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இந்வதே அறடத்திக்கக நடத்திகறவகடந்து ு கக போண்டிருந்வதே தவகாளய பில,  ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின்

அகனத்துூகக் குழுவ பின் தவதே போழரும,  துருக்கடத்திய பில உள்ாள அவதேன் ஆவதேரவுக் குழுவ போன

தச போசூடத்திச சமத்துவம இன் ஸ்வதே போ்கரும வதேகூவரும போன ஹலீல ு கசூடத்திக்,  டிசம்ர் 31,

2018  அன்ற,  வதேனது 57  வது வயவதேடத்தில,  புற்றதந போய போல அக போூ மரணமகடந்வதே போர் என்ற

ு கசய்வதேடத்தி கடத்திட்டியது.  அந்வதே அயர போவதே புரட்சடத்திய போாளரும ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திசப த் போர போாளலாளியும போன

தவதே போழர் ஹலீல ு கசூடத்திக்கடத்தின் நடத்திகனவ பிற்கு இந்வதே அறடத்திக்கக அர்ப்ண பிக்கப்டுகடத்திறது.

1. ு கசன்ற ஆண்டின் ு கவதே போடக்கத்வதேடத்தில, “ம போர்க்சடத்தின் இருநூற போவது ் பிறந்வதேவதேடத்தினம அகமகடத்தின்ற

2018  இன் இந்வதே புதுவருடம,  எலூ போவற்றக்கும தமல உூு ககங்கடத்திலும சமூகப

்வதேட்டங்காளலாளின் ஒரு அவதேடத்தி வதே அதி தீவ பிரப்டூடத்தின் மூூம போகவும வர்க்க தம போவதேலகாளலாளின் ஒரு

அவதேடத்திகரிப் பின போலும குண போமசப்டுத்வதேடத்திக் க போட்டப்டுவவதே போக இருக்கும.”  என ந போன்க போம

அகடத்திூத்வதேடத்தின் அகனத்துூகக் குழு குகுற குறிப்ிப்பறிப்பிட்டிருந்தத.

2.  நடத்திகழ்வுகள் இந்வதேக் கண பிபக் ஊர்ை ஊர்ஜடத்திவதேம ு கசய்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன.  குறடத்திப் போக கடத்திழக்கு

ஐதர போப் போவ பில ஸ்ர போூடத்தினலாளிச ஆட்சடத்திகாளலாளின் 1989  ு க் போறடத்திவுக்கும,  வதேடத்திய போு கனன்ு கமன்

சதுக்கத்வதேடத்தில ு கவதே போழடத்திூ போாளர்கள் மற்றம ம போணவர்ககாள சாணவர்களை சீன ஆட்சடத்தி நசுக்கடத்தியவதேற்கும,

எலூ போவற்றக்கும தமல,  1991  டிசம்ரில கடத்திு கரமாளலாளின் அவதேடத்திக போரத்துவத்வதே போல ச சோவறிப்பியத

ஒன்குற குறியம     கலகலைக்கப்ிப்பட்டதற்கும ் பிந்கவதேய க போூத்வதேடத்தில,  ்ூ வதேச போபவதே க போூம போக

ஒடுக்கப்ட்டவதேற்கு ் பின்னர்,  வர்க்கப த் போர போட்டம போனது உூு ககங்கடத்திலும மறஎழுச்சடத்தி

கண்டிருக்கடத்திறது.  தவகூநடத்திறத்வதேங்காளதும ஆர்ப் போட்டங்காளதும ஒரு அகூ —இவற்றடத்தில

ு க்ரும் போூ போனகவ உத்வதேடத்திதய போகபூர்வ முவதேூ போாளலாளித்துவ-ஆவதேரவு கட்சடத்திகள் மற்றம

ு கவதே போழடத்திற்சங்கங்களுக்கு எவதேடத்திர போன வ பிவதேத்வதேடத்திலும அவற்றடத்தின் கட்டுப் போட்டிற்கு ு கவாளலாளிய பிலும

நடந்வதேன—  அு கமரிக்க போ உள்ாளலாளிட உூு ககங்ககயும உலுக்கடத்தியது.  ் பிர போன்சடத்தின்

“ு கசலவந்வதேர்காளது ை ஊர்ஜன போவதேடத்தி்வதேடத்தி”ய போன இம போனுவல மக்தர போனலாளின் ஆட்சடத்திகய

உலுக்கடத்திக்ு கக போண்டிருக்கும “மஞ்சள் சாணவர்களை சீருகட”  ஆர்ப் போட்டங்களுடனும துனலாளிசடத்திய போவ பிூ போன

எழுச்சடத்தியுடனும ு கசன்ற ஆண்டு முடிவகடந்வதேது.  சமூக சமத்துவத்வதேடத்திற்க போன சர்வதவதேச

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் முகனபத் உூக அரசடத்தியூடத்தின் ம போு க்ரும ் பிரச்சடத்திகனய போகும.

1995 சமயத்வதேடத்திதூதய, ICFI,  அவதேன் தவதேசடத்தியப ் பிரிவுககாள தச போசூடத்திச சமத்துவக் கட்சடத்திகாள போக

ஸ்வதே போ் பித்வதேவதேடத்தில இந்வதே கருத்வதே போக்கத்வதேடத்திற்கு உருவடிவம ு கக போடுத்வதேடத்திருந்வதேது.
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3.  1938  இல,  ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின் ஸ்வதே போ்க ஆவணத்வதேடத்தில,  ூடத்திதய போன் ட்ு கர போட்ஸ்கடத்தி,

முவதேூ போம உூகப த் போரின் த்ரழடத்திவுகரம போன ு கவடிபபுடன் ு கவதே போடங்கடத்திய பிருந்வதே சக போபவதேத்கவதே

“முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தின் மரண ஓூம”  என்ற வகரயகற ு கசய்வதே போர்.  உூகடத்தின் நடத்திகூகய

சுருங்க எடுத்துகரத்வதே ட்ு கர போட்ஸ்கடத்தி எழுவதேடத்தின போர்:

மனலாளிவதேகுூத்வதேடத்தின் உற்்த்வதேடத்தி சக்வதேடத்திகள் தவதேக்கமகடகடத்தின்றன.  ஏற்கனதவ புவதேடத்திய

கண்டு் பிடிபபுகளும தமம் போடுகளும சடரீவதேடத்திய போன ு கசலவத்வதேடத்தின் மட்டத்கவதே

உயர்த்வதேத் வதேவறகடத்தின்றன.  ஒட்டுு கம போத்வதே முவதேூ போாளலாளித்துவ அகமபபுமுகறய பின்

சமூக ு கநருக்கடிய பின் நடத்திகூகமகாளலாளின் காணவர்களை சீழ போன அவ்வபத் போகவதேய

க போூகட்டத்வதேடத்திூ போன ு கநருக்கடிகள் ்ரந்து்ட்ட மக்காளலாளின் ம மக்களின் மீது

முன்ு கனபத் போவதேடத்தினும கடினம போன இழபபுககாளயும துன்்ங்ககாளயும

ஏற்்டுத்துகடத்தின்றன.  ு க்ருகும தவகூவ போய்ப் பின்கமய போனது,  அவதேன் ்ங்கடத்திற்கு,

அரசடத்தின் நடத்திவதேடத்தி ு கநருக்கடிகய ஆழப்டுத்வதேடத்தி ஸ்வதேடத்திரமற்ற ந போணய

அகமபபுமுகறககாள ்ூவ அதி தீனப்டுத்துகடத்திறது.  ை ஊர்ஜனந போயக ஆட்சடத்திகளும,

அதவதேத் போூ ் போசடத்திச ஆட்சடத்திகளும,  ஒரு வதேடத்திவ போல நடத்திகூய பில இருந்து

இன்ு கன போன்றக்க போய் வதே போவ பித் வதேடும போறகடத்தின்றன.  [முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தின் மரண

ஓூமும ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின் ்ண பிகளும, 1938]

4.  ட்ு கர போட்ஸ்கடத்தி இந்வதே வ போர்த்கவதேககாள எழுவதேடத்திய த் போது சர்வதவதேச ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம

எவதேடத்திர்ு கக போண்டிருந்வதே அத்வதேகன வதே அதி தீவ பிரம போன ் பிரச்சடத்திகனகளும,  அவதே போவது உூகாள போவ பிய

ு க் போருாள போவதே போர ஸ்வதேடத்திரமடத்தின்கம,  ஒட்டுு கம போத்வதே ந போடுகளும ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய சக்வதேடத்திகாள போல

ஆட்டுவ பிக்கப்டல, ந போட போளுமன்ற ை ஊர்ஜனந போயகத்வதேடத்தின் ு க் போறடத்திவு, ் போசடத்திச-வகக இயக்கங்காளலாளின்

வதேடத்திகடத்திலூட்டும எழுச்சடத்தி,  அரசுகளுக்கு இகடய பிூ போன ஆதவசம போன தம போவதேலகள் மற்றம

உூகப த் போரின் உடனடி அ் போயமும இன்ற நடத்திூவுகடத்தின்றன.  1930காளலாளில த் போூதவ,

ஒவ்ு கவ போரு ந போட்டின் முவதேூ போாளலாளித்துவ உயரடுக்கும வதேமது இர போணுவ மற்றம த் போூடத்திஸ்

எந்வதேடத்திரத்கவதே ு கவறடத்தித்வதேனம போகக் கட்டிு கயழுப் பிக் ு கக போண்டிருப்தவதே போடு,  சமூகப

்வதேட்டங்ககாளத் வதேடத்திகசவதேடத்திருப் பி வதேமது ஆட்சடத்திகய ் போதுக போத்துக் ு கக போள்ளும ு க் போருட்டு,

வதே அதி தீவ பிரம போன தவதேசடத்தியவ போவதேத்கவதேயும புூமு க்யர்ந்தவதே போர்-வ பிதர போவதே ு கவாளலாளிந போட்டினர்

அச்சத்கவதேயும தூண்டிவ பிட்டுக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது. இதுவகரய பில, ் போசடத்திச இயக்கங்களுக்கு

ஒரு ு கவகுை ஊர்ஜன அடித்வதோளம இலூ போவதேத் போதும,  இருக்கடத்தின்ற முவதேூ போாளலாளித்துவ கட்சடத்திகாளது

் பிரிவுகாளது ஆவதேரகவயும ு கவகுை ஊர்ஜன ஊடகங்காளலாளின் ஊக்குவ பிபக்யும அகவ

நம் பிய பிருக்கடத்தின்றன. எவ்வ போற போய பினும அவ்வ போற போன அ் போயம ு கவதோளலாளிவ போக இருக்கடத்திறது.

5.  ஆய பினும இன்னுு கம போரு சமூக சக்வதேடத்தியும இபத் போது அரசடத்தியல அரங்கடத்திற்குள்

நுகழந்துு கக போண்டிருக்கடத்திறது.  ு கவகுக போூம போக ஒடுக்கப்ட்டும நடத்திர போகரிக்கப்ட்டும

வந்வதேடத்திருக்கும ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம போனது வதேனது ு கச போந்வதே சுய போவதே அதி தீனம போன நூன்ககாள
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வூடத்தியுறத்வதே ு கவதே போடங்குகடத்திறது.  ் பிர போன்சடத்திலும,  அு கமரிக்க போவ பிலும,  மற்றம சர்வதவதேச

அாளவ பிலும ் போரிய சமூகப த் போர போட்டங்காளது ு கவடிப் போனது,  ஒரு புவதேடத்திய புரட்சடத்திகர

க போூகட்டத்வதேடத்தின் ு கவதே போடக்கத்வதேடத்திற்கு சமடத்திக்கக க போட்டுகடத்தின்றது.  1980 காளலாளில ு க்ரும

த் போர போட்டங்காளலாளின் தவதே போலவ பிகள் மற்றம தச போவ பியத் ஒன்றடத்தியத்வதேடத்தின் ககூபபு

ஆகடத்தியவற்கறப ் பின்ு கவதே போடர்ந்து வந்வதேடத்திருந்வதே தந போக்குநடத்திகூ ் பிறழ்வும குழப்மும

இறவதேடத்திய போக வ பிூகடத்தி,  புவதேடத்திய த் போர்க்குணம மற்றம த் போர போடும வ பிருப்ம ஆகடத்தியவற்றடத்தின்

ஒரு மதன போநடத்திகூக்கு வழடத்திவ பிட்டிருக்கடத்தின்றன.

6.  முவதேூ போாளலாளித்துவ ஸ்வதே போ்கத்வதேடத்திற்கு சகாளக்க போவதே வ பிவதேத்வதேடத்தில,  வசவதேடத்திய போன நடுத்வதேர

வர்க்கத்வதேடத்தின் புத்வதேடத்திை ஊர்ஜ அதி தீவ பிவதே மற்றம அரசடத்தியல ் பிரவதேடத்திநடத்திவதேடத்திகாள போல முன்கவக்கப்ட்ட ம போர்க்சடத்திச

வ பிதர போவதே அகரதவக்க போட்டு-வதே அதி தீர்வுகள் அகனத்தும வதேத்துவ போர்த்வதேரீவதேடத்திய போக மட்டுமன்றடத்தி,

இபத் போது ்ரந்வதே சமூக நகடமுகறய பிலும கூட மவதேடத்திப் பிழந்து வ பிட்டிருக்கடத்தின்றன.

முற்றடத்திலும வதேவற போன அரசடத்தியல வதே அதி தீர்க்கவதேரிசனங்காளலாளில குபக்த்ு கவதே போட்டிக்குப த் போய பிருப்து

தச போவ பியத் ஒன்றடத்தியத்வதேடத்தின் ககூபபு “வரூ போற்றடத்தின் முடிகவ”யும முவதேூ போாளலாளித்துவ

சந்கவதேய பின் ு கவற்றடத்திகயயும குறடத்தித்வதேவதே போக ் பிர போன்சடத்திஸ் புகுய போம போ ு கசய்வதே ் பிரகடனம

மட்டுமன்ற.  1991  “குறகடத்திய இரு்வதே போம நூற்ற போண்டு”  இன் முடிகவயும மற்றம

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் மூூம போன எந்வதே தச போசூடத்திசப புரட்சடத்திக்க போன ச போத்வதேடத்தியமும முடிந்து

த் போனகவதேயும குறடத்தித்வதேது என்ற கூறடத்திய ் பிரிட்டிஷ் ஸ்ர போூடத்தினலாளிச வரூ போற்ற போசடத்திரியர போன எரிக்

தஹ போபஸ்வ போமடத்தின் கூற்றம கூட குறம் போர்கவ ு கக போண்டவதே போக நடத்திரூ்ணம போகடத்திய பிருக்கடத்திறது.

