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இந்த விரிவுவுரிவுரை உலக க சலக சோலலில வவுரலத தளததில
 ததக சோடர்ச்சி்சியக சோக எழுதி வருபவரும் அ துபவரும் அமெரிக்க க சலக சோலலில
லுபவரும் அமெததுவக் கட்சியில ஒரு முன்னணி உறுப்பினருுபவரும் அமெக சோன
ஆண்ட்க சிவுரை க சடுபவரும் அமென் க சலக சோலலில லுபவரும் அமெததுவக் கட்சியின்
(அ துபவரும் அமெரிக்கக சோ) க சகக சோவுரடப் பள்ளியில 2019 ஜஜூவுரல 23 அன்று
வழங்கி்சியதக சோகும்.

1988  இல க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய
கக சோங்கிிவுரைசில அளிதத தனது ஆிவுரைம்ப அறிக்வுரகயில, க சடவிட்
க ச க சோர்த பின்வருுபவரும் அமெக சோறு குறிப்பிட்டக சோர்:

...  ுபவரும் அமெக சோர்க்சிஸ்டுகளுக்கு,  க சவவுரலததிட்டுபவரும் அமெக சோனது
புிவுரைட்சிகிவுரை  ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கததில

க சவரூன்றியுள்ள உலக விவுரைலக சோற்று

அனுபவங்களின் ஒரு ஆழுபவரும் அமெக சோன
உட்கிிவுரைகிப்பில இருந்து க சதக சோன்றுகி் பதின்மூன்றது.

“நிகழ்கக சோலம்” எதில இருந்து எழுந்தக சதக சோ

அந்த நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரக  தவளிக்கக சோட்டுகின்் பதின்மூன்ற
கடந்த கக சோலததின் மீதக சோன ஒரு விுபவரும் அமெர்லனததின்
ஊடக சோகக சவ கட்சியின் க சவவுரலததிட்டம்
உருப் தப் பதின்மூன்ற முடியும்.  அதன் விவுரைலக சோற்று
க சவர்களில இருந்து பிரித ததடுக்கப்பட்ட பின்,

“நிகழ்கக சோலம்” என்பது  த ய்த இவுரழகள்

இலலக சோத, ஆழம் இலலக சோத ுபவரும் அமெற்றும் உண்வுருபவரும் அமெ
இலலக சோத  தவறும் ஒரு அலங்கக சோிவுரை முகப்பக சோக
ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ இருக்கி் பதின்மூன்றது.[1]

ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில இ்சியக்கததின் தததுவக சோர்தத க சவவுரலகள்
அததவுரனயிலும் க சபக சோலக சவ —அவுரவ எவ்வளவு தக சோன்
அன்் பதின்மூன்றக சோட க சவவுரலகளில இருந்து பிரித ததடுக்கப்பட்டதக சோக

க சதக சோன்றினக சோலும்—  க சோம் ஈடுபட்டுள்ள ஆய்வு க சவவுரல்சியக சோனது

மிகவும்  வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற இலக்குகவுரள க ச க சோக்குபவரும் அமெக சோய்

 தகக சோண்டதக சோகும்.  ICFI இன் விவுரைலக சோறு குறிதத  ுபவரும் அமெது
தி் பதின்மூன்றனக சோய்வில  க சோம்,  லுபவரும் அமெகக சோல ்சியதக சோர்தததவுரத
பரிசீலிப்பதற்கும் அறிவுரக  தலய்வதற்குுபவரும் அமெக சோன,   ததக சோழிலக சோள
வர்க்கதவுரத க ச க சோக்கி  ம்வுருபவரும் அமெ க ச க சோக்குநிவுரல அவுருபவரும் அமெததுக்
 தகக சோள்வதற்கக சோன,  ுபவரும் அமெற்றும் லமூகததின் க சலக சோலலில
உருுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றததில அதன் தவுரலவுருபவரும் அமெக ச்சியற்புக்கு
க சபக சோிவுரைக சோடுவதற்கக சோன பகுப்பக சோய்வுக் கருவிகவுரள  க சோம்
கவுரடந் ததடுததுக்  தகக சோண்டிருக்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.

கடந்த கக சோலததின் படிப்பிவுரனகவுரளப்  தபறுவது
என்பக சதயும் நிகழ்கக சோலததின் க சவவுரலக்கக சோன ஒரு
பங்களிப்க சப.  க ச ஹேகல அவிவுரைது  துபவரும் அமெய்யி்சியலின் விவுரைலக சோறு

என்் பதின்மூன்ற நூலில,  ுபவரும் அமெனித சிந்தவுரனயின் அபிவிருததி குறிதது

முன்வுரவததவுரத பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய கக சோங்கிிவுரைஸ்
க சுபவரும் அமெற்க சகக சோளிட்டது:

 ுபவரும் அமெது லகக சோப்தததின் ுபவரும் அமெற்றும் ஒவ் தவக சோரு
லகக சோப்தததின்  தல்சியலபக சோடு இதுதக சோன்:
ஏற்கனக சவ இருக்கின்் பதின்மூன்ற அறிவுரவ
உட்கிிவுரைகிப்பது,  அதவுரன  தலக சோந்துபவரும் அமெக சோக்கிக்
 தகக சோள்வது, அவ்வக சோறு  தலய்வுரகயில அதவுரன
க சுபவரும் அமெலதிகுபவரும் அமெக சோக அபிவிருததி  தலய்து ுபவரும் அமெற்றும்
ஒரு உ்சியரி்சிய ுபவரும் அமெட்டததிற்கு அதவுரன
க சுபவரும் அமெலு்சியர்ததுவது.  அதவுரன  க சோம்

