றும் ்்மத்துவமின்ல்மக்கும்

முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்பு முலறக்கும்

விட ச ர்மாத்மர்மான எதிர்ப்லப தடுக்கவும் ஒடுக்கவும்

ட ச்லவ மெ்யகின்ற அ சினதும்

மெபருநிறுவனத்தினதும் கருவியர்மாகும்.

64.  ஆசிரியர்களின் பி தர்மான ட சவலலைநிறுத்தங்கள்

ஒவ்மெவர்மான்றும் அடி்மட்ட ஆசிரிய உறுப்பினர்களர்மாட சலைட சய

ஆ ம்பிக்கப்பட்டன, மெதர்மாழிற்்ங்கங்களர்மால அலலை.  இந்த

ட சவலலைநிறுத்தங்களில முதலைர்மாவதில,  ட ச்மற்கு

ட சவர்ஜீனியர்மாவில,  மெதர்மாழிற்்ங்கங்களின் கட்டுப்பர்மாட்டிற்கு

மெவளிட சய விரிவலடந்த சுயர்மாதீன்மர்மான உள்ளூர்

ட சவலலைநிறுத்த அலலை,  ஆசிரியர்களின் அல்மதியின்ல்மலய

உதியை குணர்விழக்கச்மெ்யது கட்டுப்படுத்தும் ட சநர்மாக்குடன்,  ஒரு

்மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ்மர்மாநிலைம் பூ ர்மாவு்மர்மான ட சவலலை

நிறுத்தத்துக்கு அலழப்பு விடுக்க மெதர்மாழிற்்ங்கங்கலள

மெநருக்கியது. ்மர்மாநிலைத்தின் பிலலியனர் ஆளுநருடன் ஒரு

உடன்பர்மாட்டின் அடிப்பலடயில, மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் ட சவலலைக்கு

திரும்பு்மர்மாறு கட்டலளயிட்ட ட சபர்மாது,  ஆசிரியர்கள் எதிர்த்து

நின்று ட சவலலைநிறுத்தத்லத மெதர்மாட  மெநருக்கினர். அப்ட சபர்மாது

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள்,  ஜனநர்மாயகக் கட்சிலயச் சூழ உள்ள

ட சபர்மாலி-இடது அல்மப்புக்களின் ஆத வுடன்,  ஆசிரியர்களின்

பி தர்மான ட சகர்மாரிக்லககளில எதலனயும் மெவற்றிமெகர்மாள்ளர்மா்மல

ட சபர்மா ர்மாட்டத்லத முடித்துக்மெகர்மாள்வதற்கர்மான த்மது முயற்சிகலள

தீவி ப்படுத்தின.  மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின்

எதிர்ப்லப நசுக்கவும் ட சபர்மா ர்மாட்டத்திற்கு முடிவுகட்டுவதற்கும்

மெ்யற்பட்டு,  ஒவ்மெவர்மாரு ட சவலலைநிறுத்தத்திலும் இட சதட சபர்மான்ற

பர்மாத்தி த்லத வகித்தன.

65.  சிலை ்மர்மாநிலைங்களில உள்ள மெபர்மாதுத்துலற

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள்,  அலவ மெ்லுத்த ட சவண்டிய மெதர்மாலகக்கு

்்மர்மாந்த ்மர்மான மெதர்மாலகலய மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் உறுப்பினர்களர்மாக

இலலைர்மாவிட்டர்மாலும் அவர்கலள ்ந்தர்மா மெ்லுத்தக் ட சகர்மாரும்

“முகவர் கட்டதியை குணம்” பற்றிய மெபர்மாதுத்துலற

மெதர்மாழிலவழங்குனர்களுக்கும் மெதர்மாழிற்்ங்கத்திற்கும் இலடயில

உடன்பர்மாட்டின் அடிப்பலடயில, அதுமெதர்மாடர்பர்மான உயர்

நீதி்மன்றத்தில ஜனூஸ் எதிர் AFSCME (Janus  v.  AFSCME)

வழக்கில, மெதர்மாழிற்்ங்க வக்கீலகளின் வர்மாயமூலை

விவர்மாதத்தில, மெதர்மாழிற்்ங்கங்களின் உண்ல்மயர்மான மெ்யலபர்மாடு

மெவளிப்பட்டது. இலலிட சனர்மாய இல AFSCME 31 வது

கவுன்சிலலை பி திநிதித்துவப்படுத்தும் ட சடவிட் ஃப்மெ ட்ரிக்

கூறியதர்மாவது:  "முகவர் கட்டதியை குணத்துக்கர்மான இந்த

ஒப்பந்தத்திற்கர்மாக ட சப ம்ட சப்ப்பட்டு வந்த பி தர்மான விடயம்,

ட சவலலைநிறுத்தம் மீதர்மான வல யலறட சய ஆகும்.  பலை கூட்டு

ட சப ம் ட சப்ல ஒப்பந்தங்களில அதுதர்மான் உண்ல்ம."

ஃபிமெ ட்ரிக் மெதர்மாடர்ந்தர்மார்: "கட்டதியை குணம் என்பது பரி்மர்மாற்றம்

ஆகும்.  மெதர்மாழிற்்ங்க பர்மாதுகர்மாப்பு என்பட சத ட சவலலைநிறுத்தம்

மெ்யய்மர்மால இருப்பதற்கர்மான பரி்மர்மாற்ற்மர்மாகும்." நீதி்மன்றம்,

முகவர் கட்டதியை குணங்கலள அங்கீரிப்பதற்கு ்மர்மாநிலைங்கலள

அனு்மதிக்கும் முந்லதய தீர்ப்லப ்மர்மாற்றுவதற்கு

தீர்ப்பளித்தர்மால,  "நர்மாடு பூ ர்மாவும் முன்கண்டி ர்மாதளவு

மெதர்மாழிலைர்மாளர் அல்மதியின்ல்மலய அதிகரிக்க முடியும்”  என
அவர் எச்்ரித்தர்மார்.