7.  தமலும ் பிர போங்ஃத்ர்ட் ்ள்ாளலாளிய பின் குட்டி-முவதேூ போாளலாளித்துவ வதேத்துவ போசடத்திரியர்கள்

வ பிரக்வதேடத்தியுடன் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் புரட்சடத்திகரப ் போத்வதேடத்திரத்கவதே மறத்வதேகம;

புறநடத்திகூய போக சரி் போர்க்கத்வதேக்க வரூ போற்ற நடத்திகழ்வுககாள,  புறநடத்திகூரீவதேடத்திய போக சாணவர்களை சீர்தூக்கடத்தி

் போர்ப்து குறடத்தித்வதே அவர்காளலாளின் சடத்திடுமூஞ்சடத்தித்வதேனம போன ் பின்நவ அதி தீனத்துவ மறபபு;

முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போன ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் புரட்சடத்திகரப த் போர போட்டதம

வரூ போற்றடத்தின் கமயம போக இருப்து குறடத்தித்வதே ம போர்க்சடத்திச “ு க்ருங்ககவதேய போடல”  ு கவதே போடர்் போன

அவர்காளலாளின் அவநம் பிக்ககய பின் ்குத்வதேறடத்திவற்ற வூடத்தியுறத்வதேலகள்;  அத்துடன் ் போூடத்தினம,

இனம அலூது ் போூடத்தின அகடய போாளத்வதேடத்தின் “் பிரவதே போனம”  குறடத்தித்வதே சுயவ பிருபபுடன போன

வசவதேடத்திய போன த்ர போசடத்திரியர்காளலாளின் புவதேடத்திவதேலூ போவதே,  அரசடத்தியல ் பிற்த் போக்குத்வதேனம போன மற்றம

வ பிஞ்ஞ்ஞ போனரீவதேடத்திய போக ்யனற்ற ்கட்டுகரகள்,  அகனத்துதம முவதேூ போாளலாளித்துவ ஆட்சடத்திய பின்

தமூ போவதேடத்திக்கத்வதேடத்திற்க போன சடத்தித்வதே போந்வதே நடத்திய போயப்டுத்வதேலகாள போக அம்ூம போகடத்தி நடத்திற்கடத்தின்றன.

8. ICFI இன் ்குப் போய்வும முன்தன போக்கும ஊர்ை ஊர்ஜடத்திவதேப்ட்டிருக்கடத்தின்றன. ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம

அரசடத்தியல அவதேடத்திக போரத்கவதேக் ககப்ற்றவது மற்றம ஒரு தச போசூடத்திச சமுவதே போயத்கவதே தந போக்கடத்திய

உரும போற்றம என்ற “முடிவுகுறசோத     இருிப்பதசோம     நூற்குறசோண்ட”  இன் அடிப்கடய போன

வரூ போற்ற சவ போகூதய சமக போூ உூகம இபத் போதும எவதேடத்திர்தந போக்கடத்திக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.
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முதகலைசோளளிததவ ஆட்  குறியறிப்பின் உகலைகளசோவறிப்பிய முகுற குறிவு

9.  புவ பியரசடத்தியல,  ு க் போருாள போவதே போர மற்றம சமூக ு கநருக்கடிகாளது ு கவடிப் போன

ஒருங்கடத்திகணவுகளுக்கு மத்வதேடத்திய பில 2019  ஆம ஆண்டு ஆரம் பிக்கடத்திறது.  தச போவ பியத்

ஒன்றடத்தியத்வதேடத்தின் மகறகவத் ு கவதே போடர்ந்து ஆளும வட்ட போரங்களுக்குள் நடத்திூவ பிய குதூகூ

நம் பிக்ககய பில எதுவும மடத்திஞ்சவ பிலகூ.  உண்கமய பில,  சர்வதவதேச முவதேூ போாளலாளித்துவ

வர்க்கத்வதேடத்திற்குள்ாள போன மதன போநடத்திகூ,  வதே அதி தீவ பிர கவகூகய ு கவாளலாளிப்டுத்தும ஒன்ற போக

இருக்கடத்திறது.  2018  முடியவ பிருந்வதே தநரத்வதேடத்தில சர்வதவதேச ்ங்குச் சந்கவதேககாள உலுக்கடத்திய

வதே அதி தீவ பிர வதேள்ாள போட்டங்கள்,  2008  ு க் போறடத்திகவப ் பின்ு கவதே போடர்ந்து சந்கவதேகளுக்கு

புத்துய பிரூட்டுவவதேற்க போக எடுக்கப்ட்ட ் பிரய போகசய போன நடவடிக்கககள் அவற்கற

ககாளப்கடயச் ு கசய்வதேடத்திருப்வதேன் ஒரு அறடத்திகுறடத்திய போகப ் போர்க்கப்டுகடத்திறது.  நடத்திூவுகடத்தின்ற

அவநம் பிக்கக,  சுவ பிஸ் வங்கடத்திய போாளர்காளலாளின் குரலும முவதேூ போாளலாளித்துவ ு கசய்வதேடத்தித்வதே போள்கள்

அகனத்வதேடத்திலும மடத்திகவும மவதேடத்திநுட்்ம போன Neue Zürcher Zeitung இன் ஆண்டு-நடத்திகறவு ்வதேடத்திப் பின்

வதேகூபபு ்க்கத்வதேடத்தில “முவதேூடத்தில எங்காளது நடத்திகூகமகள் தம போசம போக தவண்டும”  என்ற

் பிரகடனம ு கசய்வவதேடத்தில மடத்திகவும சுருங்கக் கூறப்டுவவதே போக இருக்கடத்திறது. இந்வதே முவதேல-்க்க

அறடத்திக்கக கூறடத்திய ு கசய்வதேடத்தி ு கவதோளலாளிவ போக இருந்வதேது:  சர்வதவதேச ஆளும வர்க்கம போனது

தம போசமகடந்து ு கசலலும ு க் போருாள போவதே போர ு கநருக்கடிக்கு ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்துக்கு எவதேடத்திர போக

ு கசலுத்வதேப்டும ு கக போடூரம போன நடவடிக்ககககாளக் ு கக போண்டு ்வதேடத்திூாளலாளிக்க இருக்கடத்திறது.

10.  சர்வதவதேச முவதேூ போாளலாளித்துவம முகமு கக போடுக்கும ு கநருக்கடி,  வரூ போற்ற ரீவதேடத்திய போனதும

அகமபபுமுகற ரீவதேடத்திய போனதும போன வதேன்கமகயக் ு கக போண்டவதே போகும.  தச போவ பியத்

ஒன்றடத்தியத்வதேடத்தின் ககூபக்த் ு கவதே போடர்ந்து வந்வதே அத்வதேகன ு கவற்றடத்திக்காளலாளிய போட்டங்களுக்கும

ஆளும உயரடுக்குகாளது சுய-நடத்திய போயப்டுத்தும ் பிரச்ச போரங்களுக்கும தூ்மத் போடுவவதேற்கு

மத்வதேடத்திய பில,  1989-91  நடத்திகழ்வுகள் உூக முவதேூ போாளலாளித்துவம வதே அதி தீவ பிர ு க் போருாள போவதே போர,  சமூக

மற்றம அரசடத்தியல ஸ்வதேடத்திரமடத்தின்கமய போல உலுக்கப்ட்ட நடத்திகூகமகாளலாளின் காணவர்களை சீழ் வதே போன் நடந்வதேன

என்்து ு க்ரும் போலும மறக்கப்ட்டிருக்கடத்திறது.  1980 காளலாளின் மத்வதேடத்திய பில,  அு கமரிக்க போவ பில

ரீகனும தச போவ பியத் ஒன்றடத்தியத்வதேடத்தில தக போர்்ச்தசவும வதேத்வதேமது ஆட்சடத்திகாளலாளின் வதே அதி தீவ பிரமகடயும

ு கநருக்கடிகளுடன் த் போர போடிக் ு கக போண்டிருந்வதே சமயத்வதேடத்தில,  எந்வதே அகமபபுமுகற முவதேூடத்தில

ு க் போறடத்தியும என்ற தகட்்து (ICFI  தகட்டகவதேப த் போூ)  நடத்திய போயம போனவதே போக இருந்வதேது.

அு கமரிக்க போவ பின் இரண்ட போம உூகப த் போருக்குப ் பிந்வதேடத்திய தமூ போவதேடத்திக்க உூக நடத்திகூய பின்

தவதேய்வு ஏற்கனதவ மடத்திகவும முன்தனறடத்திய கட்டத்வதேடத்தில இருந்வதேது.  தமலும,

கண பினலாளிமயம போக்கத்துடன் ு கவதே போடர்புகடய அச போவதே போரணம போன ு கவதே போழடத்திலநுட்் அ் பிவ பிருத்வதேடத்திகள்,

தவதேசடத்திய அரசு என்னும அரசடத்தியல அூகடத்தில தவரூன்றடத்தியவதே போய் இருந்வதே அு கமரிக்க-

தமூ போவதேடத்திக்கத்வதேடத்திூ போன ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய அகமபபுமுகறய பின் ஒட்டுு கம போத்வதே அடித்வதோளத்கவதேயும

ு கவாளலாளிப்கடய போய் ்ூவ அதி தீனப்டுத்வதேடத்திக் ு கக போண்டு வந்வதேடத்திருந்வதே ு க் போருாள போவதே போர

பூதக போாளமயம போக்கல நடத்திகழ்ச்சடத்திபத் போக்குககாள முன்வதேள்ாளலாளிக் ு கக போண்டிருந்வதேன.

4- The Strategy of International Class Struggle and the Political Fight Against Capitalist Reaction in 2019 



11.  அு கமரிக்க ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியம அவதேன் ்னலாளிப த் போர் “ு கவற்றடத்தி”  மூூம போக ு க்ற்றடத்திருந்வதே

அரசடத்தியல அனுகூூங்கள் மற்றம ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம அவதேன் ்கழய வதேகூகமகாள போல

க போட்டிக்ு கக போடுக்கப்ட்டகம ஆகடத்தியவற்கறயும வதே போண்டி,  உூக முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தின்

காணவர்களை சீழகமந்வதேடத்திருந்வதே ு கநருக்கடி ந அதி தீடித்து வந்வதேது. அந்வதே சமயத்வதேடத்தில ICFI மட்டுதம அகடய போாளம

கண்டவ போற போக,  சாணவர்களை சீன போ,  கடத்திழக்கு ஐதர போப் போ மற்றம தச போவ பியத் ஒன்றடத்தியத்வதேடத்தில ஸ்ர போூடத்தினலாளிச

அவதேடத்திக போரத்துவங்காள போல —இகவ அகனத்துதம நம் பிக்ககய பின்றடத்தி க போூத்வதேடத்திற்ு கக போவ்வ போவதே

அவதேடத்திக போரத்துவ மற்றம ம போர்க்சடத்திச-வ பிதர போவதே ு கக போள்ககககாளப ் பின்்ற்றடத்தி வந்வதேடத்திருந்வதேன—

முவதேூ போாளலாளித்துவம ம மக்களின் மீட்சடத்தி ு கசய்யப்ட்டகமய போனது இரண்ட போம உூகப த் போருக்குப

் பிந்கவதேய தவதேசடத்திய ு க் போருாள போவதே போர மற்றம சமூக ு கநறடத்திப்டுத்வதேல தவகூத்வதேடத்திட்டங்கள்

அத்வதேகனயும ு க் போறடத்திந்து வ பிட்டிருந்வதேவதேன் கூர்கமய போன ு கவாளலாளிப் போட போய் இருந்வதேது.

12. அு கமரிக்க ஆளும உயரடுக்கு, கடந்வதே மூன்ற வதேச போபவதேங்காளலாளில இர போணுவ வூடத்திகமகய

ு க் போறப்ற்றப ்யன்்டுத்துவகவதேதய வதேனது உூக தமூ போவதேடத்திக்கத்கவதே வதேக்ககவப்வதேற்க போன

் பிரவதே போன வழடத்திமுகறய போக ் பிரதய போகடத்தித்து வந்வதேடத்திருக்கடத்திறது.  உூக அகமபபுமுகறய பின்

ு கநருக்கடிகய இறவதேடத்திய பில தமலும தம போசமகடய மட்டுதம தசகவ ு கசய்வதே

்ூதவதே போலவ பிகாளலாளிதூதய இது ு கசன்றமுடிந்வதேது.  ஆபக போனலாளிஸ்வதே போன் மற்றம ஈர போக்கடத்திூ போன

சட்டவ பிதர போவதேம போன ்கடு கயடுபபுககாள நடத்திய போயப்டுத்துவவதேற்க போகவும,  ை ஊர்ஜனந போயக

உரிகமகள் ம மக்களின் மீவதே போன ஒரு தநரடித் வதே போக்குவதேலுக்க போகவும ்யன்்டுத்வதேப்ட்ட

“்யங்கரவ போவதேத்வதேடத்தின் ம மக்களின் மீவதே போன த் போர்”  அு கமரிக்க இர போணுவ வூடத்திகமய பின் வரமபுககாள

அம்ூப்டுத்வதேடத்தியதவதே போடு மட்டுமலூ. இந்வதே முடிவற்ற நவ-க போூனலாளித்துவ நடவடிக்கககள்

அு கமரிக்க போவ பில ் போரிய அவதேடத்திருபவதேடத்திகயயும உண்டு்ண்ண பிய பிருப்தவதே போடு,  ு க்ரும

ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய சக்வதேடத்திகளுக்கு மத்வதேடத்திய பிலும அு கமரிக்க ஆளும உயரடுக்கடத்திற்குள்ளுதம கூட

ஆழம போன ் பிாளவுககாள வ பிகவதேத்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன.

13.  இரண்ட போம உூகப த் போருக்குப ் பின்னர் உூக புவ பியரசடத்தியூடத்தின் அடித்வதோளம போக

தசகவு கசய்வதே ு க்ரும முவதேூ போாளலாளித்துவ சக்வதேடத்திகளுக்கு இகடய பிூ போன சர்வதவதேசக்

கூட்டண பிகள் ககூந்து ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.  ந அதி தீண்டக போூம போய் கூட்ட போாளலாளிகாள போக

இருந்வதேகவ எவதேடத்திரிகாள போக ம போறடத்தி,  வதேத்வதேமது இர போணுவப ்கடககாளக் கட்டிு கயழுப் பிக்

ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.  2008  நடத்திவதேடத்திப ு க் போறடத்திவுக்கு ்த்துக்கும அவதேடத்திகம போன ஆண்டுகாளலாளின்

் பின்னர், உூகப ு க் போருாள போவதே போரம போனது ு க்ருகும தவதேசடத்தியப ்வதேட்டங்கள் மற்றம வர்த்வதேகப

த் போர் ஆகடத்தியவற்ற போல ் பின்னலாளிக் கடத்திடக்கடத்திறது.  கடந்வதே வதேச போபவதேத்வதேடத்தில ்ங்குச் சந்கவதே

ம மக்களின் மீட்சடத்தியகடந்வதேது —அதுவும கூட இபத் போது வதேகூகாணவர்களை சீழ போகடத்திக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது—

என்றத் போவதேடத்திலும, ு க் போறடத்திவுக்க போன ்வதேடத்திூடத்திறப் பில ஆளும உயரடுக்குகாள போல ் பின்்ற்றப்ட்ட

ு கக போள்கககள்,  காணவர்களை சீழகமந்வதே முரண்் போடுகாளலாளில எவதேகனயும வதே அதி தீர்த்வதேடத்திருக்கவ பிலகூ.