உள்ளீர்ததுக் தகக சோள்வதன் மூலுபவரும் அமெக சோக அதவுரன

முன்பிருந்ததில இருந்து க சவறுபட்ட
ஏக சதக சோ தவக சோன்் பதின்மூன்றக சோக  க சோம் ஆக்குகிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.   க சோம்
உள்ளீர்ததுக்  தகக சோண்டதில உருுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றம்
கண்ட ஏற்கனக சவ இருந்த புததிஜீவித

உலகம் ஒன்று இருக்கும்.  இந்த

முன்னிபந்தவுரன்சியக சோனது,   துபவரும் அமெய்யி்சியல

அததி்சியக சோவசி்சியுபவரும் அமெக சோக அது எதிலிருந்து

எழுந்தக சதக சோ அந்த முந்வுரத்சிய  துபவரும் அமெய்யி்சியலுடன்
 ததக சோடர்புபட்க சட எழ முடியும் என்் பதின்மூன்ற
உண்வுருபவரும் அமெவுர்சியச் லக சோர்ந்ததக சோய் இருக்கி் பதின்மூன்றது.

விவுரைலக சோற்றின் பக சோவுரத,  ுபவரும் அமெக்கு அந்நி்சியுபவரும் அமெக சோன

விட்சியங்கள் எவ்வக சோ் பதின்மூன்றக சோகப்க சபக சோகின்் பதின்மூன்றன

என்பவுரத கக சோட்டவிலவுரல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக  க சோமும்

 ுபவரும் அமெது  தலக சோந்த அறிவும்
எவ்வக சோ் பதின்மூன்றக சோகப்க சபக சோகின்் பதின்மூன்றன என்பவுரதக ச்சிய
கக சோட்டுகின்் பதின்மூன்றது.[2]

க சவறு வக சோர்தவுரதகளில  தலக சோலவதக சோனக சோல,  கடந்த கக சோலம்
குறிதத ஒரு விுபவரும் அமெர்லனபூர்வ ுபவரும் அமெதிப்பீடு என்பது,  ஒரு
 தல்சியலற்் பதின்மூன்ற பிிவுரைதிபலிப்பு  டவடிக்வுரக்சியக சோக
இருப்பதற் தகலலக சோம்  தவகுதூிவுரைததில, அதுக சவயும் புிவுரைட்சிகிவுரை
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்றயின் ஒரு உட்கூ் பதின்மூன்றக சோக இருக்கி் பதின்மூன்றது.

அதுக சவ பல வழிகளிலும் அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோக
க சதசி்சிய லந்தர்ப்பவக சோததவுரத க சதக சோற்கடிப்பதற்கக சோன
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 ததளிவுபடுததும் அவுரழப்பக சோகவும்,  பின்னர் லிக ச்சியக சோன்

ட் திவுரைக சோட்ஸ்கியும் ுபவரும் அமெக சோர்க்சில அபிவிருததியும் என்் பதின்மூன்ற நூலில

பிிவுரைசுரிக்கப்பட்டதுுபவரும் அமெக சோன கீழ்க்கக சோணும் வரிகள் வழங்கும்
அர்ததுபவரும் அமெக சோகும்:

கூட்டக சோக ஒரு தவுரலவுருபவரும் அமெ இந்த விவுரைலக சோற்றின்
முழுவுருபவரும் அமெவுர்சியயும் உட்கிிவுரைகிததுக்  தகக சோள்ள
முடி்சியக சோது க சபக சோனக சோல,   ததக சோழிலக சோள
வர்க்கததிற்கக சோன அதன் புிவுரைட்சிகிவுரை
 தபக சோறுப்புகவுரள அதனக சோல நிவுர் பதின்மூன்றக சவற்் பதின்மூன்ற
இ்சியலக சோது...  இவ்வக சோ் பதின்மூன்றக சோக ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில
அபிவிருததி்சியக சோனது,  வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின்
புதி்சிய அனுபவங்கவுரள,   ுபவரும் அமெது இ்சியக்கததின்
முழு விவுரைலக சோற்றில இருந்து க சதற்் பதின்மூன்றம்
 தலய்்சியப்பட்ட அறிவுடன்  தபக சோருததிப்
பக சோர்ப்பதன் மூலுபவரும் அமெக சோக முன் தலலகி் பதின்மூன்றது.[3]

க சவர்க்கர்ஸ் லீக், 1988 ஆகஸ்டில பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய

கக சோங்கிிவுரைசுக்கு அளிக்கப்பட்ட  ததக சோடக்க அறிக்வுரகயில, WRP

உடனக சோன உவுரடவுக்குப் பிந்வுரத்சிய கிட்டததட்ட மூன்் பதின்மூன்றக சோண்டு

கக சோலதவுரத திரும்பிப் பக சோர்ததது, க சடவிட் க ச க சோர்த “1985 இன்

 ுபவரும் அமெது  தலக சோந்த அக்க சடக சோபர் புிவுரைட்சி” என்று அவுரழதததற்கு

கவனம் ஈர்ததது.  க சோங்கள் எழுதிக சனக சோம்:

1985  இன்  ுபவரும் அமெது  தலக சோந்த அக்க சடக சோபர்
புிவுரைட்சிக்குப் பின்னர்,  அவுரனததுலகக்
குழுவிற்குள்ளக சோக ஒரு மிகப் தபரும் ுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றம்
 டந்க சதறியிருக்கி் பதின்மூன்றது. [4]

முதல பக சோர்வுரவயில,  இப்படி்சியக சோன ஒரு ஒப்பீடு கிட்டததட்ட
அதிகப்பிிவுரைலங்கிததனுபவரும் அமெக சோகத க சதக சோன்் பதின்மூன்றக் கூடும்.  அக்க சடக சோபர்
புிவுரைட்சி என்பது இருபதக சோம் நூற்் பதின்மூன்றக சோண்டின் விவுரைலக சோற்றில
ுபவரும் அமெக சோ தபரும் நிகழ்வு.  க ச ிவுரைடி்சியக சோக ஒரு சில நூறுக சபர்,
அலலது,  அதிகம் க சபக சோனக சோல,  ஒரு சில ஆயிிவுரைம் க சபர்

ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ லம்பந்தப்பட்டிருக்கக் கூடி்சியதக சோன ஒரு நிகழ்வுரவ,

உயிர்வக சோழ்ந்த கிட்டததட்ட பதது பிலலி்சியன் ுபவரும் அமெக்களில
ஒவ் தவக சோருவிவுரைது வக சோழ்க்வுரகயின் வடிவதவுரதயும்
தீர்ுபவரும் அமெக சோனிதததக சோக இருந்த ஒரு விவுரைலக சோற்று நிகழ்வுடன்
 ம்ுபவரும் அமெக சோல எவ்வக சோறு ஒப்பிட முடியும்?

ஆயினும் இந்த ஒப்பீடக சோனது ஒரு மிவுரகப்படுததல அலல.

இந்த உவுரடவக சோனது,  ஆற்் பதின்மூன்றல,  பிவுரைந்த அளவு ுபவரும் அமெற்றும்

உந்துலக்தி ஆகி்சியவற்றில 1890 கள் ுபவரும் அமெற்றும் 1917  இல
ுபவரும் அமெக சோர்க்சில தததுவம் கண்ட அபிவிருததியுடன்

ஒப்பிடததக்கதக சோகவும், ஆனக சோல ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்

சுருக்கப்பட்ட,  ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலததின் ஒரு தததுவக சோர்தத
ுபவரும் அமெறுுபவரும் அமெலர்ச்சிக்கக சோன நிவுரலவுருபவரும் அமெகவுரள உருவக சோக்கி்சியது.

1988  ஏப்ிவுரைல 1-2  அன்று,  க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் ுபவரும் அமெததி்சிய
குழுவின் நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவ்சியக சோனது, “அவுரனததுலகக் குழுவில
இருந்து லந்தர்ப்பவக சோததவுரத  தவளிக ச்சியற்் பதின்மூன்றவும்,

ட் திவுரைக சோட்ஸ்கிலததின் விவுரைலக சோற்றில கக சோலூன்றி்சியதக சோக இருக்கும்

க சவவுரலததிட்டததிற்கு உலகக் கட்சி ுபவரும் அமெற்றும் அதன்
பிரிவுகளுக்குள்ளக சோக அதற்குரி்சிய தகுதி்சியக சோன இடதவுரத
மீட்சி  தலய்்சியவுுபவரும் அமெக சோன ஒரு முவுர் பதின்மூன்றப்படி்சியக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரத

 க சோம்  ததக சோடங்கிக சனக சோம்” என்பக சத “இந்த உவுரடவின்

அததி்சியக சோவசி்சியுபவரும் அமெக சோன முக்கி்சியததுவுபவரும் அமெக சோகும்” என்று

குறிப்பிட்டது. [5]

”ஒரு அடிப்பவுரட்சியக சோன அர்ததததில...  ஓடுகக சோலிகளுக்கு

எதிிவுரைக சோன யுததததில  க சோம்  தவன்றிருந்க சதக சோம்” என்று 1988
ஜனவரி 3  அன்று க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் அிவுரைசி்சியல குழு
குறிப்பிட்டது:

 ுபவரும் அமெது க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் மூலுபவரும் அமெக சோக
லந்தர்ப்பவக சோதிகளின் ஒரு முழுவுருபவரும் அமெ்சியக சோன
வலதுலக சோரி கும்பவுரல  க சோம்  தவளிக ச்சியற்றி
விட்டிருந்க சதக சோம்,   ுபவரும் அமெது ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில
அடிததளங்கவுரள ுபவரும் அமெறுஉருக் தகக சோடுதது
மீள்ஸ்தக சோபகம்  தலய்திருந்க சதக சோம்,  அததுடன்
கட்சியின் தததுவக சோர்தத ுபவரும் அமெட்டததில ஒரு
 தபரும் அபிவிருததிவுர்சிய  தலய்திருந்க சதக சோம்.
 க சோன்கக சோம் அகிலம் என்் பதின்மூன்ற எுபவரும் அமெது தததுவக சோர்தத
ஏட்டின் ஐந்து பிிவுரைதிகளில பிிவுரைதிபலிததவுரவ
ட் திவுரைக சோட்ஸ்கியின்  க சோட்களுக்குப் பிந்வுரத்சிய
கக சோலததில ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலததின் ுபவரும் அமெக சோ தபரும்
அபிவிருததி்சியக சோக இருந்திருக்கின்் பதின்மூன்றன.[6]

க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய கக சோங்கிிவுரைஸ்
அறிவிததது:

உவுரடவின் இிவுரைண்டக சோம்பட்ல அம்லங்கள்
ுபவரும் அமெற்றும் அதில பங்கு தபற்் பதின்மூன்ற உடனடி
சூழலகள் அவுரனதவுரதயும் ஒதுக்கி வுரவதது
விட்டுப் பக சோர்ததக சோல,  மிஞ்சுவது குட்டி-
முதலக சோளிததுவ க சதசி்சியவக சோதிகளுக்கும்
பக சோட்டக சோளி வர்க்க லர்வக சதசி்சியவக சோதிகளுக்கும்
இவுரடயிலக சோன ஒரு பிளக சவ ஆகும்.