66.  மெதர்மாழிற்்ங்கங்களின் குதியை குணர்மாம்்ம்,  ஐக்கிய வர்மாகன

மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் (UAW) ்ங்கம் மூழ்கியுள்ள ஊழல

ட ச்மர்மா்டியில மெவளிப்பலடயர்மானது.  ஒப்பந்தப்

ட சபச்சுவர்மார்த்லதகளில ஈடுபட்டுள்ள UAW அதிகர்மாரிகளுக்கு 1.5
மிலலியன் டர்மாலைருக்கும் அதிக்மர்மான மெதர்மாலகலய ஃபியட்

கிலறஸ்லைர் ஆட்ட சடர்மாமெ்மர்மாலபலஸ் (FCA) நிர்வர்மாகிகள்

மெ்லுத்தியது பற்றியட சத இந்த ட ச்மர்மா்டியர்மாகும்.  UAW இந்த

பதியை குணத் மெதர்மாலகக்கு லகம்்மர்மாறர்மாக, தின்ரி எட்டு ்மணித்தியர்மாலை

ட சவலலைலய இலலைர்மா்மல மெ்யது,  ஒரு புதிய வர்க்க

"இ ண்டர்மாம் அடுக்கு"  மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின் ஊதியங்கலள

பர்மாதியர்மாக குலறத்து,  ்மற்றும் மெதர்மாழிற்்ங்கத்துக்கு ்ந்தர்மா

மெ்லுத்திய ட சபர்மாதும் உரில்மகள் அற்ற தற்கர்மாலிக பகுதி ட சந 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்லகலய விரிவுபடுத்தும்

ஒப்பந்தங்கலள மி ட்டல ்மற்றும் ட ச்மர்மா்டி மூலைம்

நலடமுலறப்படுத்தியது.

67.  மெதர்மாழிற்்ங்கங்களின் பண்பர்மானது அடிப்பலடயில,

தனிப்பட்ட தலலைவர்களின் ஊழலில ்மட்டுன்றி,  இந்த

அல்மப்புகளுக்ட சக உரிய தன்ல்மயிலும் உலைகப்

மெபர்மாருளர்மாதர்மா த்தின் கட்டல்மப்பிலைர்மான ்மர்மாற்றத்திலும்

ட சவரூன்றியுள்ளது.  ட சதசியவர்மாத ்மற்றும் முதலைர்மாளித்துவ-்ர்மார்பு

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள்,  பூட சகர்மாள்மய்மர்மாக்கப்பட்ட உற்பத்தியின்

எழச்சிக்கும் அமெ்மரிக்க முதலைர்மாளித்துவத்தின் மெநருக்கடி

்மற்றும் ்ரிவுக்கும்,  ்மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மெவற்றிகளுக்கர்மான

ட சபர்மா ர்மாட்டத்லதக் கூட லகவிடுவதன் மூலைட ச்ம

பி திபலித்துள்ளன.  அல்மப்பின் உறுப்பினர் எண்ணிக்லக

குலறந்து, மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின் ஊதியங்கள் ்மற்றும் நலைன்கள்
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வீழ்ச்சி கண்ட ட சபர்மாதிலும் கூட,  மெதர்மாழிற்்ங்க நிர்வர்மாகத்தின்

வரு்மர்மானம் மெதர்மாடர்ச்சியர்மாக அதிகரிப்பலத உறுதிமெ்யயும்

மெதர்மாழிற்்ங்க-முகர்மால்மத்துவ பங்கர்மாண்ல்மலய மெநருக்க்மர்மாக்கி,

மெதர்மாழிற்்ங்க எந்தி ம் தன்லன முன்னல  விட ட ச்மலும்

ட சந டியர்மாக மெபருநிறுவன நிர்வர்மாக கட்டல்மப்புக்குள்

ஒருங்கிலதியை குணத்துக்மெகர்மாண்டுள்ளது.

68.  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் வளர்ச்சி ஒரு புறநிலலை

நிகழ்ச்சிட சபர்மாக்கர்மாகும்.  "அ ண்்மலன ்தியர்மா அலலைது வர்க்க

ட சபர்மா ர்மாட்ட்மர்மா" என்ற WSWS கட்டுல  கூறியது ட சபர்மால:

அமெ்மரிக்கர்மாவிலும் ்மற்றும் ்ர்வட சத் அளவிலும்

மெநருக்கடியின் புறநிலலை நிலலைல்மகள்

ஒருங்கிலதியை குணவும்,  ப ந்த ்மூக நனவின்

தீவி ்மய்மர்மாதலும்,  வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின்

மெவடிப்பில மெவளிப்பர்மாட்லடக் கர்மாணும்.

மெதர்மாழிற்்ங்க அதிகர்மா த்துவம்,  ஜனநர்மாயகக்

கட்சி ்மற்றும் பலைவித்மர்மான அலடயர்மாள

அ சியலின் மெ்லவர்மாக்குமிக்க

ஆத வர்மாளர்களும் வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்லத பலை
த்ர்மாப்தங்களர்மாக அடக்கி ஒடுக்கி வந்தல்ம

முடிவுக்கு வருகின்றது.  ஆளும் உய டுக்கின்

்மூக எதிர்ப்பு ட்சி அமெ்மரிக்க மெதர்மாழிலைர்மாள

வர்க்கத்தின் எழச்சிலய எதிர்மெகர்மாள்ளப்

ட சபர்மாகின்றது.  ட சவலலைத் தளங்கள்,  ்மூகங்கள்

்மற்றும் முழ நக ங்களிலு்மர்மாக ்மூகப்

ட சபர்மா ர்மாட்டங்களின் பலட சவறு வடிவங்கள்,

இன்னும் கூடுதலைர்மான தனித்துவ்மர்மான

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்க அலடயர்மாளத்லத,

முதலைர்மாளித்துவ எதிர்ப்பு ட சநர்மாக்குநிலலைலய

்மற்றும் ட ச்ர்மா்லி் குதியை குணர்மாம்்த்லதப் மெபறும்.