ு கநருக்கடிகய கட்டுப்டுத்வதேடத்தி அதவதேதநரத்வதேடத்தில வதேன்கன வாளப்டுத்வதேடத்திக் ு கக போள்வவதேற்க போக
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நடத்திவதேடத்திய சடத்திூவர போட்சடத்திய பினர போல ்யன்்டுத்வதேப்ட்ட வழடத்திமுகறகள் வதே அதி தீர்பபுந போகாள வதேள்ாளலாளிபத் போட

மட்டுதம ு கசய்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன.

14. உூகாள போவ பிய முறடத்திவ பின் கமயத்வதேடத்தில அு கமரிக்க போ இருக்கடத்திறது, 1865 உள்ந போட்டுப த் போர்

முடிந்வதேவதேற்குப ் பிந்கவதேய க போூத்வதேடத்தின் மடத்திகபு க்ரும அரசடத்தியல ு கநருக்கடிய பின் மத்வதேடத்திய பில

அது இருக்கடத்திறது. ட்ரமப நரகத்வதேடத்தில இருந்து வந்வதே ஒரு அரக்கரலூ, ம போற போக அு கமரிக்க

ை ஊர்ஜனந போயகத்வதேடத்தின் சடத்திகவதேவ பின் அரசடத்தியல வதேடத்திகடத்திலூட்டுகடத்தின்ற ு கவாளலாளிப் போடு மட்டுதம ஆவ போர்.

தச போசூடத்திச சமத்துவக் கட்சடத்தி (அு கமரிக்க போ) ு கவதே போடர்ந்து வூடத்தியுறத்வதேடத்தி வந்வதேடத்திருப்கவதேப த் போூ,

ட்ரமப மற்றம அவரது அரசடத்தியல எவதேடத்திரிகளுக்கு இகடய பிூ போன தம போவதேல என்்து

அு கமரிக்க போவ பின் உூக தமூ போவதேடத்திக்கத்கவதே எவ்வ போற வதேக்ககவத்துக் ு கக போள்வது

என்்வதேடத்திூ போன கருத்துதவற் போடுககாள கமயம போகக் ு கக போண்ட ஆளும உயரடுக்கடத்தின்

்லதவற ் பிற்த் போக்க போன கன்கனகளுக்கு இகடய பிூ போன தம போவதேூ போகும. இந்வதே தம போவதேூடத்தில

ை ஊர்ஜனந போயக அலூது முற்த் போக்க போன வதேரபபுகள் எதுவுமடத்திலகூ.  சடத்திரிய போ மற்றம

ஆபக போனலாளிஸ்வதே போனலாளில இருந்து துருபபுக்ககாள வதேடத்திரும்ப ு க்றவவதே போன ட்ரமப் பின்

முன்ு கம போழடத்திவுக்கு (ஆன போல, இன்னும அமல்டுத்வதேப்டவ பிலகூ) ை ஊர்ஜனந போயகக் கட்சடத்திய பினர்

மற்றம குடியரசுக் கட்சடத்திய பினர் இருவதேரப் பில இருந்தும வந்துு கக போண்டிருக்கும

ஆதவசம போன தக போ்க் ு கக போப்ாளலாளிபபுகள் வ போ வாஷடத்திங்டனலாளிூ போன தம போவதேூடத்தின் வதேன்கமகய

அம்ூப்டுத்துகடத்தின்றன.

15.  முவதேூடத்தில,  ஐதர போப் போ,  யூதர போஆசடத்திய போ மற்றம மத்வதேடத்திய கடத்திழக்கடத்தின் ம மக்களின் மீவதே போன

அு கமரிக்க போவ பின் கட்டுப் போட்டிற்கு ஒரு முட்டுக்கட்கடய போக இருப்வதேடத்தில இருந்து

ரஷ்ய போகவ அகற்றவவதேன் மூூம போக சாணவர்களை சீன போவுடன போன வதேவ பிர்க்கமுடிய போவதே தம போவதேலுக்கு

வதேய போரிபபு ு கசய்யப்ட தவண்டும என்ற உறவதேடத்திய போக நமபுகடத்தின்ற நடத்திவதேடத்தி மற்றம முக்கடத்திய

ு க்ருநடத்திறவன நூன்கள்,  இர போணுவ மற்றம உாளவு முககமகள்,  மற்றம ு கவாளலாளியுறவுக்

ு கக போள்கக ஸ்வதே போ்கத்வதேடத்தின் தமூ போவதேடத்திக்கம போன ்குவதேடத்திகள் ஆகடத்தியவற்றடத்தின் ஒரு கூட்டண பிகய

ை ஊர்ஜனந போயகக் கட்சடத்தி ் பிரவதேடத்திநடத்திவதேடத்தித்துவம ு கசய்கடத்திறது.  கடந்வதே இரண்டு ஆண்டுகாள போக,

ை ஊர்ஜனந போயகக் கட்சடத்திய பினர் ட்ரமபுக்க போன வதேமது எவதேடத்திர்பக்,  “் பிாளவுககாள வ பிகவதேப்வதேற்க போக”

அு கமரிக்க அரசடத்தியூடத்தில ரஷ்ய போ “வதேகூயீடு”  ு கசய்வதேவதே போக குற்றமச போட்டுகடத்தின்ற ஒரு

ு கவறடத்தித்வதேனம போன நவ-ு கமக்க போர்த்வதேடத்திய ் பிரச்ச போரத்வதேடத்தில குவ பித்வதேனர்.  ரஷ்ய போவ பிலுள்ாள புட்டின்

அரச போங்கத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போக இன்னும மூர்க்கம போன நடவடிக்கக எடுக்கப்ட தவண்டும

என்ற தக போருவவதே போக மட்டுமலூ,  அு கமரிக்க போவ பிற்குள் எவதேடத்திர்பக் குற்றம போக்கும

கட்டகமபக் உருவ போக்கக் தக போருவதும கூட இவதேன் தந போக்கம போய் இருந்வதேது.

அரண்மகனக் கவ பிழ்பபு சூழ்ச்சடத்திகள் வதே போன்,  ட்ரமப நடத்திர்வ போகத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போன ு கவகுை ஊர்ஜன

எவதேடத்திர்பக் அண பிவதேடத்திரட்டக்கூடிய எவதேகனக் கண்டும மடத்திரட்சடத்தியகடகடத்தின்ற மற்றம

எவதேடத்திர்க்கடத்தின்ற ட்ரமப் பின் ஆளும வர்க்க வ பிமர்சகர்காளது வழடத்திமுகறகாள போக இருக்கடத்தின்றன.
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16.  ட்ரமப நடத்திர்வ போகம போனது,  அவதேன் ்ங்க போக,  சாணவர்களை சீன போவுடன் ஒரு தம போவதேகூத் தூண்டுவகவதே

கமயம போகக் ு கக போண்ட வதேனது ு கச போந்வதே “முவதேூடத்தில அு கமரிக்க போ”  எனும ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய

மூதூ போ் போயத்கவதேப ் பின்்ற்றடத்திக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.  ட்ரமப் பின் முன்ன போள் ு கவள்காள

ம போாளலாளிகக வதேகூகம மூதூ போ் போயவ போவதேடத்திய போன ஸ்டீவ் ் போனகன தமற்தக போாளலாளிட்டு

நடத்தியூதய போர்க் கடமஸ் வ பிாளக்கடத்தியது,  ட்ரமப “அு கமரிக்க போவ பின் மடத்திகபு க்ரும ு கவாளலாளியுறவு

அச்சுறத்வதேூ போக க போணுகடத்தின்ற சாணவர்களை சீன போவுடன் ு க் போருாள போவதே போர மற்றம புவ பியரசடத்தியல தம போவதேூடத்தில

முழுக்கவனம குவ பிப்வதேற்க போகத்வதே போன் இந்வதே இர போணுவப ் பிரச்ச போரங்ககாள [சடத்திரிய போ மற்றம

ஆபக போனலாளிஸ்வதே போனலாளில]  முடிவுக்குக் ு கக போண்டுவர வ பிரும் பின போர்.  வதேடத்திரு.  ் போனன் ‘இது

வதேனலாளிகமப்டுத்வதேலவ போவதேத்கவதே தந போக்கடத்தி வதேடத்திருமபுவது குறடத்தித்வதேவதேலூ’  என்ற போர்.  ‘இது

சர்வதவதேசவ போவதேடத்திகாளலாளின் மனலாளிவதே போ் பிம போன நடவடிக்கககள் மதன போநடத்திகூய பில இருந்து அச்சு

வ பிூகுவவதே போகும.’”

17.  அு கமரிக்க ஆளும வர்க்கத்வதேடத்தின் அத்வதேகன கன்கனகளுதம,  அு கமரிக்க

முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தின் ந அதி தீண்டக போூ வ அதி தீழ்ச்சடத்திகய ஈடுு கசய்வவதேற்க போக இர போணுவ

வூடத்திகமகயப ்யன்்டுத்தும ஒரு உூக தமூ போவதேடத்திக்கக் ு கக போள்ககக்கு

உறவதேடத்திபூண்டகவய போகதவ இருக்கடத்தின்றன.  மத்வதேடத்திய கடத்திழக்கு மற்றம மத்வதேடத்திய ஆசடத்திய போகவ

கமயம போகக் ு கக போண்டு நகடு க்ற்ற ஒரு க போலநூற்ற போண்டு க போூ முடிவ பிலூ போவதே ் பிர போந்வதேடத்திய

தம போவதேலகள் மற்றம வதேகூயீடுகாளலாளின் இடத்வதேடத்தில, அு கமரிக்க போ மற்றம சாணவர்களை சீன போ, ரஷ்ய போவுக்கு

இகடய பிூ போனது மட்டுமலூ போமல,  அு கமரிக்க போ மற்றம ஐதர போப் போவுக்கு

இகடய பிூ போனதும போன “ு க்ரும சக்வதேடத்திகள்”  இகடய பிூ போன த் போட்டிகாள போல

் பிரவதேடத்தியீடுு கசய்யப்ட்டுக் ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.  இந்வதே நடத்திகழ்ச்சடத்திபத் போக்கடத்தில,  மனலாளிவதே

உரிகமகள் மற்றம “்யங்கரவ போவதேத்வதேடத்தின் ம மக்களின் மீவதே போன த் போர்”  உள்ாளலாளிட ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய

அ் பிூ போகசககாள அப்ட்டம போக வதேடத்திட்டவட்டம ு கசய்வவதேற்கு ச போவதேகம போய் த் போருக்க போன

அத்வதேகன முந்கவதேய நடத்திய போயப்டுத்வதேலகளும ககவ பிடப்டுகடத்தின்றன.

18.  அு கமரிக்க ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியத்வதேடத்தின் ஒருவதேரப் போன மற்றம ஸ்வதேடத்திரமகுகூக்கடத்தின்ற

நடவடிக்கககளுக்கு எவதேடத்திர போக உூக ஸ்வதேடத்திரத்வதேன்கமகய க போக்கடத்தின்ற தக போட்கடகாள போக

வதேங்ககாள க போட்டிக்ு கக போள்வவதேற்கு ஐதர போப் பிய ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய சக்வதேடத்திகள்,  அவ்வபத் போது,

முயற்சடத்தி ு கசய்கடத்தின்றன.  ஆய பினும,  வதேமது தவட்கடய போடும ு க் போருாள போவதே போர மற்றம

புவ பியரசடத்தியல அ் பிூ போகசககாள ் பின்்ற்றவவதேற்க போக த் போர் உள்ாளலாளிட்ட அத்வதேகன

வழடத்திவககககாளயும ்யன்்டுத்துவவதேடத்தில வதே போட்சண்யமடத்தின்கமய பிலும வ பிருப்த்வதேடத்திலும அகவ

சற்றம சகாளக்க போவதேகவய போகும. தை ஊர்ஜர்மன் ஆளும வர்க்கம ம மக்களின் மீண்டும இர போணுவமயம போகடத்திக்

ு கக போண்டிருக்கடத்திறது. தை ஊர்ஜர்மனலாளி அவதேன் உூகாள போவ பிய நூன்காளலாளின் முன்ு கனடுப் பில கூடுவதேல

ு கசயலூக்கம போன (அவதே போவது இர போணுவரீவதேடத்திய போக மூர்க்கம போன)  ஒரு ் போத்வதேடத்திரத்கவதே ஏற்கும

என்ற ச போன்சூர் அங்தகூ போ தமர்தகல ஆண்டு-நடத்திகறவு உகர ஒன்றடத்தில அறடத்திவ பித்வதே போர்.

் பிர போன்சடத்தில,  இரண்ட போம உூகப த் போரின்த் போது ந போை ஊர்ஜடத்தி தை ஊர்ஜர்மனலாளியுடன் கூட்டண பி
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ு கக போண்டிருந்வதே ் போசடத்திச வ பிச்சடத்தி ஆட்சடத்திக்கு வதேகூகம ு கக போடுத்வதே ம போர் வாஷல ு க்த்வதே போனுக்கு

புனருத்வதே போனமாளலாளிக்கடத்தின்ற மக்தர போனலாளின் முயற்சடத்திகள்,  ் பிு கரஞ்சு ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியத்கவதேயும

உள்ந போட்டு எதவதேச்ச போவதேடத்திக போரத்கவதேயும அவர் ஊக்குவ பிப்துடன் ் பிரிக்கவ பியூ போது

ு கவதே போடர்பு்ட்டிருக்கடத்தின்றன.

19.  தை ஊர்ஜர்மனலாளிய பில,  AfD  (Alternative  fur  Deutschland)  இல இருக்கும நவ-ந போை ஊர்ஜடத்திக்கள்,  அரசு

மற்றம கலவ பியகங்காளலாளில இருந்வதே போன உயர்நடத்திகூ ஆவதேரவுடன் ஒரு முக்கடத்தியம போன

அரசடத்தியல சக்வதேடத்திய போக எழுந்வதேடத்திருக்கடத்தின்றனர்.  கடந்வதே ஆண்டு தை ஊர்ஜர்மனலாளிய பின் ு ககமனலாளிட்ஸ்

நகரிலும த் போூந்வதேடத்தின் வ போர்தச போ நகரிலும ் போசடத்திச ஆர்ப் போட்டங்ககாளக் கண்டிருக்கடத்திறது.