...உலகளவில  ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கததின்
இன்வுர் பதின்மூன்ற்சிய  த ருக்கடி்சியக சோனது,  ுபவரும் அமெற்் பதின்மூன்ற
எலலக சோவற்றுக்கும் க சுபவரும் அமெலக சோக,  க சதசி்சிய-
சீர்திருததவக சோத முன்க சனக சோக்குகள் அவுரனததின்
முற்றுமுதலக சோன திவக சோலநிவுரலவுர்சியக ச்சிய
குறிக்கி் பதின்மூன்றது. [7]

க சவறு வக சோர்தவுரதகளில  தலக சோலவதக சோனக சோல,  க சதசி்சிய
லந்தர்ப்பவக சோதததின் பிிவுரைதிநிதிகளுடனக சோன உவுரடவக சோனது

 ததக சோழிலக சோளர் புிவுரைட்சிக் கட்சி (WRP) ஆல

நிிவுரைக சோகரிக்கப்பட்டிருந்த ுபவரும் அமெற்றும் வுரகவிடப்பட்டிருந்த ஒரு

லர்வக சதசி்சிய க சவவுரலததிட்டததின் கருததக சோக்கததின்

 ததளிவுபடுததலுக்கு க சுபவரும் அமெவுரட அவுருபவரும் அமெததுத தந்தது. 

WRP ஆனது “ ததக சோழிலக சோள வர்க்கததில ுபவரும் அமெததியில

கட்சியின் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கவுரள உட் தலலுததுவதிலும்

வழி டததுவதிலும், க சவவுரலததிட்டம் தக சோன்

அடிப்பவுரட்சியக சோனது என்் பதின்மூன்ற கருததக சோக்கததின் மீது
 ததக சோடர்ச்சி்சியக சோன ததக சோரு தக சோக்குதவுரல  டததி்சியது...
க சவவுரலததிட்டததின் முக்கி்சியததுவம் குறிதத அந்த
கருததக சோக்கததிற்கு எதிிவுரைக சோய் அவர்கள்,  க சவவுரலததிட்டததின்
முக்கி்சியததுவதவுரத தூக்கிவீசிவிட்டு அதன் க சுபவரும் அமெக சல,  ஒரு
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முற்றிலும் க சுபவரும் அமெம்க சபக சோக்கக சோன ுபவரும் அமெற்றும் விவுரைலக சோற்றுவழி்சியலலக சோத

விதததில, வழிமுவுர் பதின்மூன்ற பற்றி்சிய பிிவுரைச்சிவுரனவுர்சிய இருததினர்.”

[8]

க சடவிட் க ச க சோர்த

1988 க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் க சகக சோவுரட முகக சோமில வுரவக்கப்பட்ட
 ததக சோடக்க அறிக்வுரக  ததரிவிததது:

1971  ஆகஸ்டு 15  அன்று நிக்லனக சோல
அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகவுரளத  ததக சோடர்ந்து
வந்த கக சோலகட்டததில முன்க சனக சோக்குகள் மீதக சோன
முவுர் பதின்மூன்றப்படி்சியக சோன க சவவுரலகள் முடிவுக்கு
வந்தன...  அந்த  த ருக்கடியின் க சுபவரும் அமெலதிக

அபிவிருததி குறிதத பகுப்பக சோய்வு, ஆகஸ்டு

15  அன்று பி திவுரைட்டன் வூட்ஸ் முவுர் பதின்மூன்ற
 தபக சோறிந்தது குறிதத லம்பிிவுரைதக சோ்சியுபவரும் அமெக சோன
குறிப்புகவுரளக்  தகக சோண்டு பிிவுரைதியிடப்பட்டது.
 தபக சோறிவுரவ எதிர்பக சோர்ததிருப்பவுரதத தவிிவுரை
க சவ த் பதின்மூன்றக சோன்றும் உண்வுருபவரும் அமெயிக சலக ச்சிய
அவசி்சியுபவரும் அமெக சோயிருக்கவிலவுரல என்் பதின்மூன்றக சோனது.  இந்த
அதிக க சுபவரும் அமெ தலழுந்தவக சோரி்சியக சோன முன்க சனக சோக்கு

ஒரு திட்டுபவரும் அமெக சோக சீிவுரைழிந்தது, அதன்படி

டக சோலருக்கும் தங்கததிற்கு இவுரடயிலக சோன
பரிுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றம்  தலய்யும் நிவுரல முடிவுக்கு
வந்ததில இருந்து எழுந்த  தபக சோருளக சோதக சோிவுரை
 த ருக்கடி்சியக சோனது புிவுரைட்சிகிவுரை சூழ்நிவுரலகவுரள,
எலலக சோவற்றுக்கும் முதலில பிரிட்டனில,
தூண்டும் என்் பதின்மூன்ற முடிவுற்கு வந்தனர்.  WRP

இன் அதிகரிதத க சதசி்சியவக சோத

க ச க சோக்குநிவுரலயிவுரன நி்சியக சோ்சியப்படுததுவதக சோக
இது ஆனது. [9] 

1970 களின் ஆிவுரைம்பம்  ததக சோடங்கி,  WRP,  ஒரு லர்வக சதல
முன்க சனக சோக்வுரக முவுர் பதின்மூன்றப்படி சூததிிவுரைப்படுததுவதன் மூலுபவரும் அமெக சோன
லரி்சியக சோன அிவுரைசி்சியல நிவுரலப்பக சோட்டுக்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரத
இழிவுபடுததும் விதுபவரும் அமெக சோய்,  “பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன

க சபக சோிவுரைக சோட்டம்”,  “க சதக சோலவி்சியவுரட்சியக சோத  ததக சோழிலக சோள வர்க்கம்”

ுபவரும் அமெற்றும் “ வுரடமுவுர் பதின்மூன்றயில பயிலுதல” ஆகி்சிய

ஒன்றுட தனக சோன்று  ததக சோடர்புவுரட்சிய ஒரு சிததக சோந்த வரிவுரலவுர்சிய
தழுவிக்  தகக சோள்ளத  ததக சோடங்கி்சியது.