தனிப்பட்ட ட சவலலைத் தளங்கள் ்மற்றும்

்மூகங்களிலைர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டங்கள்,  மெதர்மாழிலைர்மாள

வர்க்கத்தின் ப ந்த பிரிவுகளின் ஐக்கியப்பட்ட

ட சபர்மா ர்மாடத்துக்குள் ஈர்க்கப்படும்.

வர்க்கப் ட சபர்மா ர்மாட்டம் ்மற்றும் மெபர்மாது ட சவலலைநிறுத்தத்தின்

தர்க்கம்

69.  அமெ்மரிக்கர்மாவர்மானது ஒரு ்மூக மெவடி்மருந்து பீப்பர்மா

ஆகும்.  அமெ்மரிக்கர்மாவில முன் கண்டி ர்மாத அளவிற்கு ்மூக

ட சபர்மா ர்மாட்டங்கள் மெவடிப்பது தவிர்க்க முடியர்மாதது ஆகும்.

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் ப ந்த பிரிவினர் ்மத்தியிலைர்மான ்மூக

நலைன்கள் பற்றிய மெபர்மாதுத்தன்ல்ம,  ட சவறுபட்ட

மெதர்மாழிற்பிரிவுகள் இலடயிலைர்மான ட சவறுபர்மாடுகள் அழிந்து

ட சபர்மாகின்றல்ம,  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் இன,  இனம்்ர்மார்ந்த

ஒருங்கிலதியை குணப்பு,  இலதியை குணய அடிப்பலடயிலைர்மான ்மூக

ஊடகத்தின் தர்மாக்கம் ஆகிய பலை ்மூக கர்மா ணிகள்,

மெவகுஜன எதிர்ப்புப் ட சபர்மா ர்மாட்டங்கலள ஐக்கியப்படுத்துவலத

ட சநர்மாக்கி மெ்யற்படுகின்றன. எனட சவ,  உடனடிப் பி ச்சிலன

எதுமெவன்றர்மாலும் அலலைது எங்மெகன்றர்மாலும்,  தீவி ்மர்மான ்மூக

எதிர்ப்புக்கள் மெவடித்து,  ட சவக்மர்மாக விரிவலடந்து,  மிலலியன்

கதியை குணக்கர்மான மெதர்மாழிலைர்மாளர்கலள ட சபர்மா ர்மாட்டத்தில

மெ்யலூக்க்மர்மான பங்களிப்புச் மெ்யவதற்கு உந்தித் தள்ளும்.

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் வ லைர்மாற்று அனுபவத்லத

எடுத்துக்மெகர்மாண்டர்மாலும் கூட,  ்மூக ட சபர்மா ர்மாட்டங்களின்

ஒன்றிலதியை குணவுகளின் தர்க்கரீதியர்மான விலளவு ஒரு மெபர்மாது

ட சவலலைநிறுத்தம் ஆகும்.  இது அ சியல அதிகர்மா த்லத

லகப்பற்றுவது பற்றிய பி ச்சிலனலய எழப்பும்.

70.  ஆலகயர்மால,  ப ந்த மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கப்

ட சபர்மா ர்மாட்டங்களுக்கு தயர்மா ர்மாவதற்கு,  பி பலை்மர்மான

ட சவலலைத்தளங்கள் ்மற்றும் மெதர்மாழிலைர்மாளர் பி ட சத்ங்களில

கமிட்டிகளின் ஒன்றிலதியை குணந்த வலையல்மப்லப அபிவிருத்தி

மெ்யவலத அவசிய்மர்மாக்குகின்றது. அத்தலகய

குழக்களுக்கர்மான அவசியங்கள் மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின்

அனுபவங்களிலிருந்ட சத எழகின்றன.  அவர்கலள

பி திநிதித்துவம் மெ்யவதர்மாகக் கூறிக்மெகர்மாள்ளும்

அல்மப்புகளர்மான மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள், மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின்

ட சபர்மா ர்மாட்ட அல்மப்பிற்கு கடும் விட ச ர்மாத்மர்மாக இருப்பது

்மட்டு்மன்றி,  பி ச்சிலனகலளத் தீர்ப்பது ்மற்றும் ஒப்பந்த

விதிமுலறகலள அ்மலபடுத்துவது உட்பட மிகவும்

்மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலைர்மான பி திநிதித்துவத்லத கூட

லகவிட்டுவிட்டன. ட சவலலைத்தள ்மற்றும் மெதர்மாழிற்்ர்மாலலை

குழக்கள்,  ட சவலலை ட சவகத்லத தீர்்மர்மானிப்பதில

மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின் கட்டுப்பர்மாட்லட ட சகர்மாருவதுடன்,  பலை

அடுக்கு மெதர்மாழிலைர்மாளர் முலறக்கு முடிவு,  அலனத்து

மெதர்மாழிலைர்மாளர்களுக்கும் முழல்மயர்மான ்மற்றும் வர்மாழ்வதற்கு

ஏற்ற ஊதியங்களுடன் எட்டு ்மணி ட சந  ட சவலலை,

பர்மாதுகர்மாப்பற்ற ட சவலலை நிலலைல்மகளுக்கு முடிவு ட சபர்மான்ற

ட சகர்மாரிக்லககலளயும் எழப்பும்.