இத்வதே போூடத்திய பில,  நவ-் போசடத்திசவ போவதே Lega  கட்சடத்தி ஒரு கூட்டண பி அரச போங்கத்வதேடத்தின் ்குவதேடத்திய போக

இருக்கடத்திறது.  ் பிதரசடத்திூடத்தில,  ் போசடத்திசவ போவதே ை ஊர்ஜய பிர் ு க் போலு கச போன போதர போ,  இர போணுவ சர்வ போவதேடத்திக போரம

முடிந்வதேவதேற்குப ் பிந்கவதேய க போூத்வதேடத்தின் மடத்திகவும வூது-ச போரி அரச போங்கத்வதேடத்திற்கு வதேகூகம

ு கக போடுத்வதேடத்திருக்கடத்திற போர்.  இஸ்தரூடத்தில ு க்ஞ்சமடத்தின் ு கநத்வதேனலாளிய போகுவ பின் அவதேடத்தி-வூதுச போரி

அரச போங்கம போனது உூு ககங்கடத்திலும உள்ாள அவதேடத்தி வூதுச போரி ஆட்சடத்திகள் மற்றம கட்சடத்திகளுடன்

ு கநருக்கம போன உறவுககாள ஸ்வதே போ் பித்துக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.  இந்வதேக் கூட்டண பிகள்

இஸ்தரலுக்குள்ாள போகவும ் போசடத்திச சக்வதேடத்திகள் வலுபு க்றவகவதே ் பிரவதேடத்தி்ூடத்திக்கடத்தின்றன.

இஸ்தரூடத்திய ு கசய்வதேடத்தித்வதே போாள போன Ha’aretz இல டிசம்ர் 31 அன்ற ு கவாளலாளிய போன ஒரு ்த்வதேடத்திய பில,

்த்வதேடத்தி ஆசடத்திரியர போன Michael Sfard ் பின்வரும போற எச்சரித்வதே போர்:

ந போம யவதே போர்த்வதேத்வதேடத்திற்கு முகமு கக போடுத்வதே போக தவண்டும.  யூவதேவ போவதே கு கடத்திாளக்ஸ்

கடத்திாள போன் (Ku Klux Klan) இயக்கம மூர்ச்சடத்தி கண்டு வருவகவதே ந போம ் போர்க்கடத்திதற போம.

அவதேன் அு கமரிக்க வகககயப த் போூதவ,  யூவதே வடிவமும மவதேரீவதேடத்திய போன ு கவறடத்தி

மற்றம ் பிரிவ பிகனவ போத்வதேடத்தின் ம போசு்ட்ட ஊற்றகாளலாளில இருந்தவதே வதேமகம

வாளர்த்துக்ு கக போள்கடத்தின்றது, கடத்திறடத்திஸ்வதேவ சடத்தின்னங்ககாள அவதேற்கு இகணய போன யூவதே

சடத்தின்னங்ககாள ு கக போண்டு ் பிரவதேடத்திய பிடுவது மட்டுதம வ பித்வதேடத்திய போசம.  ு கவள்காள

நடத்திறு கவறடத்திய பின் ு கசயலமுகறகயப த் போூதவ,  இந்வதே யூவதேவ போவதே இனவ போவதேமும

அவதேற்கு இகணய போன கறப் பினத்வதேடத்தினருக்கு —் போூஸ்வதே அதி தீனர்களுக்கு— எவதேடத்திர போக ்ீவதேடத்தி

கடத்திாளபபுவகவதே, வன்முகறகய வாளர்ப்கவதே அடிப்கடய போகக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.

20.  யூவதே-வ பிதர போவதேத்வதேடத்தின் புத்துய பிர்பபு உள்ாளலாளிட அவதேடத்தி-வூது மற்றம ் போசடத்திச இயக்கங்காளலாளின்

வாளர்ச்சடத்திய போனது ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்திற்கு மடத்திகத் வதே அதி தீவ பிர அ் போயத்கவதே முன்நடத்திறத்துகடத்திறது.

ஆழமகடயும முவதேூ போாளலாளித்துவ ு கநருக்கடி,  முன்கண்டிர போவதே சமூக சமத்துவமடத்தின்கம

மட்டங்கள் மற்றம உூகப த் போருக்க போன வதேய போரிபபுகள் ஆகடத்திய நடத்திகூகமகாளலாளின் காணவர்களை சீழ்,

ஆளும உயரடுக்கடத்தினர் இரு்வதே போம நூற்ற போண்டின் மடத்திக தம போசம போன குற்றங்களுக்குப

ு க் போறப் போன அரசடத்தியல கசடுகள் அத்வதேகனகயயும ம மக்களின் மீண்டும எழுப் பி நடத்திறத்வதேடத்திக்

ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றனர்.  OECD  (ு க் போருாள போவதே போர ஒத்துகழபபு மற்றம அ் பிவ பிருத்வதேடத்திக்க போன
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அகமபபு)  இல உள்ாள ந போடுகாளலாளில தவு கறவதேகன வ பிடவும மடத்திக அவதேடத்திகம போன

வ பிகடத்திவதே போச போரத்வதேடத்தில ஏகழககாளக் ு கக போண்டிருக்கும இஸ்தரலுக்குள்ாள போக ் போசடத்திசம துரிவதேம போக

வாளர்ந்து ு கக போண்டிருக்கடத்திறது என்ற உண்கமய போனது,  இந்வதே அரசடத்தியல தந போய போனது அவதே அதி தீவதே

சமத்துவமடத்தின்கமய பின், குறடத்திப் போக முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்திற்க போன ஒரு தச போசூடத்திச ம போற்றக்க போக

த் போர போடுகடத்தின்ற ஒரு அரசடத்தியல இயக்கம இலூ போவதே ஒரு சூழ்நடத்திகூக்குள்ாள போக அ் பிவ பிருத்வதேடத்தி

க போண்கடத்திறது என்்கவதே எடுத்துக்க போட்டும நடத்திரூ்ணம போக இருக்கடத்திறது.

21.  ் போசடத்திசம,  1930 காளலாளில அது இருந்வதேது த் போூ,  இன்னும ஒரு ு கவகுை ஊர்ஜன இயக்கம போக

ஆகடத்திவ பிடவ பிலகூ.  ஆய பினும வாளர்ந்து ு கசலலும அ் போயத்கவதே உவதே போசாணவர்களை சீனம ு கசய்வது

அரசடத்தியலரீவதேடத்திய போக ு க் போறப்ற்றவதே போக இருக்கும.  ்ரந்வதே மக்கள் உணர்கடத்தின்ற

அவதேடத்திருபவதேடத்திகயயும தக போ்த்கவதேயும வூது-ச போரி இயக்கங்கள், ஆளும வர்க்கத்வதேடத்தின் மற்றம

அரசடத்தின் ் பிரிவுகாளது ஆவதேரவுடன், வ போய்வ அதி தீச்சடத்தில சுரண்டிக் ு கக போள்ாள முடிந்வதேடத்திருக்கடத்திறது. இந்வதே

சூழ்நடத்திகூய பில, அவதேடத்திவூது மற்றம ் போசடத்திச இயக்கங்கள் ம மக்களின் மீண்டும எழுவகவதேத் வதேடுப்வதேற்கு

எவதேடத்திர போன த் போர போட்டம போனது ஒரு அவசரம போன அரசடத்தியல கடகமய போக இருக்கடத்திறது.

ிப்பசோ  குறி தத குறிற்கு எத குறிிரசோன சிப்பசோிரசோட்டமும விரகலைசோற்குற குறின் ிப்படிப்ிப்பறிப்பிலனகளும

22.  ் போசடத்திசத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போன த் போர போட்டம போனது முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போக ு கவதே போழடத்திூ போாள

வர்க்கத்கவதே சுய போவதே அதி தீனம போக அண பிவதேடத்திரட்டுவவதேன் அடிப்கடய பில மட்டுதம அ் பிவ பிருத்வதேடத்தி

ு கசய்யப்ட முடியும என்்கவதேதய வரூ போற்ற அனு்வம அகனத்தும குறடத்திப் போக,

1930 காளலாளின் நடத்திகழ்வுகள் எடுத்துக்க போட்டுகடத்தின்றன.  1933  இல ஹடத்திட்ூரின் ந போை ஊர்ஜடத்திக்கள்

அவதேடத்திக போரத்துக்கு வர முடிந்வதேது என்ற போல சமூக ை ஊர்ஜனந போயகக் கட்சடத்தி (SPD)  மற்றம

கமயூனலாளிஸ்ட் கட்சடத்தி (KPD)  ஆகடத்திய தை ஊர்ஜர்மன் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் இருு க்ரும

ு கவகுை ஊர்ஜனக் கட்சடத்திகாளது க போட்டிக்ு கக போடுப் பின போல மட்டுதம அது ச போத்வதேடத்தியம போனது.

23.  ஹடத்திட்ூரின் ு கவற்றடத்தி,  ஐதர போப் பியத் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்திற்குள்ாள போக அவதேடத்திர்ச்சடத்திகயயும

முவதேூ போாளலாளித்துவ-வ பிதர போவதே மற்றம ் போசடத்திச-வ பிதர போவதே த் போர்க்குணத்வதேடத்தின் வதே அதி தீவ பிர வாளர்ச்சடத்திகயயும

உருவ போக்கடத்தியது.  ஆய பினும ் பிர போன்ஸ் மற்றம ஸ்ு க்ய பினலாளில ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின்

ஆரம் முன்தனற்றங்கள் வ பிரக்வதேடத்திய பிலும தவதே போலவ பிய பிலும முடிவகடந்வதேன.  ஸ்ர போூடத்தினலாளிச

மற்றம சமூக ை ஊர்ஜனந போயகக் கட்சடத்திகளும ு கவதே போழடத்திற்சங்கங்களும முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தினருடன்

ு கக போண்ட கூட்டண பிய போன “மக்கள     முன்ன்னணறிப்பி”தய இந்வதே தவதே போலவ பிகளுக்க போன அரசடத்தியல

ச போவதேனம போக இருந்வதேது. ் போசடத்திசத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போக ை ஊர்ஜனந போயகத்கவதேப ் போதுக போக்கடத்தின்ற த் போூடத்திய போன

் போவகனய பில,  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் புரட்சடத்திகர அ் பிூ போகசகளுக்கு எவதேடத்திர போய்

முவதேூ போாளலாளித்துவ நூன்ககாளப ் போதுக போப்தவதே இந்வதேக் கூட்டண பிய பின் ு கவாளலாளிப்கடய போன

அடிப்கடய போக இருந்வதேது.
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24.  இன்ற,  “இடது ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதேம”  (left  populism)  என்ற ்வதே போககய பின் காணவர்களை சீழ் மக்கள்

முன்னண பி அரசடத்தியூடத்தின் ஒரு புவதேடத்திய வடிவம புதுப் பிக்கப்ட்டுக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது. கடத்திரீசடத்தில

சடத்திரிச போவுக்கும,  ஸ்ு க்ய பினலாளில ு க் போு கடதம போஸ் க்கும,  ் பிர போன்சடத்தில தை ஊர்ஜ போன்-லூக்

ு கமதூ போன்தச போனுக்கும குருவ போக ு கசயல்ட்ட ச போந்வதே போல மூஃவ் (Chantal Mouffe) வதே போன் இந்வதே

“இடது ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதே”த்வதேடத்தின் ஒரு முன்னண பி வதேத்துவ போசடத்திரிகயய போவர்.  “ஒரு கூடுவதேல

ை ஊர்ஜனந போயக தமூ போவதேடத்திக்க உருவ போக்கத்கவதே ஸ்வதே போ் பிக்கும ு க் போருட்டு ் பின்-ை ஊர்ஜனந போயகத்வதேடத்திற்கு

(post-democracy)  எவதேடத்திர போன ்ூவககய போன ை ஊர்ஜனந போயக எவதேடத்திர்பபுக்ககாளயும ஒன்ற்டுத்வதேடத்தி ஒரு

’மக்கள்’ (‘people’) ஐ கட்கடகமப்கவதே தந போக்கம போகக் ு கக போண்ட ஒரு இடது ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதே

மூதூ போ் போயதம அவசரத் தவதேகவய போக இருக்கடத்திறது”  என்ற ஒரு இடது

ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதேத்வதேடத்திற்க போக (For  a  Left  Populism)  என்ற புத்வதேகத்வதேடத்தில மூஃவ் எழுதுகடத்திற போர்.

“இவதேற்கு வதே போர போாளவ போவதே ை ஊர்ஜனந போயக ஆட்சடத்தியுடன் ஒரு ‘புரட்சடத்திகர’  முறடத்திவு

அவசடத்தியம போவவதேடத்திலகூ என்்தவதே எனது வ போவதேம போகும” என்கடத்திற போர்.

25.  முவதேூ போாளலாளித்துவ வர்க்கத்வதேடத்திற்கும அவதேன் அரசு எந்வதேடத்திரத்வதேடத்திற்கும ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம

காணவர்களை சீழ்ப்டுத்வதேப்டுவவதேன் முக்கடத்தியத்துவம குறடத்தித்து 1936  இல,  ட்ு கர போட்ஸ்கடத்தி ் பின்வரும போற

வ பிாளக்கடத்தின போர்:

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத் வதேகூவர்கள் முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தினருடன் ு கக போள்ளும அரசடத்தியல

கூட்டண பிக்கு “குடியரசடத்தின்”  ் போதுக போபபு எனும ம போறதவடம அண பிவ பிக்கப்டுகடத்திறது.