“ஹீலிவுர்சியப்  தபக சோறுததவவுரிவுரை”, க சடவிட் க ச க சோர்த 1988  ஜஜூன்
14  அன்று விக சஜ ட்சியடயஸ டயஸுக்கு எழுதினக சோர்,
“க சதக சோலவி்சியவுரட்சியக சோத  ததக சோழிலக சோள வர்க்கம் என்பது
ஒட்டு துபவரும் அமெக சோதத க சபக சோருக்குப் பிந்வுரத்சிய கக சோலகட்டதவுரதக்
குறிக்க அவர் ப்சியன்படுததி்சிய ஒரு குறியீடக சோக இருந்தது.”
அவர் க சுபவரும் அமெலும் கூறினக சோர்,  “லக சோிவுரைததில,  இந்த குறியீடக சோனது
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் மூக சலக சோபக சோ்சிய அனுபவங்கள்
குறிதத எந்த ஸ்தூலுபவரும் அமெக சோன பகுப்பக சோய்வுரவயும் தடுததது.”

[10] 

”பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டம்”  1972  இல

அவுரனததுலகக் குழுவின்  தப்சியிவுரைக சோல  தவளியிடப்பட்ட ஒரு
அறிக்வுரகயில அறிமுகம்  தலய்்சியப்பட்டதக சோகும்,  இது OCI

(Organisation  Communiste  Internationaliste) இல இருந்தக சோன
உவுரடவுரவப் பக சோதுகக சோதது கிளீஃவ் சுக சலக சோட்டிவுரைக சோல
எழுதப்பட்டிருந்தது. “கருததுவக சோத சிந்தவுரன முவுர் பதின்மூன்றகளுக்கு
எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டம் அவசி்சியுபவரும் அமெக சோயிருந்தது,  அது
க சவவுரலததிட்டம் ுபவரும் அமெற்றும்  தகக சோள்வுரகயுடனக சோன உடன்பக சோட்டு
பற்றி்சிய பிிவுரைச்சிவுரனகவுரளயும் தக சோண்டி ஆழுபவரும் அமெக சோய்
 தலன்றிருந்தது.” “ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில இ்சியக்கம் தனிவுருபவரும் அமெப்படலின்
ஒரு  த டி்சிய கக சோலகட்டததின் வழிக ச்சிய கடந்து வந்ததில,
பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோதுபவரும் அமெக சோனது தவிர்க்கவி்சியலக சோுபவரும் அமெல ஒரு உறுதி்சியக சோன

பிடிவுர்சியப்  தபற்று விட்டிருந்தது” என்று அது புகக சோரிட்டது.

இந்த ஆவணம் குறிதத கருததில, 1988  ஏப்ிவுரைல 1  அன்று
க சவர்க்கர்ஸ் லீக் நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு
அறிக்வுரக்சியக சோனது, குறிப்பிட்டது:

இந்த அறிக்வுரக அடுதத தலக சோப்தததின் க சபக சோது
திரும்பத திரும்ப முன்நிறுததப்படவிருந்த
ஒரு விட்சியப்க சபக சோக்வுரக அறிமுகப்படுததி்சியது:

அதக சோவது பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோதததிற்கும் அவர்கள்

“கருததுவக சோத சிந்தவுரன முவுர் பதின்மூன்றகள்” என்று

அவுரழதத ஒன்றுக்கும் எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டம்
தக சோன் IC இன் அததி்சியக சோவசி்சியுபவரும் அமெக சோன கடவுருபவரும் அமெக ச்சிய
தவிிவுரை,  ஒரு லரி்சியக சோன அிவுரைசி்சியல
நிவுரலப்பக சோட்டுக்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டம் அலல;
இந்த கருததுவக சோத சிந்தவுரன முவுர் பதின்மூன்றகள்
-அவற்றின் உள்ளடக்கம் ஒருக சபக சோதும்
வவுரிவுரை்சியவுர் பதின்மூன்ற  தலய்்சியப்படவிலவுரல-  என்று
 தலக சோலலப்பட்டனவற்றுக்கு எதிிவுரைக சோன

க சபக சோிவுரைக சோட்டக சுபவரும் அமெ “க சவவுரலததிட்டம் ுபவரும் அமெற்றும்

 தகக சோள்வுரக விட்சியததிலக சோன உடன்பக சோட்வுரட”

கக சோட்டிலும் மிக முக்கி்சியுபவரும் அமெக சோனவுரவ.[11] 

சுக சலக சோட்டரின் IC அறிக்வுரக இவ்வக சோறு  ததக சோடர்ந்தது: 

 தபக சோதுவக சோன பிிவுரைச்லக சோிவுரைததிற்கக சோன
உடன்பக சோடக சோனது,  வக சோர்தவுரத்சியளவில
ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலததின் தததுவக சோர்தத எலவுரலகவுரள

ஓிவுரைளவிற்கு ஒப்புக் தகக சோள்கின்் பதின்மூன்ற க சபக சோதிலும்

கூட,  தததுவததிற்கும்  வுரடமுவுர் பதின்மூன்றக்கும்
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இவுரடயிலக சோன ஐக்கி்சியததின் மீதக சோன
உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன புரிதலுக்கக சோன ஒரு
தவுரட்சியிவுரைணக சோகக சவ க சலவுரவ தலய்தது.