71.  மெபருநிறுவன-கட்டுப்பர்மாட்டிலைர்மான மெதர்மாழிற்்ங்கங்களில

இருந்து முற்றிலும் சுயர்மாதீன்மர்மான,  ்ர்மாதர்மா தியை குண

மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின் மெதர்மாழிற்்ர்மாலலைக் குழக்கலள

உருவர்மாக்குவதற்கர்மான ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியின்

அலழப்பர்மானது,  பிற்ட சபர்மாக்கு அதிகர்மா த்துவவர்மாதிகலள

்மட்டு்மன்றி,  ட சபர்மாலி இடதுகளினது அலனத்து

ட சபர்மாக்குகலளயும் ஆத்தி ்மலடயச் மெ்யதுள்ளது. "எவ்வளவு

துணிச்்ல இருந்தர்மால ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி, மெதர்மாழிலைர்மாள

வர்க்கத்தின் மீதர்மான மெதர்மாழிற்்ங்கங்களின் அ சியல ்மற்றும்

அல்மப்பு ரீதியர்மான இலறயர்மாண்ல்மலய ்வர்மால மெ்யகிறது!"

ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி்த்துடன் உடன்படுவதர்மாக கூறிக்மெகர்மாள்ளும் சிலை

ட சபர்மாலி இடது மெ்யதிமெதர்மாடர்பர்மாளர்கள்,  இலட்மருவு
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ட சவலலைத்திட்டத்லத ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி லகவிட்டு

விட்டதர்மாக குற்றம் ்ர்மாட்டினர்.  மெபருநிறுவனங்களின்

மெதர்மாழிற்்ங்க நிர்வர்மாகிகளின் ்ர்மார்பிலைர்மான இந்த குட்டி

முதலைர்மாளித்துவ வக்கீலகள்,  நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின் ஸ்தர்மாபக

ஆவதியை குணத்தில உண்ல்மயில ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி என்ன எழதியுள்ளர்மார்

என்பலத ஒருட சபர்மாதும் வர்மாசித்திருக்கவிலலலை அலலைது நீண்ட

கர்மாலைத்திற்கு முன்னட ச  ்மறந்துவிட்டனர். அவர், முதலைர்மாளித்துவ

்முதர்மாயத்திற்கு எதி ர்மான மெவகுஜனப் ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின்

பணிகலள மிகவும் மெநருக்க்மர்மாக மெ்யற்படுத்தும் சுயர்மாதீன,

்மற்றும்,  ட சதலவமெயனில,  மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் பழல்மவர்மாத

கருவிகளுடன் ட சந டியர்மாக முறித்துக் மெகர்மாண்டர்மாலும் கூட

அவற்றுடன் ்மறுஐக்கியமின்றி ட சபர்மார்க்குதியை குணமிக்க

அல்மப்புக்கலள எலலைர்மா ்ர்மாத்திய்மர்மான வழிகளிலும்

உருவர்மாக்கு்மர்மாறு நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின் உறுப்பினர்கலள

அலழத்தர்மார்.  வகுப்புவர்மாத கன்லனகலள அபிவிருத்தி

மெ்யவதன் கர்மா தியை குண்மர்மாக மெவகுஜன அல்மப்புக்கலள ஒருவர்

நி ர்மாகரிப்பது குற்றக ்மர்மானது என்றர்மால,  பு ட்சிக  மெவகுஜன

இயக்கத்லத மெவளிப்பலடயர்மான பிற்ட சபர்மாக்கு அலலைது

்மலறமுக பலழல்மவர்மாத ("முற்ட சபர்மாக்கு")  அதிகர்மா த்துவ

குழக்களின் கட்டுப்பர்மாட்டிற்கு அடிபணியச் மெ்யவலத

மெபர்மாறுத்துக்மெகர்மாண்டிருப்பது அலதவிட குற்றக ்மர்மானதர்மாகும்.

மெதர்மாழிற்்ங்கங்கள் தர்மானர்மாகட சவ முடிவுக்கு வருவதிலலலை;

்மர்மாறர்மாக அலவ பர்மாட்டர்மாளி வர்க்க பு ட்சிக்கர்மான பர்மாலதயிட சலை

முடிவுக்கு மெகர்மாண்டுவ ப்பட ட சவண்டும்.

72.  மெதர்மாழிற்்ர்மாலலை ்மற்றும் ட சவலலையிட குழக்கலள

உருவர்மாக்கப் பரிந்துல க்லகயில,  அலவ பின்வரும்

ட சகள்விலய எழப்புவதர்மாக ட்மெ ர்மாட்ஸ்கி விளக்கினர்மார்:

"மெதர்மாழிற்்ர்மாலலையின் எஜ்மர்மானர்மாக யர்மார் இருக்க ட சவண்டும்:

முதலைர்மாளித்துவவர்மாதிகளர்மா அலலைது மெதர்மாழிலைர்மாளர்களர்மா?"

இந்தக் குழ தன்லன உருவர்மாக்கத்

மெதர்மாடங்கியதில இருந்ட சத,  ஒரு உண்ல்மயர்மான

இ ட்லட அதிகர்மா ம் மெதர்மாழிற்்ர்மாலலைக்குள்

நிறுவப்பட்டுவிடுகிறது.  அது முதலைர்மாளித்துவ

்மற்றும் பர்மாட்டர்மாளி வர்க்கம் ஆகிய இ ண்டு

்்ம ்்மற்ற ஆட்சிகலளயும் மெகர்மாண்டுள்ளதர்மால,

அதன் உள்ளர்த்தத்தில அது இலட்மருவு

நிலலைலய பி திநிதித்துவம் மெ்யகின்றது.