உண்கமய பில இந்வதே ் போதுக போபபு என்்து,  என்னு கவன்்கவதே ஸ்ு க்ய பினலாளின் அனு்வம

க போட்டுகடத்திறது.  “ை ஊர்ஜனந போயகவ போவதேடத்தி”  என்ற வ போர்த்கவதேகயப த் போூதவ “குடியரசுவ போவதேடத்தி”  என்ற

வ போர்த்கவதேயும வர்க்க முரண்் போடுககாள மூடிமகறக்க தசகவு கசய்கடத்தின்ற ஒரு வதேடத்திட்டமடத்திட்ட

ஏம போற்றத்வதேனம போக இருக்கடத்திறது.  குடியரசு வதேனலாளிய போர் ு கச போத்துக்ககாளப ் போதுக போக்கடத்தின்ற

வகரய பில முவதேூ போாளலாளித்துவவ போவதேடத்தி குடியரசுவ போவதேடத்திய போக இருக்கடத்திற போர்.  [ஸ்ு க்ய பினலாளின்

்டிப் பிகனகள், 1936]

26. இடது ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதேம என்்து ு கவறமதன 1930 காளலாளின் மக்கள் முன்னண பி அரசடத்தியல

வதேடத்திரும்வும நடத்திகழும ஒன்றலூ. சடத்திூ ஒற்றகமகள், குறடத்திப் போக முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தினருக்கு

காணவர்களை சீழ்ப்டியச் ு கசய்வவதேடத்தில,  மக்கள் முன்னண பிவ போவதே அரசடத்தியலுடன் அவதேற்கு இருக்கடத்தின்ற

த் போவதேடத்திலும, ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்துடன் அவதேற்கு —அரசடத்தியல ு கவதே போடர்க் வ பிடுதவ போம— எந்வதே

வரூ போற்றத் ு கவதே போடர்பும கூட கடத்திகடய போது. மூஃவ் இன் வ போர்த்கவதேகாளலாளில ு கச போலவவதே போன போல,

“அரசடத்தியகூ மூூவதேனம/உகழபபுக்கு இகடய பிூ போன முரண்் போட போகக் குகறத்து,

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்திற்கு அவதேற்தக உரிய (ontological) ஒரு சடத்திறபபு அந்வதேஸ்கவதேக் ு கக போடுத்து

அவதேகன தச போசூடத்திசப புரட்சடத்திக்க போன வ போகனம போக சடத்தித்வதேரிக்கடத்தின்றவர்ககாள”  அது குறடத்திப் போக

எவதேடத்திர்க்கடத்திறது.  அவதே போவது,  ம போர்க்சடத்திச அரசடத்தியூடத்தின் ஒட்டுு கம போத்வதே அடித்வதோளத்கவதேயும அது

மறவதேூடத்திக்கடத்திறது.
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27.  ம போர்க்சடத்திசம மற்றம தச போசூடத்திசத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போக,  மூஃவ் மற்றம த் போூடத்தி-இடதுகாளது

அரசடத்தியூ போனது ஒரு ஒழுங்ககமக்கப்ட போவதே,  தவகூத்வதேடத்திட்ட வகரயகறயற்ற,

வர்க்கத்வதேடத்திற்கு அப் போற்்ட்ட மற்றம தவதேசடத்தியவ போவதே இயக்கத்வதேடத்திகன உருவ போக்குவவதேற்கு

அறடத்திவுறத்துகடத்திறது.  மூஃவ் ு கவாளலாளிப்கடய போக கூறவகவதேப த் போூ,  இடது-ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதே

இயக்கம போனது,  வதேன்கன தச போசூடத்திச இயக்கம போக அகடய போாளப்டுத்வதேடத்திக் ு கக போள்வதுமடத்திலகூ

அலூது முவதேூ போாளலாளித்துவ அரசுக்கு எவதேடத்திர போன ஒரு த் போர போட்டத்துக்கு அகழபபு

வ பிடுப்துமடத்திலகூ. சடத்திரிச போ கடத்திரீசடத்தில ு கசய்வதேடத்திருப்கவதேப த் போூ, ு க் போு கடதம போஸ் ஸ்ு க்ய பினலாளில

ு கசய்வதேடத்திருப்கவதேப த் போூ,  அவதேடத்திவூதுகளுடன் உடன்் போட்டுக்கும ஒத்துகழபபுக்கும போன

புள்ாளலாளிககாளக் க போணுவது ச போத்வதேடத்தியம போனது என கருதுகடத்தின்றது.  ஒரு தச போசூடத்திச

தவகூத்வதேடத்திட்டத்வதேடத்திற்கு ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்கவதே ு கவன்ு கறடுக்கும த் போர போட்டத்வதேடத்திற்கு

எவதேடத்திர போக,  த் போூடத்தி-இடதுகாளலாளின் இடது ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதேம போனது கட்டுக்ககவதேகள் மற்றம

்குத்வதேறடத்திய போகம அரசடத்தியூடத்தின் ் பிற வடிவங்ககாளப ்யன்்டுத்துவவதேற்கு

ஆதூ போசகனயாளலாளிக்கடத்திறது.

28.  இடது ை ஊர்ஜனரஞ்சகவ போவதேம போனது த் போூடத்தி-இடது அரசடத்தியூடத்தின் ஒரு ு கவாளலாளிப் போட போகும.

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் புரட்சடத்திகரப ் போத்வதேடத்திரத்வதேடத்திகன நடத்திர போகரிக்கும இபத் போூடத்தி-இடவதே போனது,

வதேனது வதேத்துவ போர்த்வதே மூூதவர்ககாள,  ் பிர போங்ஃத்ர்ட் ்ள்ாளலாளிய பின்

வதேத்துவ போசடத்திரியர்காளலாளிடத்வதேடத்திலும மற்றம புறநடத்திகூ உண்கம மற்றம புரட்சடத்திகர வர்க்கப

த் போர போட்டம குறடத்தித்வதே ம போர்க்சடத்திச மற்றம ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திச “ு க்ருங்ககவதேய போடல”கள் ம மக்களின் மீவதே போன

் பின்நவ அதி தீனத்துவ மறப் பிலும ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றது.  நடத்திறம,  ் போூடத்தினம,  ் போல அகடய போாளம

மற்றம “மக்கள்”  அகடய போாளங்ககாள உயர்த்வதேடத்திப் பிடிப்கவதே அடிப்கடய போகக் ு கக போண்ட

த் போூடத்தி-இடது அரசடத்தியல மக்காளலாளின் 10  சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினர போன நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின் ஒரு

வதேனலாளிச்சலுககு கக போண்ட அடுக்கடத்தின்,  அரசடத்தியூ போக இருக்கடத்திறது.  இது வதேன்கன இடது

ு கச போலூ போடலககாளக் ு கக போண்டும “99  சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினரின் கட்சடத்தி”  என்்கவதேப த் போன்ற

சுதூ போகங்காள போலும மகறத்துக் ு கக போள்கடத்திறது.

29.  ்ங்குச் சந்கவதே ஏற்றம மற்றம ு கசலவம வதேடத்திககபபூட்டும வ பிவதேத்வதேடத்தில வசவதேடத்திய போன 10

சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினரிகடதய குவ பிந்வதேடத்திருப்து ஆகடத்தியவற்றடன் ் பிகணந்வதேடத்திருக்கும,  இந்வதே

அடுக்கடத்தின் நூன்களும இவதேன் வ போழ்க்ககமுகறயும ்ரந்வதே ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்க மக்காளலாளின்

கவகூகாளலாளில இருந்து முற்றடத்திலும சம்ந்வதேமற்றகவய போகும.  கலவ பிய போாளர்காளது

கண பிசம போன ் பிரிவுகள்,  முவதேூ போம உூகப த் போருக்கு முன்வந்வதே க போூகட்டத்கவதே

நடத்திகனவு்டுத்துகடத்தின்ற ஒரு வ பிவதேத்வதேடத்தில,  கூர்கமய போக வூது தந போக்கடத்தி நகர்ந்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன,

ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியத்வதேடத்திற்கும வதேண பிக்ககக்கும ் பின்ன போல வதேமது ஆவதேரகவ வழங்குகடத்தின்றன.

த் போூடத்தி-இடது அகமபபுகாளலாளின் ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய இர போணுவவ போவதேத்வதேடத்திற்க போன ஆவதேரவ பில

(அவதே போவது,  சடத்திரிய போ மற்றம ூடத்தி் பிய போவ பிூ போன வதேகூயீடுகள்,  ”மனலாளிவதே உரிகமகள்”
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வதேகூயீடுகளுக்க போன ஆவதேரவு, ரஷ்ய-வ பிதர போவதே ு கவறடத்திக்கூச்சல, இன்ன் பிற) இது குறடத்திப் போன

ு கவாளலாளிப் போட்கடக் க போண்கடத்திறது.

30.  த் போூடத்தி-இடது அகமபபுகாள போல ஊக்குவ பிக்கப்டும இன,  ் போூடத்தின மற்றம ் போல

அகடய போாள அரசடத்தியூ போனது ு கசலவப ்கடத்திர்வு ு கவதே போடர்் போகவும ு க்ருநடத்திறவனங்கள்,

்லககூக்கழகங்கள்,  ு கவதே போழடத்திற்சங்கங்கள் மற்றம அரசு எந்வதேடத்திரத்வதேடத்திற்குள்ாள போன

்வதேவ பிகளுக்க போன அணுகல ு கவதே போடர்் போகவும சமூகத்வதேடத்தின் தமலமட்டத்வதேடத்திலுள்ாள 10

சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினருக்கு உள்தாளய போன தம போவதேலுடன் ் பிகணந்வதேவதே போக இருக்கடத்திறது.  அகடய போாள

அரசடத்தியல, ் பிற்த் போக்க போன மற்றம ை ஊர்ஜனந போயக-வ பிதர போவதே #MeToo  இயக்கத்வதேடத்திலும மற்றம

உவதே போரணத்வதேடத்திற்கு,  ை ஊர்ஜ ஜூூடத்திய போன் அச போஞ்ச் வதேண்டிக்கப்டுவவதேற்கு ஆவதேரவாளலாளிப்வதேடத்திலும

குறடத்திப் போக நச்சுத்வதேனம போன ு கவாளலாளிப் போட்கடக் கண்ட, ு கசலவம மற்றம அந்வதேஸ்கவதே

அகடவவதேற்க போன ஒரு ஆயுவதேம போக ்யன்்டுத்வதேப்டுகடத்தின்றது.  ஆளும உயரடுக்குடன் மடத்திக

வசவதேடத்திய போன நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின் (உயர்மட்டத்வதேடத்தில 90  முவதேல 99  சவதேவ அதி தீவதேம வகரய போன

அடுக்கு)  அண பிச்தசர்பக் ் பிரவதேடத்தி்ூடத்திக்கடத்தின்ற முவதேூ போாளலாளித்துவ-ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய அரசடத்தியூடத்தின்

ஒரு குறடத்திப் போன ் போகம போக அது இருக்கடத்திறது.  இந்வதே வ பிவதேடத்திக்கு வ பிவதேடத்திவ பிூக்குகள் எபத் போதும

க போணப்டூ போம என்்து உண்கமதய. சமூக தம போவதேல வதே அதி தீவ பிரமகடகடத்தின்ற க போூகட்டங்காளலாளில,

வதேமது வர்க்கச் சூழூடத்தில இருந்து உகடத்துக் ு கக போண்டு,  கண பிசம போன வதேனலாளிமனலாளிவதே உறவதேடத்தி

மற்றம வதே அதி தீரத்துடன்,  புரட்சடத்திகர தச போசூடத்திச நூனுக்கு வதேமது ஆவதேரகவ அாளலாளிக்கக் கூடிய

மனலாளிவதேர்களும இருக்கதவ ு கசய்வ போர்கள்.  ஆய பினும அரசடத்தியல மூதூ போ் போயம போனது

வ பிவதேடத்திவ பிூக்க போன மனலாளிவதேர்காளலாளின்,  அவதே போவது “அவர்காளது வர்க்கத்வதேடத்திற்கு துதர போகடத்தி”காளலாளின்

நடவடிக்ககககாள அடிப்கடய போகக் ு கக போண்டு அகமக்கப்ட முடிய போது.  இவ்வ போற போக,

இடதகள,  90  முவதேல 99  சவதேவ அதி தீவதே வருவ போய் வட்டத்வதேடத்தின் வர்க்க மற்றம ு க் போருாள போவதே போர

நூன்களுக்கும,  காணவர்களை சீழடத்திருக்கும 90  சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினரின் வர்க்க மற்றம ு க் போருாள போவதே போர

நூன்களுக்கும இகடய பில அகடய போாள ஒற்றகம இருப்வதே போக வதேடத்திட்டவட்டம ு கசய்து, “99

சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினரின் கட்சடத்தி”  ஒன்றக்கு அகழபபுவ பிடுக்கடத்தின்றத் போது,  அது ஒரு அரசடத்தியல

தம போசடிய போகதவ இருக்கடத்திறது.  “99  சவதேவ அதி தீவதேத்வதேடத்தினரின் கட்சடத்தி”  என்ற ஒன்ற,  உகழக்கும

ு க்ருவ போரிய போன ்ரந்வதே மக்காளலாளின் நூன்ககாள முவதேூ போாளலாளித்துவ உயரடுக்கடத்தின் ு க் போருாள போவதே போர

மற்றம சமூக நூன்களுக்குக் காணவர்களை சீழ்ப்டியச் ு கசய்கடத்தின்று கவதே போரு அரசடத்தியல அகமபபுக்கு

தமூ போன எதுு கவ போன்ற போகவும இருக்க முடிய போது.

31.  நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின் மடத்திக வசவதேடத்திய போன ் பிரிவுகள்,  வூது தந போக்கடத்தி நகர்ந்து

ு கக போண்டிருக்கடத்தின்ற அதவதேதவகாளய பில,  காணவர்களை சீழ் அடுக்குகள் இடது தந போக்கடத்தி நகர்ந்து

ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.  ் பிர போன்சடத்தில மஞ் ள       சீருலட     இயக்கமசோனத ு கவதே போழடத்திூ போாள

வர்க்கத்வதேடத்திடம இருந்து மட்டுமலூ போமல,  சடத்திற வண பிகர்கள் மற்றம வ பிவச போய பிகாளலாளிடம

இருந்தும ஆவதேரகவ ஈர்த்வதேது.  முன்கண பிக்கக்கூடிய வ பிவதேத்வதேடத்தில,  ் பிர போன்சடத்தில ு கவதே போழடத்திற்சங்க

அவதேடத்திக போரத்துவமும வசவதேடத்திய போன த் போூடத்தி-இடதுகாளது ் பிரவதேடத்திநடத்திவதேடத்திகளும (அவதே போவது,  புவதேடத்திய
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முவதேூ போாளலாளித்துவ எவதேடத்திர்பபுக் கட்சடத்திய பின் அு கூன் கடத்திறடத்திவ பின்,  அடி்ண பிய போ ் பிர போன்ஸ்

இயக்கத்வதேடத்தின் தை ஊர்ஜ போன்-லூக் ு கமதூ போன்தச போன் த் போன்றவர்கள்),  மஞ்சள் சாணவர்களை சீருகட

ஆர்ப் போட்டங்காளலாளில நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின் ் பிரிவுகளும இருந்வதேகவதே ் பிடித்துக் ு கக போண்டு,

அவதேகன “் போசடத்திச”  இயக்கம போக அவதூற ு கசய்வதேனர்.  ஆன போல,  நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின்

் பிரிவுகள் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்கவதே தந போக்கடத்தி ஈர்க்கப்ட்டிருக்கடத்தின்றன,  சமூக

சமத்துவமடத்தின்கம ் பிரச்சடத்திகனகள் ு கவதே போடர்் போக ஆர்ப் போட்டம ு கசய்கடத்தின்றன என்ற

உண்கமய போனது வதே அதி தீவ பிர முக்கடத்தியத்துவம ு கக போண்ட ஒரு ச போவதேகம போன அ் பிவ பிருத்வதேடத்திய போகும.

சமூக இயக்கம அ் பிவ பிருத்வதேடத்திக போணும இந்வதேக் கட்டத்வதேடத்தில, நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின்

முக்கடத்தியம போன கூறகள் முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போய் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்துடன்

வதேங்ககாள அண பிநடத்திறத்வதேடத்திக் ு கக போள்வவதேற்கு வதேய போரிபபுடன் உள்ாளன என்்கவதேதய இது

சுட்டிக்க போட்டுகடத்திறது.

32.  இவ்வ போற போக,  இந்வதேப த் போர போட்டத்வதேடத்தில வதேகூகம ு கக போடுக்கத் வதேடத்திறன்்கடத்வதேடத்திருப்கவதே

வ பிாளங்கப்டுத்துவதவதே ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்திற்க போன அவசர ்ண பிய போக உள்ாளது.