பிிவுரைச்லக சோிவுரைததின் இருப்வுரப முன்னர்

நி்சியக சோ்சியப்படுததியிருந்ததும்,  அததுடன் ஒரு
உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன புிவுரைட்சிகிவுரை  வுரடமுவுர் பதின்மூன்றவுர்சிய
வழி டததுவதற்கு ஒருக சபக சோதும்
அவுரழக்கப்பட்டிிவுரைக சோததுுபவரும் அமெக சோன அக சத தததுவம்,
இப்க சபக சோது ுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றததிற்கு இவுரடயூறு
 தலய்வதற்கும்,  வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின்
வக சோழும் இ்சியக்கதவுரதக் குறிதத புரிதலுக்கு
இவுரடயூறு  தலய்வதற்குுபவரும் அமெக சோன  தபக சோதுவக சோன
உடன்பக சோட்டிற்கக சோன ஒரு திவுரிவுரைவுர்சிய இப்க சபக சோது
வழங்கி்சியது. [12]

இதற்கு, க சவர்க்கர்ஸ் லீக் நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கு அளிக்கப்பட்ட
அறிக்வுரக இவ்வக சோறு பதிலளிததது:

க சவறு வக சோர்தவுரதகளில  தலக சோலவதக சோனக சோல,
தததுவததின் ஒட்டு துபவரும் அமெக சோதத க ச க சோக்குபவரும் அமெக சோக
இருந்தக சத பிிவுரைச்லக சோிவுரைததின் இருப்வுரப
நி்சியக சோ்சியப்படுததுவது தக சோன் என்று  ம்புவதற்கு
 க சோங்கள் இட்டுச்  தலலலப்பட்க சடக சோம்.  ஆக,

அனுுபவரும் அமெக சோனிக்கக் கூடி்சிய விதததில,

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில அலலது இருக்கும்
ஏக சதக சோ தவக சோரு  தவகுஜன இ்சியக்கங்களில
இவுரணவதன் மூலுபவரும் அமெக சோக வுரககவுரள
அழுக்கக சோக்கவும் ுபவரும் அமெற்றும் உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன
புிவுரைட்சிகிவுரைப் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களில பங்க சகற்கின்் பதின்மூன்ற
மிக க சலக சோம்க சபறிததனம்  தகக சோண்டவர்களக சோகவும்
விருப்புபவரும் அமெற்் பதின்மூன்றவர்களக சோகவும் இருக்கும் உலகின்
பலக சவறு பகுதிகவுரளச் க சலர்ந்த விிவுரைலவிட்டு
எண்ணக்கூடி்சிய புததிஜீவிகளது ஒரு பிம்பம்

எங்களுக்கு கிவுரடததது. 

அறிக்வுரக  ததக சோடர்ந்தது:

சுக சலக சோட்டிவுரைக சோல எழுதப்பட்டிருந்த இந்த
 தபக சோருள்விளக்கததின்படி,   க சோன்கக சோம்
அகிலததிற்குள்ளக சோன  த ருக்கடி்சியக சோனது
க சவவுரலததிட்டததிலக சோன லந்தர்ப்பவக சோத

திருததங்களது விவுரள தபக சோருளலல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக

“உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன புிவுரைட்சிகிவுரை  வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற”வுர்சிய

எதிர்தது “வக சோழும் இ்சியக்கததின்” மீதக சோன ஒரு
புரிதவுரலத தடுதத பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோதததின் ஒரு
விவுரள தபக சோருள் ஆகும்.

உண்வுருபவரும் அமெயில WRP,  கிட்டததட்ட,  "வ் பதின்மூன்றட்டுக் தகக சோள்வுரககள்”

தக சோன்  க சோன்கக சோம் அகிலதவுரத “உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன  தவகுஜனப்

க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களின்” தவுரலவுருபவரும் அமெவுர்சிய ஏற்பதில இருந்து

தடுததுக்  தகக சோண்டிருந்தன என்று அறிவிதத மிக ச்று அறிவித்த மிஷேல
பப்க சலக சோ ப்சியன்படுததி்சிய அக சத  துபவரும் அமெக சோழிவுர்சியக ச்சிய ப்சியன்படுததிக்
 தகக சோண்டிருந்தது.

லர்வக சதல க சவவுரலததிட்ட கருததக சோக்கததின் மீதக சோன இந்த
கூர்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன தக சோக்குதவுரல ICFI இன் எட்டக சோவது உலக
கக சோங்கிிவுரைசின் 1979  ஜஜூன் அறிக்வுரக தீவிிவுரைப்படுததி்சியது.
 தபருுபவரும் அமெளவில பண்டக சோவக சோல எழுதப்பட்டிருந்த இந்த
அறிக்வுரக, அறிவிததது:

வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் அபிவிருததிகள் மீது
பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோத  தப்சியிவுரைட்வுரடகவுரள ஒட்டி, அதன்

மூலுபவரும் அமெக சோக, அதன் லக சோிவுரைததிலிருந்து எந்தவித

உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன பிரித ததடுப்வுரபயும்

ுபவரும் அமெழுங்கடிப்பவர்கள் ுபவரும் அமெற்றும் தடுப்பவர்களக சோக
இலலக சோுபவரும் அமெல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக அபிவிருததிகக சோணும்
புிவுரைட்சிகிவுரை ்சியதக சோர்ததம் என்ன க சகக சோருகி் பதின்மூன்றது
என்பதில ஒரு க சபக சோிவுரைக சோடும் உணர்ச்சிமிக்க
விழிப்புணர்வுரவ அபிவிருததி  தலய்்சியக்
கூடி்சியவர்களக சோக கக சோரி்சியக சோளர்கள்
பயிற்றுவிக்கப்பட க சவண்டும்.