மெதர்மாழிற்்ர்மாலலைக் கமிட்டிகளின் அடிப்பலட

முக்கியத்துவம்,  துலலிய்மர்மாக விடயத்தில

அடங்கியுள்ளது ட சபர்மால,  ட சந டியர்மாக பு ட்சிக 

கர்மாலைத்துக்கு,  அலலைது,  முதலைர்மாளித்துவ ்மற்றும்

பர்மாட்டர்மாளி வர்க்க ஆட்சிகளுக்கு இலடப்பட்ட

பு ட்சிக்கு-முந்திய கர்மாலைகட்டத்துக்கு

கதவுகலளத் திறந்து விடுகின்றது.

ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியின் பணிகள்

73. மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் ஒவ்மெவர்மாரு பிரிவிலும் ட ச்ர்மா்லி்

்்மத்துவக் கட்சியின் அ சியல மெ்லவர்மாக்லக

கட்டிமெயழப்புவட சத அவ் ்மர்மான அ சியல பணியர்மாக

உள்ளது.  ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி,  வளர்ந்துவரும்

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்க இயக்கத்லத ஒரு ்்ம ்்மற்ற பு ட்சிக 

மூட சலைர்மாபர்மாயம் ்மற்றும் முன்ட சனர்மாக்குடன்

ஆயுதபர்மாணியர்மாக்குவதற்கர்மான குறிக்ட சகர்மாளுடன் ட சபர்மா ர்மாட்டத்லத

முன்மெனடுத்து வருகிறது. ஊதிய வீழ்ச்சி, சுகர்மாதர்மா  ப ர்மா்மரிப்பு
மீதர்மான தர்மாக்குதலகள் ்மற்றும் மெபர்மாதுக் கலவி அழிப்பு,

புலைம்மெபயர்ந்த மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் மீதர்மான தர்மாக்குதல, மெபர்மாலிஸ்

மெகர்மாடூ ம்,  ஜனநர்மாயக உரில்மகள் அழித்தல,  உலைக யுத்த

ஆபத்து ஆகியவற்றிற்கு எதி ர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டங்கலள

இலதியை குணப்பதற்கு ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி ட சபர்மா ர்மாடுகிறது.

74. ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியின் அடிப்பலடக் குறிக்ட சகர்மாள்,

ஒரு பு ட்சிக  முன்னணிப் பலடலய கட்டிமெயழப்புவதும்

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்திற்கு அதன் குறிக்ட சகர்மாள்கலளப் பற்றிய

அதி உயர்ந்தளவிலைர்மான புரிதலலை ஏற்படுத்துவதும் ்மற்றும்

அபிவிருத்தியலடந்து வரும் இயக்கத்தின் இயலலப

மெதளிவுபடுத்துவதும் ஆகும்.  அ ் அதிகர்மா த்லதக்

லகப்பற்றி,  தனியர்மார் இலைர்மாபத்துக்கு ்மர்மாறர்மாக ்மூகத்

ட சதலவகளின் அடிப்பலடயில மெபர்மாருளர்மாதர்மா  வர்மாழ்லவ ்மறு

ஒழங்கு மெ்யவதற்கர்மான ஒரு ட ச்ர்மா்லி்,  ்ர்வட சத் ்மற்றும்

ஏகர்மாதிபத்திய எதிர்ப்பு அ சியல இயக்கத்துக்குள் வளர்ந்து

வரும் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்க ட சபர்மா ர்மாட்டங்கலள

இலதியை குணப்பதற்கர்மாக ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி ட சபர்மா ர்மாட

ட சவண்டும்.  ஆளும் வர்க்கத்தின் ட சபர்மார் ்மற்றும் ்மூக

எதிர்ப்பு ட்சி மெகர்மாள்லகக்கு எதி ர்மாக,  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம்

ட ச்ர்மா்லி்ப் பு ட்சி ட சவலலைத்திட்டத்லத ட ச்மம்படுத்த ட சவண்டும்.

75. ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி ்மற்றும் நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின்

அலனத்துலைகக் குழவினதும் அ சியல மெ்யற்பர்மாடு, அ சியல

நிகழ்வுகளின் ட சபர்மாக்ட சகர்மாடு ட ச்மலும் ட ச்மலும் பிலதியை குணந்துள்ளன.

கடந்த ஆண்டு முழவதும்,  அலனத்துலைகக் குழவும்

ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சியும்,  இலதியை குணய தணிக்லகக்கு

எதி ர்மான ்மற்றும் ஜஜூலியர்மான் அ்ர்மாஞ்ல் பர்மாதுகர்மாப்பதற்கர்மான

ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் முன்னணியில இருந்தன.  மெபருநிறுவன-்ர்மார்பு

மெதர்மாழிற்்ங்கங்களில இருந்து சுயர்மாதீன்மர்மாக மெதர்மாழிற்்ர்மாலலைக்

குழக்லள அல்மப்பதற்கர்மான பி ச்்ர்மா த்துக்கு ஆசிரியர்கள்,

வர்மாகன மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள் ்மற்றும் மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின்

ஏலனய பிரிவுகள் ்மத்தியிலும் ஆத வு வளர்ந்து

வருகின்றது.