உகழக்கும மக்கள் ்லவதேரப்ட்ட வரும போனம ு க்றம குழுக்ககாள ு கக போண்ட வ பிரிந்வதே

ம போற்ட்ட அடுக்குககாளக் ு கக போண்டவதே போக அகமந்வதேடத்திருக்கடத்தின்ற ஒரு சடத்திக்கூ போன மற்றம

சமூகரீவதேடத்திய போக ்ல்டித்வதே போன சமூகத்வதேடத்தில,  இந்வதே ்ரந்வதே சமூக சக்வதேடத்திகய

ஐக்கடத்தியப்டுத்துவவதேற்க போன அவசடத்தியம என்்து ஒரு கடினம போன அரசடத்தியல கடகமய போக

உள்ாளது.  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம ஒரு ு கவதோளலாளிவ போன மற்றம சமரசமற்ற முவதேூ போாளலாளித்துவ-

எவதேடத்திர்பபு தவகூத்வதேடத்திட்டத்கவதேக் ு கக போண்டு ஆயுவதே் போண பிய போக்கப்டுகடத்தின்ற மட்டத்வதேடத்திற்தக

இந்வதேக் கடகம ு கவற்றடத்திகரம போக நடத்திகறதவற்றப்ட முடியும.  இந்வதே அடிப்கடய பில அது,

முன்தனறடத்திய முவதேூ போாளலாளித்துவ சமூகங்கள் அத்வதேகனய பிலும ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்க மக்காளலாளின்

ஒரு முக்கடத்தியம போன ்குவதேடத்திய போக இருக்கடத்தின்ற ு கவதே போழடத்திலவலலுநர்காளது சற்ற வசவதேடத்திய போன

அடுக்கடத்திகன மட்டுமலூ,  சடத்திூவர போட்சடத்தி முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தின போல ஒடுக்கப்ட்டிருக்கும

நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின் அடுக்குககாளயும கூட,  வதேன் ்க்கத்வதேடத்திற்கு ு கவன்ு கறடுக்க முடியும.

நடுத்வதேர வர்க்கத்வதேடத்தின் சமூக உாளவ பியல குறடத்தித்வதே ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திய பின் ்குப் போய்வு —80

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்வதே அடுக்கு சமூகத்வதேடத்தில இன்றடத்திருப்கவதே வ பிடவும ஒரு மடத்திகத்

வதேனலாளித்துவம போன “ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கமலூ போவதே”  கூற போக இருந்வதேு கவ போரு சமயத்வதேடத்தில

எழுவதேப்ட்டது— இபத் போதும ு கசறடத்திந்வதே ு க் போருத்வதேத்கவதேக் ு கக போண்டுள்ாளது:

எவதேடத்திர்வரவ பிருக்கும க போூகட்டத்வதேடத்திூ போன அரசடத்தியல அ் பிவ பிருத்வதேடத்திகள்

மடத்திகவ பிகரவ போன தவகத்வதேடத்தில நகரும.  குட்டி முவதேூ போாளலாளித்துவம போனது ம போற்றப

் போகவதேய பின் நகடமுகற ச போத்வதேடத்தியத்வதேடத்தில நம் பிக்கக கவக்குமத் போது மட்டுதம

் போசடத்திசத்வதேடத்தின் வ போய்வ அதி தீச்கச அது நடத்திர போகரிக்கும. அந்வதே ம போற்றப ் போகவதே ் போட்ட போாளலாளி

வர்க்கப புரட்சடத்திய பின் ் போகவதேய போகும...
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குட்டி முவதேூ போாளலாளித்துவத்கவதே வதேன் ்க்கத்வதேடத்திற்குக் ு கக போண்டு வர

தவண்டுு கமன்ற போல,  ் போட்ட போாளலாளி வர்க்கம அவதேன் நம் பிக்கககய ு கவலூ

தவண்டும.  அவதேற்கு அது முவதேூடத்தில வதேனது ு கச போந்வதே வூடத்திகம ம மக்களின் மீது நம் பிக்கக

ு கக போண்டிருக்க தவண்டும.

அது ஒரு ு கவதோளலாளிவ போன நடவடிக்கக வதேடத்திட்டத்கவதேக் ு கக போண்டிருப்தவதே போடு

ச போத்வதேடத்தியம போன எந்வதே வழடத்திய பிலும அவதேடத்திக போரத்வதேடத்திற்க போன த் போர போட்டத்வதேடத்திற்கு

ஆயத்வதேம போக இருக்க தவண்டும. [் பிர போன்ஸ் எங்தக ு கசலகடத்திறது?, 1934]

நசோன்கசோம அக குறிகலைதத குறின் அலனததகலைக் குழுவும உகலைக ச சோ கலை குறி ப் புிரட்  குறியறிப்பின்

மூசகலைசோிப்பசோயமும

33.  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம முகமு கக போடுப்து “சாணவர்களை சீர்வதேடத்திருத்வதேம போ அலூது புரட்சடத்திய போ”  என்ற

ு கவதேரிவுக்கு அலூ ம போற போக “புரட்சடத்திய போ அலூது எவதேடத்திர்பபுரட்சடத்திய போ”  என்ற ு கவதேரிவுக்தக

முகமு கக போடுத்துக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது. முவதேூ போாளலாளித்துவ அகமபபுமுகறய பின் மரண ஓூம

எவ்வ போற வதே அதி தீர்க்கப்டுகடத்திறது.  சர்வ போவதேடத்திக போரம,  ் போசடத்திசம,  ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியப த் போர் மற்றம

க போட்டிமடத்திர போண்டித்வதேனத்வதேடத்திற்குள் வ அதி தீழ்வது ஆகடத்திய முவதேூ போாளலாளித்துவ வழடத்திமுகறகாளலாளின்

மூூம போ,  அலூது சர்வதவதேச ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம புரட்சடத்திகரம போய் அவதேடத்திக போரத்கவதேக்

ககப்ற்றடத்தி ஒரு தச போசூடத்திச சமூகத்வதேடத்திற்கு உரும போற்றம க போண்்வதேன் மூூம போ என்்து உூக

அாளவ பில வர்க்கப த் போர போட்டத்வதேடத்தின் இறவதேடத்திவ பிகாளவ பின் மூூம போகதவ வதே அதி தீர்ம போனலாளிக்கப்டுவவதே போக

இருக்கும.  முவதேன்முவதேூடத்தில ம போர்க்ஸ் மற்றம ஏங்ு ககல்றும் ஏங்கெல்ஸடத்தின போல கமயூனலாளிஸ்ட் கட்சடத்தி

அறடத்திக்ககய பில எடுத்துகவக்கப்ட்ட வரூ போற்ற முன்தன போக்கு ஒரு கூர்கமய போன

யவதே போர்த்வதேநடத்திகூகய எட்டிய பிருக்கடத்திறது.  முவதேூ போாளலாளித்துவ உயரடுக்கடத்திற்கும ு கவதே போழடத்திூ போாள

வர்க்கத்வதேடத்திற்கும இகடய பில வதே அதி தீவ பிரமகடகடத்தின்ற தம போவதேூ போனது “ஒன்ற ு க்ருமாளவ பில

சமூகம புரட்சடத்திகரம போக மறஒழுங்ககமப்டுவவதேடத்தில முடியும, இலகூதயல சண்கடய பிடும

வர்க்கங்காளது ு க் போதுவ போன ந போசத்வதேடத்தில முடியும”.

34. கடந்வதே 40 ஆண்டுகள், ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் சமூக மற்றம ை ஊர்ஜனந போயக உரிகமகள்

ம மக்களின் மீவதே போன ஒரு இகடவ பிட போவதே வதே போக்குவதேூ போல குறடத்திக்கப்ட்டு வந்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன.

ு கவதே போழடத்திூ போாளர்கள் ஒருக போூத்வதேடத்தில ஆவதேரவு வழங்கடத்தி வந்வதேடத்திருந்வதே அகமபபுகள் —குறடத்திப் போக

ு கவதே போழடத்திற்சங்கங்கள்—  இந்வதே வதே போக்குவதேூடத்தில உவதேவ பிய போகவும உடந்கவதேய போகவும இருந்து

வந்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன.

35.  எவ்வ போு கறனலாளினும,  சமூக எவதேடத்திர்பபுரட்சடத்திய பின் ்ூ வதேச போபவதேங்கள் ந அதி தீண்ட க போூகட்டம

ஒன்ற,  இபத் போது ு கவகுை ஊர்ஜன எவதேடத்திர்பக் எவதேடத்திர்ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.  கடந்வதே ஆண்டில

அ் பிவ பிருத்வதேடத்தி கண்ட த் போர போட்டங்கள் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் சமூக மற்றம அரசடத்தியல

தந போக்குநடத்திகூய பிூ போன ஒரு முக்கடத்தியம போன ம போற்றத்வதேடத்தின் புறநடத்திகூ அறடத்திகுறடத்திகாள போக
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இருந்வதேன.  அது அவதேன் ஆரம்கட்டங்காளலாளில வதே போன் இருக்கடத்திறது என்றத் போவதேடத்திலும கூட,

வ பிட்டுக்ு கக போடுக்க போவதே ஒரு த் போர போட்டத்வதேடத்திற்கு ச போவதேகம போக இருக்கக்கூடிய ஒரு த் போர்க்குண

மதன போநடத்திகூ,  துரிவதேம போக ்ரவ பிக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.  இந்வதே மதன போநடத்திகூ

முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போனதும தச போசூடத்திசத்வதேடத்திற்கு ஆவதேரவ போனதும போன ஒரு

ு கவாளலாளிப்கடய போன த் போர போட்டத்வதேடத்தின் வடிவத்கவதே எடுக்க ு கவற்றடத்திக போணப்ட தவண்டிய

ஏர போாளம போன சடத்தித்வதே போந்வதே மற்றம அரசடத்தியல ் பிரச்சடத்திகனகள் இபத் போதும இருக்கடத்தின்றன என்்து

உண்கமதய.  ஆய பினும,  தநரடிப த் போர போட்டம வதேவ பிர்க்கமுடிய போவதேது என்ற புரிவதேலுக்கு

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் ்ரந்வதே ் பிரிவுகள் வந்துு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன. தமலும, 2018  இல

நடந்வதே த் போர போட்டங்கள் உத்வதேடத்திதய போகபூர்வ அரசு-ஆவதேரவு ு கவதே போழடத்திற்சங்கங்காளலாளின்

கட்டுப் போட்டுக்கு ு கவாளலாளிய பில நடந்வதேன என்ற உண்கமய போனது இந்வதே ் பிற்த் போக்க போன

அகமபபுகாளலாளின் ம மக்களின் மீது ு கவதே போழடத்திூ போாளர்கள் மத்வதேடத்திய பில இருந்வதே மடத்திக முக்கடத்தியம போன ஆவதேரவு

ு கவதே போகூந்து த் போய பிருப்கவதே வ பிாளங்கப்டுத்துகடத்திறது.  ICFI  முன்ு கனவதேடத்திர்் போர்த்வதேகவதேப

த் போூதவ, சமூக சமத்துவத்வதேடத்திற்கும உூக தச போசூடத்திசத்வதேடத்திற்கும போன த் போர போட்டம போனது இந்வதே

மவதேடத்திப் பிழந்வதே,  முவதேூ போாளலாளித்துவ-ஆவதேரவு எந்வதேடத்திரங்களுக்கு எவதேடத்திர போன ஒரு உூகாள போவ பிய

கடத்திாளர்ச்சடத்திய பின் ஆரம் வடிவத்கவதே எடுக்கும.

36.  தவதேசடத்திய மற்றம எலூ போவற்றக்கும தமல,  உூகாள போவ பிய க போரண பிகாளலாளின் ஒரு

மடத்திகப்ரந்வதே மற்றம இகடத்ு கவதே போடர்புகள் ு கக போண்ட சடத்திக்கூ போன ் பின்னூடத்தின போல ு கசலவ போக்கு

ு கசலுத்வதேப்டுவவதே போக இருக்கடத்தின்ற நடத்திகழ்வுகாளலாளின் துலூடத்தியம போன உத்தவகத்கவதேக் கண பிப்து

ச போத்வதேடத்தியமற்றவதே போகும.  ஆன போலும,  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் த் போர்க்குணமடத்திக்க

த் போர போட்டங்காளலாளிூ போன தமு கூழுச்சடத்தி 2019  இலும ு கவதே போடரும என்்கவதே மடத்திக நடத்திச்சயத்துடன்

கூற முடியும.  என்ற போலும இந்வதே வதே அதி தீவ பிரமகடந்து ு கசலலும சமூக த் போர்க்குணத்கவதே

தச போசூடத்திசத்வதேடத்திற்கு ஆவதேரவ போன சர்வதவதேசத் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் ஒரு நனவ போன

இயக்கம போக உரும போற்றவது என்்து ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தில ம போர்க்சடத்திச-ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திச

கட்சடத்திககாள —அவதே போவது ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின் அகனத்துூகக் குழுவ பின் தவதேசடத்தியப

் பிரிவுககாள— கட்டிு கயழுபபுவவதேன் ம மக்களின் மீதவதே வதேங்கடத்திய பிருக்கடத்திறது.