இந்த ஆவணததின் மீதக சோன கருததில,  க சவர்க்கர்ஸ் லீக்
ுபவரும் அமெததி்சிய குழு நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவ அறிக்வுரக கூறி்சியது:

ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில இ்சியக்கம்  ததக சோழிலக சோள-வர்க்க
இ்சியக்கததில க சுபவரும் அமெலக சோதிக்கம்  தலலுததுகின்் பதின்மூன்ற
அிவுரைசி்சியல க சபக சோக்குகளின் வர்க்கத தன்வுருபவரும் அமெ
குறிதத ஒரு தததுவக சோர்தத பகுப்பக சோய்வுரவச்
 தலய்வது தவ் பதின்மூன்றக சோகச்  தலக சோலலப்பட்டது...
உண்வுருபவரும் அமெயில நீங்கள்,  அிவுரைசி்சியல க சபக சோக்குகள்

குறிதத இததவுரக்சிய ததக சோரு பகுப்பக சோய்விவுரன,

ுபவரும் அமெக சோர்க்சில இ்சியக்கததின் விவுரைலக சோற்றுரீதி்சியக சோக-
அபிவிருததி  தலய்்சியப்பட்ட அறிவின்
அடிப்பவுரடயிலும் உலக இ்சியக்கததின்
விஞ்ிஞ்ஞக சோனபூர்வுபவரும் அமெக சோக நிரூபணம் தபற்் பதின்மூன்ற
அனுபவங்களின் அடிப்பவுரடயிலும்
 தலய்தீர்கள் என்பதக சோன கருததக சோக்கதவுரத WRP

தவுரலவர்கள் எதிர்ததனர். [13]

வுருபவரும் அமெக் பண்டக சோ

கடந்த கக சோலததில ுபவரும் அமெக சோர்க்சில க சகக சோட்பக சோடுகளுக்கு விசுவக சோலுபவரும் அமெக சோக
இருந்ததன் விவுரளவுதக சோன், SWP ஐ FBI வுரக்சியகப்படுததி்சியது
என்று அறிவிக்குுபவரும் அமெளவுக்கு பண்டக சோ  தலன்் பதின்மூன்றக சோர்.  SWP,
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“இறுதியில ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலதவுரத ஒரு அறிவுத தததுவுபவரும் அமெக சோக
இருந்ததில இருந்து விவுரைலக சோற்று உண்வுருபவரும் அமெகவுரளயும்
க சவவுரலததிட்ட க சகக சோரிக்வுரககவுரளயும் லம்பிிவுரைதக சோ்சியுபவரும் அமெக சோகவும்
வ் பதின்மூன்றட்டுததனுபவரும் அமெக சோகவும் உச்லக சோடனம்  தலய்வதக சோக உருுபவரும் அமெக சோற்றி

விட்டிருந்தது” என்் பதின்மூன்றக சோர் அவர்.

“புிவுரைட்சிகிவுரை  வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற”்சியக சோனது,  “விவுரைலக சோற்று

உண்வுருபவரும் அமெகவுரள”யும் “க சவவுரலததிட்ட க சகக சோரிக்வுரககவுரள”யும்

நிிவுரைக சோகரிப்பதன் அடிப்பவுரடயில இருக்க க சவண்டும் என்பக சத

இந்த பததியின் அர்ததம்.  அப்படி்சியக சோனக சோல என்ன
மிஞ்சியிருக்கும்?  லந்தர்ப்பவக சோதமும்,  க சடவிட் க ச க சோர்த

கூறி்சியவுரதப் க சபக சோல “லந்தர்ப்பங்கவுரள க சுபவரும் அமெக சோப்பம்

பிடிக்கின்் பதின்மூன்ற” தி் பதின்மூன்றனும் தக சோன் மிஞ்சியிருக்கும்.

எலலக சோவற்றுக்கும் ுபவரும் அமெகுடம் வுரவததக சோலக சபக சோல,  அந்த WRP

அறிக்வுரக இவ்வக சோறு முடிவுகூறி்சியது, “கட்சியின் ஒவ் தவக சோரு

பிரிவுகளிலும் க சதவுரவப்படுவது ‘லரி்சியக சோன’  சூததிிவுரைங்கவுரள

திரும்பச்  தலய்வதலல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக  தவகுஜனங்களின்
 தவடிப்பக சோன லக்திவுர்சியக் கட்டவிழ்தது விடக் கூடி்சியதக சோக
இருக்கின்் பதின்மூன்ற ஒரு புிவுரைட்சிகிவுரை  வுரடமுவுர் பதின்மூன்றக ச்சிய ஆகும்.”

ஆனக சோல அதன் அர்ததம் என்ன தவன்் பதின்மூன்றக சோல,  ஒரு லரி்சியக சோன
க சவவுரலததிட்டமும்,  ஒரு லரி்சியக சோன பகுப்பக சோய்வும் ுபவரும் அமெற்றும்
ஒரு லரி்சியக சோன  தகக சோள்வுரகயும் எலலக சோம் க சதவுரவயிலவுரல,

ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக “ தவகுஜனங்களின்  தவடிப்பக சோன லக்திவுர்சிய

கட்டவிழ்தது விடக் கூடி்சியதக சோக” அகநிவுரல்சியக சோக கருதி

 தகக சோள்ளப்படுகின்் பதின்மூன்ற எதவுரனயும் ஏற்றுக்  தகக சோள்வதுதக சோன்
அவசி்சியம் என்பதக சோகும். WRP இன் சீிவுரைழிவு  ததளிவக சோக்குவது

என்ன தவன்் பதின்மூன்றக சோல,  ஒரு “லரி்சியக சோன” அிவுரைசி்சியல

நிவுரலப்பக சோட்டுக்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரதக் வுரகவிடுவதன் மூலம்,
கட்சி அக ச குபவரும் அமெக சோக  தவகுஜனங்கவுரள அலல ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக
 டுததிவுரை-வர்க்க பிததுபிடிததவர்களது ஒரு கும்பவுரலக ச்சிய
கட்டவிழ்தது விடுகி் பதின்மூன்றது.