76.  இருபதர்மாம் நூற்றர்மாண்டில ்மூக பு ட்சிகள் பற்றிய ஒரு

கற்லகயர்மானது,  பு ட்சிக  ட சபர்மா ர்மாட்டங்களின் ட சபர்மாது ட ச்ர்மா்லி்

கட்சியின் தவறர்மான மெகர்மாள்லகயின் விலளவுகளர்மாட சலைட சய
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அ சியல ட சதர்மாலவிகள் அடிக்கடி ஏற்பட்டுள்ளலத

மெவளிப்படுத்துகிறது. ஸ்மெபயினின் உள்நர்மாட்டுப் ட சபர்மாரின்ட சபர்மாது

(1936-39)  POUM  இன் மெகர்மாள்லககள்,  தவறர்மான

மெகர்மாள்லககளர்மால விலளந்த ட சதர்மாலவியின் மிகத் துன்பக ்மர்மான

உதர்மா தியை குணங்களில முதலிடத்தில இருந்தன.  ஆனர்மால,  ்மர்மார்க்சி்

கட்சி ஒரு பு ட்சிக  மெநருக்கடிலய அலடயர்மாளங் கண்டு,

்ரியர்மான ட சந த்தில, ட சபர்மாது்மர்மானளவு உறுதிப்பர்மாட்டுடன் அலத

அணுகி பதிலிறுப்பதற்கு தவறியல்மயும் ்மற்மெறர்மாரு கர்மா தியை குணம்

ஆகும்.  1923 ல ட சஜர்்மன் பு ட்சியின் ட சதர்மாலவியர்மானது

அ சியல முன்முயற்சியின்ல்மயின் அத்தகலய ட சதர்மாலவிக்கு

மிக முக்கிய்மர்மான எடுத்துக்கர்மாட்டர்மாகும்.  ஒரு பு ட்சிக 

இயக்கம்,  ஆழ்மலடந்துவரும் மெநருக்கடியின் தற்ட சபர்மாலதய

சூழ்நிலலையில,  இ ண்டர்மாவது தவலற மெ்யயர்மா்மல

தவிர்த்துக்மெகர்மாள்ள உறுதிபூதியை குண ட சவண்டும்.

77.  இந்த முன்ட சனர்மாக்கிலிருந்து ஊற்மெறடுக்கும்

திட்டவட்ட்மர்மான பணிகள் பின்வரு்மர்மாறு:

A.  வர்மாகனத்துலற ்மற்றும் ஏலனய உற்பத்தித்

மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள்;  சு ங்க ்மற்றும் எஃகு மெதர்மாழிற்துலறகளில

உள்ள மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள்;  ஆசிரியர்கள் ்மற்றும் பிற

மெபர்மாதுத்துலற மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள்;  சுகர்மாதர்மா ப் பணியர்மாளர்கள்;

அ்ம்ன், யூ.பி.எஸ். ்மற்றும் ஏலனய கப்பல மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள்;

்மற்றும் ட ச்லவத்துலற ஊழியர்கள் உட்பட மெதர்மாழிலைர்மாள

வர்க்கத்தின் முக்கிய பிரிவுகளில கட்சியின் தளத்லத

அபிவிருத்தி மெ்யய ட சவண்டும்.  முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்பு

முலறக்கு எதி ர்மாக மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத அ சியலரீதியர்மாக

அணிதி ட்டுவதுடன் மெதர்மாழிற்்ங்கங்களில இருந்து

சுயர்மாதீன்மர்மாக மெதர்மாழிற்்ர்மாலலை,  ட சவலலைத் தளங்கள் ்மற்றும்

குடியிருப்புப் பகுதிகளில குழக்கலள ஒழங்கல்மக்க

ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி ஒரு ஆக்கிட ச ர்மா மிஷே்மர்மான

பி ச்்ர்மா த்லத இலதியை குணக்க ட சவண்டும்.  அமெ்மரிக்கர்மாவிற்குள்

மெதர்மாழிலைர்மாளர்களுலடய அலனத்து நடவடிக்லககலளயும்

ஏலனய நர்மாடுகளிலும் உள்ள மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின்

நடவடிக்லககட சளர்மாடு ஒருங்கிலதியை குணத்து,  ்ர்வட சத் அளவில

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் புறநிலலை ஐக்கியம் பற்றிய நனலவ

உருவர்மாக்க அலனத்து முயற்சியும் ட ச்மற்மெகர்மாள்ளப்பட

ட சவண்டும்.  அலனத்து கட்சி கிலளகளும் கட்சிக்கு மிக

முன்ட சனறிய மெதர்மாழிலைர்மாளர்கலள இலதியை குணத்துக்மெகர்மாள்ள

திட்டமிட்டு ட சவலலை மெ்யய ட சவண்டும்.

B.  புலைம்மெபயர்ந்த மெதர்மாழிலைர்மாளர்கள்

ட சவட்லடயர்மாடப்படுவதற்கும் ட் ம்ப் நிர்வர்மாகத்தின் பர்மாசி்க்

மெகர்மாள்லககளுக்கும் எதி ர்மான பி ச்்ர்மா த்லத அபிவிருத்தி

மெ்யய ட சவண்டும்.  புலைம்மெபயர்ந்ட சதர்மார் மீதர்மான தர்மாக்குதல

அலனத்து மெதர்மாழிலைர்மாளர்களுக்கும் ஒரு தர்மாக்குதலைர்மாகும்,

்மற்றும் புலைம்மெபயர்ந்ட சதர்மாருக்கு எதி ர்மாகப் பயன்படுத்தப்படும்

மெபர்மாலிஸ் அ ் வழிமுலறகள் ்கலை வடிவிலு்மர்மான ்மூக

்மற்றும் அ சியல எதிர்ப்பிற்கும் எதி ர்மாக பயன்படுத்தப்படும்

என்ற புரிந்துதியை குணர்வின் அடிப்பலடயில,  குடிட சயறியவர்கலள

துன்புறுத்துவதற்கு எதி ர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டம் மெதர்மாழிலைர்மாள

வர்க்கத்திற்குள் மெகர்மாண்டு மெ்லலைப்பட ட சவண்டும்.  இந்த

பி ச்்ர்மா ம்,  ஜனநர்மாயகக் கட்சிக்கும் அதன் சுற்றுவட்டத்தில

உள்ள அலனத்து அல்மப்புக்களுக்கும் எதி ர்மாக அபிவிருத்தி

மெ்யயப்பட ட சவண்டும்.