37.  2018  இல,  ரஷ்யப புரட்சடத்தி மற்றம தச போசூடத்திச சர்வதவதேசடத்தியவ போவதேத்வதேடத்தின் ம மக்களின் மீவதே போன

ஸ்ர போூடத்தினலாளிச க போட்டிக்ு கக போடுபபுக்கு எவதேடத்திர போய் ம போர்க்சடத்திசத்வதேடத்திற்க போன த் போர போட்டத்கவதேத்

ு கவதே போடரும ு க் போருட்டு ந போன்க போம அகடத்திூத்கவதே ூடத்திதய போன் ட்ு கர போட்ஸ்கடத்தி ஸ்வதே போ் பித்வதேவதேன்

80      வ  த     ஆண்டிலன ICFI  ு கக போண்ட போடியது.  இூங்ககய பிலும,  அு கமரிக்க போ எங்கடத்திலும,

ஐதர போப் போவ பிலும மற்றம ஆஸ்வதேடத்திதரூடத்திய போ மற்றம நடத்தியூசடத்திூ போந்வதேடத்திலும நடந்வதே

உகரநடத்திகழ்வுகள் மற்றம கூட்டங்காளலாளில,  ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின் வரூ போற்ற

வதே போக்குப் பிடிபபுக்கு க போரணம என்ன?  என்ற தகள்வ பிக்கு இவ்வ போற ்வதேடத்திூாளலாளிக்கப்ட்டது:

எலூ போவற்கறயும வ பிட,  இந்வதே சக போபவதேத்வதேடத்தின் புறநடத்திகூத் வதேன்கமக்கு ந போன்க போம

அகடத்திூத்வதேடத்தின் சர்வதவதேசடத்தியவ போவதே முன்தன போக்கு ு கக போண்டுள்ாள ு க் போருத்வதேதம க போரணம போகும.
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38.  ஸ்ர போூடத்தினலாளிசம மற்றம அவதேன் ம போதவ போவ போவதே வகக ு கவதே போடங்கடத்தி,  சமூக ை ஊர்ஜனந போயகக்

கட்சடத்திகள்,  ு கவதே போழடத்திற்சங்க சாணவர்களை சீர்வதேடத்திருத்வதேவ போவதேம,  க போஸ்ட்தர போய பிசம த் போன்ற குட்டி-

முவதேூ போாளலாளித்துவ இயக்கங்கள் வகர இரண்ட போம உூகப த் போருக்குப ் பிந்கவதேய

க போூகட்டத்வதேடத்தில அரசடத்தியல ு கசலவ போக்கு ு கசலுத்வதேடத்திய அத்வதேகன தவதேசடத்தியவ போவதே அகமபபுகளும

கட்சடத்திகளும ு க் போறடத்திந்து வ பிட்டிருக்கடத்தின்றன அலூது முவதேூ போாளலாளித்துவ ஆட்சடத்திய பின் ் பிரவதே போன

கருவ பிகாள போக உரும போற்றப்ட்டு வ பிட்டிருக்கடத்தின்றன.  சாணவர்களை சீன ஆட்சடத்திய பின் வ பிடயத்வதேடத்தில,  கடந்வதே

ந போன்கு வதேச போபவதே க போூத்வதேடத்தில சாணவர்களை சீன போ கண்டிருக்கும வதே அதி தீவ பிர ு க் போருாள போவதே போர வாளர்ச்சடத்திகயத்

வதே போண்டியும, கசோகலைதசோமதமசோன     வளர்ச்  குறி     கண்ட     நசோடகளத வரூ போற்றப ் பிரச்சடத்திகனககாள

வதே அதி தீர்ப்வதேடத்தில தவதே போலவ பிகண்டிருக்கடத்திறது. சாணவர்களை சீன போவ பின் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கமும அவதேன் கடத்திர போமபபுற

ு கவகுை ஊர்ஜன மக்களும ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய சுற்றடத்திவகாளப் பின் யவதே போர்த்வதேத்வதேடத்திற்கு இபத் போதும

முகமு கக போடுத்துள்ாளனர்,  அு கமரிக்க போ மற்றம அவதேன் கூட்ட போாளலாளிகாளலாளின் ஒரு ந போசகரம போன

வதே போக்குவதேூடத்தின் மடத்திரட்டலுக்கு முகமு கக போடுக்கடத்தின்றனர். ம போதவ போய பிச கமயூனலாளிஸ்ட் கட்சடத்தி உூக

முவதேூ போாளலாளித்துவத்வதேடத்தின் ஒரு ் பிரவதே போன தக போட்கடய போக ஆகடத்தி இருக்கடத்திறது என்்துடன்

ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்திய சக்வதேடத்திகாளலாளின் த் போர் வதேடத்திட்டநடத்திரகூ எவதேடத்திர்ப்வதேற்கு சர்வதவதேச அாளவ பில

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்திற்கு எந்வதே நம்கம போன வ பிண்ணப்மும ு கசய்யத் வதேடத்திறனற்றவதே போகவும

இருக்கடத்திறது.

39. ு கசன்ற ஆண்டின் சமயத்வதேடத்தில சாணவர்களை சீனத் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம முவதேூ போாளலாளித்துவ ஆட்சடத்திய பின்

் பின்வ பிகாளவுகளுக்கு எவதேடத்திர போய் வதேனது எவதேடத்திர்பக்ப ்வதேடத்திவு ு கசய்வவதேற்கு

தவகூநடத்திறத்வதேங்காளலாளில இறங்கடத்தியது. இந்வதே த் போர போட்டங்கள் ம போணவர்கள் இகாளஞ்ஞர்காளலாளின்

ஆவதேரகவ ு கவன்றடத்திருக்கடத்திறது.  சாணவர்களை சீன போவ பில இன்னும ஆசடத்திய போ,  மத்வதேடத்திய கடத்திழக்கு,  ஆ் பிரிக்க போ,

மற்றம இூத்வதே அதி தீன் அு கமரிக்க போவ பில உள்ாள அத்வதேகன ந போடுகாளலாளிலும என்றம

ு கச போலூூ போம,  இகவ கடந்வதே ந போன்கு வதேச போபவதேங்காளலாளில ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின்

எண்ண பிக்ககய பில ஒரு ் போரிய வாளர்ச்சடத்திகயக் கண்டிருக்கடத்தின்றன.  சமூகப

த் போர போட்டங்காளது வ பிரிவுக போணூ போனது ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திசத்வதேடத்திற்க போன ஆர்வத்வதேடத்திலும ஆவதேரவ பிலும

ஒரு மறஎழுச்சடத்திக்கு இட்டுச் ு கசலலும என்்வதேடத்தில சந்தவதேகத்வதேடத்திற்கடத்திடமடத்திலகூ.  ு கசன்ற

நூற்ற போண்டின் வரூ போற்ற அனு்வங்களுக்கு சகாளக்க போமல,  சமக போூ உூகத்வதேடத்தில

நடத்திூவுகடத்தின்ற நடத்திகூகமகளும,  ூடத்திதய போன் ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திய போல எடுத்துகரக்கப்ட்ட நடத்திரந்வதேரப

புரட்சடத்தித் வதேத்துவத்வதேடத்தின் அடிப்கடக் கூறககாள ஊர்ை ஊர்ஜடத்திவதேம ு கசய்கடத்தின்றன:

தச போசூடத்திசப புரட்சடத்திகய தவதேசடத்திய எலகூகளுக்குள் பூர்த்வதேடத்தி ு கசய்வது சடத்திந்வதேடத்திக்க

முடிய போவதேவதே போகும.  முவதேூ போாளலாளித்துவ சமூகத்வதேடத்தின போல உருவ போக்கப்ட்ட உற்்த்வதேடத்தி

சக்வதேடத்திகள் தவதேசடத்திய அரசடத்தின் கட்டகமபபுக்குள்ாள போக இனலாளியும இணக்கம போய் இருக்க

முடியவ பிலகூ என்ற உண்கமதய அவதேன் ு கநருக்கடிக்க போன அடிப்கடக்

க போரணங்காளலாளில ஒன்ற போய் இருக்கடத்திறது.  இவதேடத்தில இருந்து,  ஒரு்க்கத்வதேடத்தில,

ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியப த் போர்களும,  மற்க்கத்வதேடத்தில ஒரு முவதேூ போாளலாளித்துவ ஐதர போப் பிய
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ஐக்கடத்திய அரசுகள் எனும கற்்ன போக போட்சடத்தியும ் பிறக்கடத்தின்றன.  தச போசூடத்திசப

புரட்சடத்திய போனது தவதேசடத்திய அரங்கடத்தில ஆரம் பிக்கடத்திறது,  சர்வதவதேச அரங்கடத்தில

கட்டவ பிழ்கடத்திறது,  உூக அரங்கடத்தில பூர்த்வதேடத்தியகடகடத்திறது.  இவ்வ போற போக,  தச போசூடத்திசப

புரட்சடத்திய போனது [நடத்திரந்வதேரப புரட்சடத்தி என்ற]  வ போர்த்கவதேய பின் ஒரு புவதேடத்திய மற்றம

வ பிரிந்வதே அர்த்வதேத்வதேடத்தில ஒரு நடத்திரந்வதேப புரட்சடத்திய போக ஆகடத்திறது; நமது ஒட்டுு கம போத்வதேக்

தக போாளத்வதேடத்திலும புவதேடத்திய சமூகத்வதேடத்தின் இறவதேடத்தி ு கவற்றடத்திய பில மட்டுதம அது

பூர்த்வதேடத்தியகடகடத்திறது. [நடத்திரந்வதேரப புரட்சடத்தி என்ற போல என்ன? 1931]

40. 1953  இல இந்வதே முன்தன போக்ககப ் போதுக போத்தவதே,  ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திச இயக்கத்கவதே அழடத்தித்து

ந போன்க போம அகடத்திூத்கவதே ஸ்ர போூடத்தினலாளிசத்வதேடத்திற்குள்ளும முவதேூ போாளலாளித்துவ

தவதேசடத்தியவ போவதேத்வதேடத்திற்குள்ளும ககூக்க முகனந்வதே ்பதூ போவ போவதே வதேடத்திருத்வதேலவ போவதேப த் போக்கக

எவதேடத்திர்த்து தச போசூடத்திச ு கவதே போழடத்திூ போாளர் கட்சடத்திய பின் (SWP)  வதேகூவர போன தை ஊர்ஜமஸ் ் பி.  கனன்

வ பிடுத்வதே “ிப்பக குறிிரங்க     கடிததலத”  ு கவதே போடர்ந்து அகனத்துூகக் குழு ஸ்வதே போ் பிக்கப்ட்டது.

ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திய பின் அரசடத்தியல மர் பிகன ் போதுக போத்வதே போன த் போர போட்டம என்்து,

நகடமுகறவ போவதேத்வதேடத்திற்கும அவதேன் ்லதவற அகநடத்திகூ கருத்துவ போவதே மற்றம

்குத்வதேறடத்திவற்ற துகணக்கடத்திகாளகளுக்கும (அவதே போவது,  ் பிர போங்க்ஃத்ர்ட் ்ள்ாளலாளி மற்றம

் பின்நவ அதி தீனத்துவம)  எவதேடத்திர போய் இயங்கடத்தியல மற்றம வரூ போற்ற சடவ போவதே வதேத்துவத்வதேடத்தின்

் போதுக போபபு மற்றம ஸ்ர போூடத்தினலாளிசம,  ்பதூ போவ போவதே வதேடத்திருத்வதேலவ போவதேம (மற்றம அவதேன்

ு கம போதரதன போவ போவதே வகக),  மற்றம முவதேூ போாளலாளித்துவ தவதேசடத்தியவ போவதேத்வதேடத்தின் அத்வதேகன

வடிவங்களுக்கும எவதேடத்திர போன சமரசமற்ற எவதேடத்திர்பபு ஆகடத்தியகவ ு கக போண்ட ஒரு ்ரந்வதே

வதோளத்வதேடத்தில நடத்வதேப்ட்டு வந்வதேடத்திருக்கடத்திறது. ் பிரிட்டிஷ் ு கவதே போழடத்திூ போாளர் புரட்சடத்திக் கட்சடத்திய பின் (WRP)

தவதேசடத்தியவ போவதே சந்வதேர்ப்வ போவதேத்வதேடத்திற்கு எவதேடத்திர போக 1982 க்கும 1986 க்கும இகடய பில ICFI  நடத்வதேடத்திய

த் போர போட்டம அவதேன் வரூ போற்றடத்தில ஒரு மடத்திக முக்கடத்திய கமலகலூ போகும, ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திசத்வதேடத்தின்

அடிப்கடய பில அகனத்துூகக் குழுவ பின் ் பிரிவுகள் ஐக்கடத்தியப்டுவவதேற்கு இது

வழடத்திவகுத்வதேது.

41. ICFI நடத்வதேடத்திய த் போர போட்டம வதேத்துவம மற்றம தவகூத்வதேடத்திட்டத்வதேடத்தின் வட்டத்வதேடத்தில மட்டும

கட்டவ பிழவ பிலகூ.  ஏக போவதேடத்தி்த்வதேடத்தியத்வதேடத்தின போலும தச போவ பியத் ஸ்ர போூடத்தினலாளிச

அவதேடத்திக போரத்துவத்வதேடத்தின போலும ்யன்்டுத்வதேப்ட்ட முகவர்கள் குறடத்தித்து,  1975 க்கும 1983 க்கும

இகடய பில நடத்வதேப்ட்ட,  ிப்பசோதகசோப்பும     நசோன்கசோம     அக குறிகலைமும என்ற அறடத்தியப்டும

வ பிச போரகண,  அகனத்துூகக் குழுவ பின் புரட்சடத்திகர வதோளர்ச்சடத்திய பின்கமகய நகடமுகறய பில

வ பிாளங்கப்டுத்வதேடத்தியது.  இந்வதே வ பிச போரகணய போனது,  ம போர்க் ஸ்ு க் போதர போவ்ஸ்கடத்தி,  சடத்திலவ பிய போ

தக போலட்ு கவல மற்றம தை ஊர்ஜ போசப ஹ போன்சன் த் போன்ற ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திய பின் ்டுு கக போகூக்கு

வதேய போரிபபுச் ு கசய்வதேவதேடத்தில முக்கடத்தியம போன ் போத்வதேடத்திரங்கள் வகடத்தித்வதேவர்கள் உள்ாளலாளிட முகவர்ககாள

்கடத்திரங்கம போக ் போதுக போத்வதே ்பதூ போவ போவதே அகமபபுகாளலாளின் கடுகமய போன எவதேடத்திர்பபுக்கு

முகமு கக போடுத்வதே நடத்திகூய பில நடத்வதேப்ட்டது. இன்றம கூட, ்பதூ போவ போவதேடத்திகளும அவர்காளது
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த் போூடத்தி-இடது கூட்ட போாளலாளிகளும இந்வதே முகவர்ககாளத் ு கவதே போடர்ந்தும ் போதுக போப்தவதே போடு

் போதுக போபபு மற்றம ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின் கண்டகுற குறிவுகலளயும மடத்திக ஆதவசம போன

வ போர்த்கவதேகாளலாளில கண்டனம ு கசய்கடத்தின்றனர்.  ஆய பினும,  வ பிச போரகணய பின் ் போகவதேய பில

ஸ்வதே போ் பிக்கப்ட்ட ஒதரு கய போரு உண்கமகயயும கூட மறக்கத் வதேடத்திறமற்றவர்காள போய்

அவர்கள் உள்ாளனர்.  கடந்வதே ஐந்து ஆண்டுகாளலாளில,  ் போதுக போபபு மற்றம ந போன்க போம

அகடத்திூத்வதேடத்தின் கண்டறடத்திவுககாள தமலும ஊர்ை ஊர்ஜடத்திவதேம ு கசய்கடத்திறவதே போன ஆவணங்கள்

ு கவாளலாளிவந்வதேடத்திருக்கடத்தின்றன.  அகனத்துூகக் குழு இந்வதே புவதேடத்திய வ பி்ரங்ககாளயும அவதேன்

முந்கவதேய கண்டறடத்திவுகளுடன் தசர்த்துள்ாளது.  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் ம மக்களின் மீதும அவதேன்

ை ஊர்ஜனந போயக உரிகமகாளலாளின் ம மக்களின் மீதும அரசடத்தின் வதே போக்குவதேலகள் ு க்ருகுகடத்தின்றவதே போன

நடத்திகூகமகாளலாளின் காணவர்களை சீழ்,  ் போதுக போபபு மற்றம ந போன்க போம அகடத்திூத்வதேடத்தின் கண்டறடத்திவுகள் புவதேடத்திய

வரூ போற்ற மற்றம சமக போூ அரசடத்தியல முக்கடத்தியத்துவத்கவதேப ு க்றகடத்தின்றன.