C.  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் ஒரு புதிய ட சபர்மார் எதிர்ப்பு

இயக்கத்லத கட்டிமெயழப்ப ட சவண்டும். "ட ச்ர்மா்லி்ம் ்மற்றும்

ட சபர்மாருக்கு எதி ர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டம்"  என்ற அலனத்துலைகக்

குழவின் அறிக்லக ்மற்றும் ஒரு ட சபர்மார் எதிர்ப்பு

இயக்கத்தின் இன்றியல்மயர்மாத அ சியல அடித்தளங்கலளக்

ட சகர்மாடிட்டுக் கர்மாட்டும் மெகர்மாள்லககளுக்கும் ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக்

கட்சி அதன் ஆத லவ உறுதிப்படுத்துகிறது:

i.  ட சபர்மாருக்கு எதி ர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டம்,  ்மூகத்தில

உள்ள மெபரும் பு ட்சிக  ்க்தியர்மான

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத அடிப்பலடயர்மாகக்

மெகர்மாண்டிருக்க ட சவண்டும்.  அது ்மக்களில

அலனத்து முற்ட சபர்மாக்கர்மான ்க்திகலளயும் தன்

பின்னர்மால அணிதி ட்டிக்மெகர்மாள்ள ட சவண்டும்.

ii.  நிதி மூலைதனத்தின் ்ர்வர்மாதிகர்மா த்துக்கும்

இ ர்மாணுவவர்மாதம் ்மற்றும் ட சபர்மாருக்கு அடிப்பலட

ட சதர்மாற்றுவர்மாயர்மான இந்த மெபர்மாருளர்மாதர்மா  அல்மப்பு

முலறலயயும் முடிவுக்கு மெகர்மாண்டுவருவதற்கு,

இலதத் தவி  ட சவறு அக்கலறயர்மான

ட சபர்மா ர்மாட்டம் இருக்க முடியர்மாததன் கர்மா தியை குண்மர்மாக,

புதிய ட சபர்மாருக்கு எதி ர்மான இயக்க்மர்மானது,

முதலைர்மாளித்துவ-விட ச ர்மாத ்மற்றும் ட ச்ர்மா்லி்

மெகர்மாள்லகலய அடிப்பலடயர்மாக மெகர்மாண்டிருக்க

ட சவண்டும்.

III.  இதனர்மால,  புதிய ட சபர்மார் எதிர்ப்பு

இயக்க்மர்மானது,  முதலைர்மாளித்துவ வர்க்கத்தின்

அலனத்து அ சியல கட்சிகள் ்மற்றும்

அல்மப்புக்களில இருந்தும் முற்றிலும்

சுயர்மாதீன்மர்மானதர்மாகவும் எதி ர்மானதர்மாகவும் இருக்க

ட சவண்டும்.

IV.  புதிய ட சபர்மார் எதிர்ப்பு இயக்க்மர்மானது

எலலைர்மாவற்றுக்கும் ட ச்மலைர்மாக,

்ர்வட சத்ரீதியர்மானதர்மாக இருப்பட சதர்மாடு

ஏகர்மாதிபத்தியத்திற்கு எதி ர்மான ஒரு

ஐக்கியப்பட்ட உலைகளர்மாவிய ட சபர்மா ர்மாட்டத்தில

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் ப ந்த ்க்திலய

அணிதி ட்ட ட சவண்டும்.  முதலைர்மாளித்துவத்தின்
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நி ந்த ்மர்மான ட சபர்மாருக்கு மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம்

நி ந்த ப் பு ட்சி முன்ட சனர்மாக்குடன் பதிலைளிக்க

ட சவண்டும்.  இதுட சவ,  ட சதசிய-அ சு அல்மப்பு

முலறலய தூக்கி வீசி உலைக ட ச்ர்மா்லி்

கூட்டல்மப்லப ஸ்தர்மாபிக்கும் மூட சலைர்மாபர்மாய

இலைக்கர்மாகும்.  இது உலைகளர்மாவிய வளங்கலள

பகுத்தறிவர்மான முலறயில,  திட்டமிட்டு

அபிவிருத்தி மெ்யவலத ்ர்மாத்திய்மர்மாக்குவட சதர்மாடு,

இதன் அடிப்பலடயில,  வறுல்ம ஒழிப்லபயும்

்மனித கலைச்்ர்மா த்லத புதிய ்மட்டத்திற்கு

உய த்துவலதயும் ்ர்மாத்திய்மர்மாக்கும்.

D.  இலதியை குணய தணிக்லக ்மற்றும் ஜஜூலியர்மான் அ்ர்மாஞ்ல்

அடக்குவதற்கும் ்மற்றும் ஜனநர்மாயக உரில்மகள் மீதர்மான

அலனத்து தர்மாக்குதலகளுக்கும் எதி ர்மான பி ச்்ர்மா த்லத

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்லத ப ந்தளவில அணிதி ட்டுவதன்

மூலைம் தீவி ப்படுத்த ட சவண்டும்.  ஜனநர்மாயக உரில்மகலளப்

பர்மாதுகர்மாக்க மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கம் இன்றியல்மயர்மாதது

்மட்டு்மன்றி,  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்திற்கும் ஜனநர்மாயக

உரில்மகள் மிக முக்கிய்மர்மானலவயர்மாகும்.  வர்க்கப்

ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் ஆ ம்ப மெவடிப்பு மெவளிப்படுத்தியுள்ளவர்மாறு,

அ சு ்மற்றும் மெதர்மாழிற்்ங்கங்களின் கருவிகளர்மான

முதலைர்மாளித்துவ ஊடகங்களில இருந்து சுயர்மாதீன்மர்மாக

ஒழங்கல்மயவும் மெதர்மாடர்புமெகர்மாள்ளவும் ஒரு இலைவ் ்மற்றும்

திறந்த இலதியை குணயம் மெதர்மாழிலைர்மாளர்களுக்கு அத்தியர்மாவசிய்மர்மான

கருவியர்மாகும்.  உலைக ட ச்ர்மா்லி் வலலைத் தளத்தின் மீதர்மான

தணிக்லகலய,  ்மூக ஊடகங்கலள மிகவும் திட்டமிட்ட

வலகயில பயன்படுத்துவது உட்பட, அதன் வர்மா்கர்கலள

விரிவுபடுத்துவது ்மற்றும் அதன் உள்ளடக்கத்லத

ட ச்மம்படுத்துவதற்கு்மர்மான ஒரு தீவி ்மர்மான பி ச்்ர்மா த்தின் மூலைம்

எதிர்மெகர்மாண்டர்மாக ட சவண்டும்.

E. பலகலலைக்கழகங்கள் ்மற்றும் பர்மாட்ர்மாலலைகளில

மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்க இலளஞர்கள் ்மத்தியில ்மூக

்்மத்துவத்திற்கர்மான ்ர்வட சத் இலளஞர் ்மற்றும் ்மர்மாதியை குணவர்கள்

அல்மப்லப கட்டிமெயழப்ப ஒரு ப ந்த ்மற்றும்

மெ்யலூக்க்மர்மான பி ச்்ர்மா ம் அவசியம்.  2018 ம் ஆண்டின்

முதல பர்மாதி,  பர்மாட்ர்மாலலை வன்முலறக்கு எதி ர்மான மெவகுஜன

எதிர்ப்பு உட்பட இலளஞர்களின் அ சியல்மய்மர்மாதலின்

குறிப்பிடத்தக்க மெவளிப்பர்மாடுகலளக் கண்டது.  இந்த

தீவி ்மய்மர்மாதல மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் பக்கம் திரும்பி,

்்மத்துவமின்ல்ம,  ட சபர்மார் ்மற்றும் வன்முலறயின்

ட சதர்மாற்றுவர்மாயர்மான முதலைர்மாளித்துவ அல்மப்பு முலறக்கு எதி ர்மாக

நனவுபூர்வ்மர்மாக வழிநடத்தப்பட்டர்மாக ட சவண்டும்.

F. 2018  இலடக்கர்மாலை ட சதர்தலில மிச்சிகனின் 12  வது

கர்மாங்கி ஸ் ்மர்மாவட்டத்தில,  ட ச்ர்மா்லி் ்்மத்துவக் கட்சி

ட சவட்பர்மாளர் லநலஸ் நிமுத்தின் பி ச்்ர்மா த்திற்கு ஆத வு

தி ட்ட ட சவண்டும்.  மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் உரில்மகலள

பர்மாதுகர்மாக்க,  நிதியியல தன்னலைக்குழவின் மெ்லவத்லத

சுவீகரிக்க,  இ ர்மாட்்த வங்கிகள் ்மற்றும் மெபருநிறுவனங்கலள

மெபர்மாது கட்டுப்பர்மாட்டு பயன்பர்மாட்டு நிலலைகளர்மாக ்மர்மாற்ற,

ட சவலலைத் தளங்கள் ்மற்றும் உற்பத்தி நிகழ்வுகளில

மெதர்மாழிலைர்மாளர்களின் கட்டுப்பர்மாட்லட ஸ்தர்மாபிக்கவும் ஒரு

மெதர்மாழிலைர்மாளர் அ ்ர்மாங்கத்லத அல்மப்பதற்கர்மான ட ச்ர்மாலி்
ட சவலலைத்திட்டத்லத இப்பி ச்்ர்மா ம் முன்மெனடுக்கிறது.

78.  கட்சியும் அதன் கர்மாரியர்மாளர்களும் இந்த ்மகத்தர்மான
அ சியல மெபர்மாறுப்புக்கலள நிலறட சவற்ற,  ்மர்மார்க்சி்
இயக்கத்தின் வ லைர்மாற்று அனுபவங்களில,  எலலைர்மாவற்றுக்கும்
ட ச்மலைர்மாக 1938 ல லிட சயர்மான் ட்மெ ர்மாட்ஸ்கியர்மால நிறுவப்பட்ட
நர்மான்கர்மாம் அகிலைத்தின் எண்பதர்மாண்டுகர்மாலை வ லைர்மாற்றில
உறுதியர்மாக ட சவரூன்றப்பட்டர்மாக ட சவண்டும் ்மற்றும்

கலவியூட்டப்பட்டர்மாக ட சவண்டும். மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தினுள்

்மர்மார்க்சி்த்திற்கர்மான ட சபர்மா ர்மாட்டத்தின் மெதர்மாடர்ச்சிலய ட சவறு எந்த

அ சியல இயக்கமும் மெகர்மாண்டிருக்கவிலலலை. நர்மான்கர்மாம்

அகிலைத்தின் அலனத்துலைகக் குழவில உருமெபற்றிருக்கும்

்மகத்தர்மான வ லைர்மாறு, மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் வளர்ந்து வரும்

இயக்கத்திற்குள் கட்டர்மாயம் மெகர்மாண்டுமெ்லலைப்பட்டர்மாக

ட சவண்டும். மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் புறநிலலை

தீவி ்மய்மர்மாதலும் ்மற்றும் கட்சியின் நலடமுலற மெ்யற்பர்மாடும்

ஒருங்கிலதியை குணவதர்மானது, மெதர்மாழிலைர்மாள வர்க்கத்தின் மெவற்றிக்கும்,

முதலைர்மாளித்துவத்லத ஒழித்து,  உலைகப் மெபர்மாருளர்மாதர்மா த்தின்

ட ச்ர்மா்லி் ்மர்மாற்றத்திற்கர்மான நிலலைல்மகலளயும் உருவர்மாக்கும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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