42.  ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திசத்கவதே ் போதுக போத்து ICFI  ஆல நடத்வதேப்ட்ட த் போர போட்டத்வதேடத்தின் வரூ போற்ற

மற்றம அரசடத்தியல முக்கடத்தியத்துவத்கவதே நடத்திகழ்வுகள் இபத் போது வ பிாளங்கப்டுத்வதேடத்திக்

ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.  ICFI  மட்டுதம சர்வதவதேசத் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் ஒதரு கய போரு

புரட்சடத்திகர அரசடத்தியல கட்சடத்தி என்்கவதேயும அதுதவ உண்கமய போன ம போர்க்சடத்திசத்வதேடத்தின்

ஒதரு கய போரு ் பிரவதேடத்திநடத்திவதேடத்தி என்்கவதேயும வதேத்துவரீவதேடத்திய போகவும நகடமுகறரீவதேடத்திய போகவும அது

ஸ்வதே போ் பித்வதேடத்திருக்கடத்திறது. 1938 இல ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திய போல ஸ்வதே போ் பிக்கப்ட்ட சர்வதவதேசக் கட்சடத்திய பின்

ு கவதே போடர்ச்சடத்திகய ் பிரவதேடத்திநடத்திவதேடத்தித்துவம ு கசய்வவதே போக புரிந்து ு கக போள்ாளத்வதேக்கவ பிவதேத்வதேடத்தில உரிகம

தக போரக் கூடிய கட்சடத்திய போக ICFI ஐத் வதேவ பிர்த்து தவு கற போன்ற இந்வதே உூகத்வதேடத்தில இலகூ.

43.  ரஷ்யப புரட்சடத்திய பின் வரூ போற்கறப ு க் போய்கமப்டுத்துவவதேற்கு நடந்வதே அத்வதேகன

முயற்சடத்திகளுக்கு எவதேடத்திர போகவும, ஏர போாளம போன அவதூறகள் மற்றம வதே போக்குவதேலகளுக்கு எவதேடத்திர போய்

ூடத்திதய போன் ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திய பின் புத்வதேடத்திை ஊர்ஜ அதி தீவ பிவதே மற்றம அரசடத்தியல மரக்ப ் போதுக போத்தும ஒரு

ு கவதே போடர்ச்சடத்திய போன ் பிரச்ச போரத்கவதே ICFI நடத்வதேடத்தி வந்வதேடத்திருக்கடத்திறது. 2017 இல, ரஷ்யப புரட்சடத்திய பின்

நூற்ற போண்கடக் ு கக போண்ட போடும வ பிவதேம போக,  ICFI  அவதேன் வதே அதி தீவ பிரம போன மூதூ போ் போயப

்டிப் பிகனகள் குறடத்தித்வதே ஒரு முழுகமய போன ஆய்கவ நடத்வதேடத்தியது. இந்வதேப ்டிப் பிகனகள்

இன்ற அரசடத்தியல சூழலுக்குள் ு கக போண்டுவரப்ட்டுக் ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.

44.  முவதேூ போாளலாளித்துவ-ஆவதேரவு அவதேடத்திக போரத்துவ எந்வதேடத்திரங்களுக்கு எவதேடத்திர போனு கவதே போரு கடத்திாளர்ச்சடத்தியும

ு க்ருநடத்திறவன-எந்வதேடத்திரங்காளலாளிூடத்திருந்து சுய போவதே அதி தீனப்ட்டு ு கவதே போழடத்திூ போாளர்காளது நூன்ககாளப

் போதுக போப்வதேற்கு ு க் போறபத்ற்க கூடிய புவதேடத்திய,  ை ஊர்ஜனந போயகரீவதேடத்திய போக கட்டுப்டுத்வதேக் கூடிய

ச போம போனலாளிய ு கவதே போழடத்திூ போாளர் ு கவதே போழடத்திற்ச போகூ மற்றம ு கவதே போழடத்திற் வதோள அகமபபுககாள

உருவ போக்குவவதேற்க போன அவசடத்தியமுதம ு கவதே போழடத்திூ போாளர்காளலாளின் த் போர போட்டங்காளது வதேர்க்கம போகும

என்்கவதே ஸ்வதே போ் பித்து,  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் அரசடத்தியல சுய போவதே அதி தீனத்வதேடத்திற்க போன

த் போர போட்டத்வதேடத்திற்கு ICFI  முன்னலாளிகூ ு கக போடுத்துக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது.  2018  இன் இறவதேடத்தி
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வ போரங்காளலாளில,  அு கமரிக்க போவ பில வ போகன உற்்த்வதேடத்தித்துகற ு கவதே போழடத்திூ போாளர்களும

இூங்ககய பில தவதேய பிகூத் தவதே போட்டத் ு கவதே போழடத்திூ போாளர்களும, ICFI  இன் ு கசலவ போக்கடத்தின் காணவர்களை சீழ்,

முன்தன போடிய போன நடவடிக்ககககாள எடுத்து,  தவகூகள்,  ஊவதேடத்தியங்கள் மற்றம

தவகூநடத்திகூகமககாளப ் போதுக போப்வதேற்க போன நடவடிக்ககககாள வதேடத்திட்டமடத்திடுவவதேற்க போன

ச போம போனலாளியத் ு கவதே போழடத்திூ போாளர் கமடத்திட்டிககாள உருவ போக்கடத்தினர்.  2019  ஆம ஆண்டில இந்வதே

தவகூ ு கவதே போடரும மற்றம வ பிரிவகடயும.  ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் சுய போவதே அதி தீனம போன

மற்றம சமரசமற்ற த் போர போட்டங்கள், இலூ போவ பிடின் அவதேடத்திவூவதேடத்தின் வ போய்வ அதி தீச்சடத்தின் ் பின்ன போல

இழுக்கப்ட்டு ு கசன்ற வ பிடக் கூடிய நடுத்வதேர வர்க்கங்காளலாளின் நூடத்திவகடந்வதே ் பிரிவுகாளலாளின்

நம் பிக்கககயயும ஆவதேரகவயும ு கவலலும.  ு க் போருாள போவதே போர மற்றம அரசடத்தியல

ு கநருக்கடிகாளலாளின் வதே போக்கம போனது முன்ு கனபத் போவதேடத்தினும ்ரந்வதே ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கப

் பிரிவுககாள த் போர போட்டத்வதேடத்திற்குள் ு கசலுத்வதேடத்திக் ு கக போண்டிருக்கடத்தின்ற நடத்திகூய பில,  ு கவகுை ஊர்ஜன

இயக்கத்வதேடத்திற்கு ஒழுங்ககமபக்யும அரசடத்தியல வதேடத்திகசகயயும வழங்குவதவதே அு கமரிக்க போ,

இூங்கக,  மற்றம அகவ ு கசயலூக்கத்துடன் இயங்குகடத்தின்ற அகனத்து ந போடுகாளலாளிலும

தச போசூடத்திச சமத்துவக் கட்சடத்திகாளது கடகமய போக இருக்கடத்திறது.  அவதேடத்திக போரத்வதேடத்திற்க போன

த் போர போட்டத்வதேடத்தில ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் அத்வதேகன ் பிரிவுககாளயும ஒன்ற போக

ஐக்கடத்தியப்டுத்தும ஒரு ு க் போது அரசடத்தியல தவகூநடத்திறத்வதேத்வதேடத்திற்க போன புறநடத்திகூ

உந்துசக்வதேடத்திகய அகனத்துூகக் குழு மற்றம அவதேன் ் பிரிவுகாள போல நனவுடன் அகடய போாளம

க போணப்ட்டு மற்றம வ பிாளங்கப்டுத்வதேப்ட தவண்டும.

45.  ு கடட்ர போய பிட்டில டிசம்ர் 9  அன்ற நடந்வதே ச போம போனலாளியத் ு கவதே போழடத்திூ போாளர்கள் ம போந போட்டில,

தச போசூடத்திச சமத்துவக் கட்சடத்திய பின் ் பிரவதேடத்திநடத்திவதேடத்திகாளலாளிடம இரண்டு அவதேடத்திமுக்கடத்தியம போன தகள்வ பிகள்

எழுப்ப்ட்டன:  1)  த் போர போட்டத்வதேடத்தில ஈடு்ட்டிருக்கும ு கவதே போழடத்திூ போாளர்காளது அத்வதேகன

் பிரிவுகாளது மத்வதேடத்திய பிலும ு கவதே போடர்புககாள ஏற்்டுத்வதேடத்தித் வதேருவவதேற்க போன ஒரு கருவ பிய போக

உூக தச போசூடத்திச வகூத் வதோளம ு கசயல்டும போ?;  2)  ு கவதே போழடத்திூ போாளர்கள் வதேமது

த் போர போட்டங்ககாள சர்வதவதேச அாளவ பில ஒருங்கடத்திகணப்வதேடத்தில WSWS  உவதேவ பி ு கசய்யும போ?

இரண்டு தகள்வ பிகளுக்குதம ஒருமடத்தித்வதே குரூடத்திூ போன “ஆம”  என்்தவதே ்வதேடத்திூ போய்

அாளலாளிக்கப்ட்டது.  ICFI  இன் இகணய ு கவாளலாளியீட போன உூக தச போசூடத்திச வகூத் வதோளம,

சர்வதவதேசத் ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் கடத்திாளர்ச்சடத்தியும த் போர்க்குணமும ு க்ருகடத்திச் ு கசலகடத்தின்ற

இயக்கத்வதேடத்திற்கு,  வரூ போற்றக் கலவ பிக்கும அரசடத்தியல ்குப் போய்வ பிற்கும ஒரு குரூ போக

இருப்துடன் மற்றம வ பிவ போவதேத்வதேடத்திற்க போன ஒரு காளத்கவதே வழங்கும.  இகணய

வதேண பிக்ககக்கு எவதேடத்திர போகவும,  வ பிக்கடத்திலீக்ஸ் ஸ்வதே போ்கர போன ை ஊர்ஜ ஜூூடத்திய போன் அச போஞ்ச் மற்றம

துன்புறத்வதேப்டும அத்வதேகன ்த்வதேடத்திரிககய போாளர்கள்,  வ பிழடத்திபபூட்டிகள்,  ககூஞ்ஞர்கள்

அத்தவதே போடு ஆளும வர்க்கத்வதேடத்தின் தக போட்் போட போன வ பிமர்சகர்ககாளப ் போதுக போப்தும போன

த் போர போட்டத்வதேடத்தில WSWS ு கவதே போடர்ந்தும முன்னண பிய பில நடத்திற்கும.
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46.  அகனத்துூகக் குழுவ பின் ஒரு கண பிசம போன வ பிரிவ போக்கத்வதேடத்திற்க போக முகறப்டி

தவகூு கசய்வதவதே 2019  இூ போன மடத்திக முக்கடத்தியம போன ்ண பிய போகும.  இன்னும மடத்திக

தநரடிய போய்,  அகனத்துூகக் குழுவ பின் வதேத்துவ போர்த்வதே மற்றம அரசடத்தியல தவகூகள்

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் புறநடத்திகூ நகர்வுடன் ஒன்றடன் ஒன்ற ு கவதே போடர்பு்ட்டுக்

ு கக போண்டிருக்கடத்தின்றன.  புரட்சடத்திகர வர்க்கப த் போர போட்டத்வதேடத்தின் அ் பிவ பிருத்வதேடத்திய பிலும

இறவதேடத்திவ பிகாளவ பிலும ஒரு அத்வதேடத்திய போவசடத்தியம போன க போரண பிய போக ஆவதவதே அவதேன்

இன்றடத்தியகமய போவதே நகடமுகற புரட்சடத்திகர நடவடிக்கக ஆகும.  ICFI  இன்

வதேத்துவ போர்த்வதேரீவதேடத்திய போன மற்றம வரூ போற்ற வ பி்ரவ பிாளக்கத்துடன போன ்குப் போய்வு வதே அதி தீவ பிர

அரசடத்தியல மற்றம நகடமுகற முக்கடத்தியத்துவத்கவதே ு க்ற்றக் ு கக போண்டிருக்கடத்திறது. ந போன்க போம

அகடத்திூத்வதேடத்தின் அகனத்துூகக் குழு இந்வதே புவதேடத்திய சூழ்நடத்திகூய பின் சவ போகூ சந்வதேடத்தித்வதே போக

தவண்டும.  உூக அ் பிவ பிருத்வதேடத்திகள் குறடத்தித்வதே அவதேன் ்குப் போய்வ பிலும மற்றம,  தச போசூடத்திச

சமத்துவக் கட்சடத்திகள் மற்றம அவற்றடன் அவற்றடன் இகணந்வதே இகாளஞ்ஞர்

இயக்கங்கள்,  தச போசூடத்திச சமத்துவத்வதேடத்திற்க போன சர்வதவதேச இகாளஞ்ஞர் மற்றம ம போணவர்

அகமபபு (IYSSE)  ஆகடத்தியவற்றடத்தில ு கசயலூக்கத்துடன் உள்ாள அவதேன் வழடத்திநடப்வர்காளது

அரசடத்தியல தவகூகாளலாளின் மூூம போகவும,  ICFI,  சர்வதவதேச ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின்

த் போர போட்டங்களுக்குள்ாள போக அவதேன் இூக்குகள் குறடத்தித்வதே அத்வதேடத்திய போவசடத்தியம போன நனகவப

புகட்டிய போக தவண்டும, அத்துடன் தச போசூடத்திசத்துக்க போன த் போர போட்டத்கவதே முன்ு கனடுப்வதேற்கு

அவசடத்தியம போன நகடமுகற முன்ு கனடுபபுகாளது அ் பிவ பிருத்வதேடத்திய பிலும உவதேவ பி ு கசய்வதே போக

தவண்டும.

47.  க போூ போவவதேடத்திய போகடத்திப த் போன மற்றம ் பிற்த் போக்குத்வதேனம போன தவதேசடத்தியவ போவதே அகமபபுகள்,

ு கவதே போழடத்திற்சங்கங்கள்,  மற்றம அவற்றடத்தின் த் போூடத்தி-இடது உடந்கவதேய போாளர்காளலாளிடம இருந்து

ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கம முறடத்தித்துக் ு கக போள்கடத்தின்ற நடத்திகூய பில,  சர்வதவதேசடத்தியவ போவதே புரட்சடத்திகர

ம போர்க்சடத்திச நனவும நகடமுகறயும துரிவதேம போக அ் பிவ பிருத்வதேடத்தி க போண்்வதேற்க போன ச போத்வதேடத்தியம

நடத்திூவுகடத்திறது.  இரு்த்வதேடத்திதய போர போம நூற்ற போண்டின் ம போர்க்சடத்திசம போன ட்ு கர போட்ஸ்கடத்திசத்வதேடத்தின்

் போரம்ரியம மற்றம தவகூத்வதேடத்திட்டத்வதேடத்திலும ஒரு வ பிஞ்ஞ்ஞ போனரீவதேடத்திய போன நம் பிக்ககய பின்

அடித்வதோளத்வதேடத்திலும மற்றம சர்வதவதேச ு கவதே போழடத்திூ போாள வர்க்கத்வதேடத்தின் புரட்சடத்திகர ஆற்றலகாளலாளில

ம போு க்ரும நம் பிக்ககயுடனும 2019 இல ICFI க போூடி எடுத்துகவக்கடத்திறது.
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