ஆயினும்,  WRP அதன் லந்தர்ப்பவக சோத அிவுரைசி்சியல
க ச க சோக்குநிவுரலவுர்சிய ஆழப்படுததிக்  தகக சோண்டிருந்த
அக சதக சவவுரளயில,  அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோக ஒரு
க சவறுபட்ட க சபக சோக்கு அபிவிருததி கண்டு  தகக சோண்டிருந்தது.
க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கும்,  இலங்வுரகயின் புிவுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட்
கழகமும் (RCL), பப்க சலக சோவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டததிலக சோன அவர்களின் அனுபவதவுரத கருவி்சியக சோகக்
 தகக சோண்டு,  இந்த க ச க சோக்குநிவுரலயுடன் க சுபவரும் அமெக சோதலுக்கு விவுரைத
 ததக சோடங்கின. 1971 இந்தி்சிய-பக சோகிஸ்தக சோன் க சபக சோருக்கு SLL இன்
பதிலிறுப்பு மீதக சோன RCL இன் விுபவரும் அமெர்லனங்களுடன்,  இந்த

முிவுரைண்பக சோடுகள் 1971 கக சோலததிக சலக ச்சிய எழுந்து விட்டிருந்தன.

அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவில,  ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில லர்வக சதசி்சியவக சோதததின்
பக சோிவுரைம்பரி்சியங்களில க சவர்க்கர்ஸ் லீக்  வுரடக சபக சோடுவதக சோனது,
க சடவிட் க ச க சோர்த அவிவுரைது உவுரிவுரையில கூறி்சியவுரதப் க சபக சோல,
“ ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் ஒரு தீர்க்குபவரும் அமெக சோன
க ச க சோக்குநிவுரல”யில தன்வுரன  தவளிப்படுததி்சியது.  க ச க சோர்த
வலியுறுததினக சோர்: “எதிர் தகக சோண்ட அததவுரன சிிவுரைுபவரும் அமெங்கவுரளயும்
மீறி, க சவர்க்கர்ஸ் லீக் அ துபவரும் அமெரிக்கத  ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின்
புிவுரைட்சிகிவுரைப் பக சோததிிவுரைததிலக சோன  ம்பிக்வுரக்சியக சோல

நிிவுரைம்பியிருந்தது. அங்கு தக சோன் ‘கனனிலததின்’ இன் சி் பதின்மூன்றந்த

பக சோிவுரைம்பரி்சியங்கள்  தவளிப்பக சோடு கண்டிருந்தன.”

உவுரடவுரவத  ததக சோடர்ந்து,  க சடவிட் க ச க சோர்த,  க சவவுரலததிட்ட
ுபவரும் அமெற்றும் அிவுரைசி்சியல  ததளிவுக்கக சோன க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின்
முவுரனவுரவ  ததக சோழிலக சோள வர்க்கதவுரத க ச க சோக்கி்சிய அதன்
ஆழுபவரும் அமெக சோன திருப்பததுடன்  ததக சோடர்புபடுததிக் கக சோட்டினக சோர்.

“1981-84  கக சோலகட்டததில,   ததக சோழிற்லங்கங்கள்,  PATCO,
Greyhound ுபவரும் அமெற்றும் Phelps Dodge ஆகி்சிய க சவவுரலகளில  க சோன்

அதிகம் ஈடுபட்டிருந்க சதன்” என்று 1988 ஏப்ிவுரைல 10 அிவுரைசி்சியல

குழுக் கூட்டததில அவர்  ததரிவிததக சோர்.  “இந்த

 ததக சோழிற்லங்க க சவவுரலகளில அதிகுபவரும் அமெக சோன முன்க சனற்் பதின்மூன்றங்கவுரள
 க சோம் கண்ட ுபவரும் அமெட்டததிற்கு,  ஒரு லர்வக சதல
முன்க சனக சோக்கிற்கக சோன அவசி்சியதவுரத  க சோன் அதிகுபவரும் அமெக சோக
உணர்ந்க சதன்.  பப்க சலக சோவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டம்
புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு  க சோன் அவுரழப்புவிடுதக சதன்.  இந்தக்
கக சோலகட்டததில தக சோன்,  WRP உடனக சோன எங்களது அிவுரைசி்சியல
க சவறுபக சோடுகவுரள  க சோங்கள் அபிவிருததி  தலய்க சதக சோம்.
எங்களது க சவவுரலகள் முடுபவரும் அமெக சோக்கப்படுகின்் பதின்மூன்றன என்றும்
எங்களுக்கு ஒரு அிவுரைசி்சியல  ததளிவுபடுததல க சதவுரவ்சியக சோக
இருந்தது என்றும்  க சோன் உணர்ந்க சதன்.”[15]

 ததக சோழிலக சோள வர்க்கதவுரத க ச க சோக்கி்சிய க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின்
க ச க சோக்குநிவுரலயில இருந்து உயிர்ததுடிப்புடன் எழுந்த, ஒரு
அிவுரைசி்சியல க சவவுரலததிட்டததிற்கக சோன இந்த க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோனது,
கட்சியின் 1978  க சவவுரலததிட்டுபவரும் அமெக சோன,  முதலக சோளிததுவததின்
உலக  தபக சோருளக சோதக சோிவுரை-அிவுரைசி்சியல  த ருக்கடியும் அ துபவரும் அமெரிக்க

ஏகக சோதிபததி்சியததின் ுபவரும் அமெிவுரைண ஓலமும் என்் பதின்மூன்ற அறிக்வுரகயில

தன்வுரன  தவளிப்படுததி்சியது.  அந்த ஆவணம் உலக
முதலக சோளிததுவ  த ருக்கடி குறிதத ஒரு தீவிிவுரைுபவரும் அமெக சோன
பகுப்பக சோய்வின் மூலுபவரும் அமெக சோக அ துபவரும் அமெரிக்கத  ததக சோழிலக சோள
வர்க்கததிற்கக சோன ஒரு மூக சலக சோபக சோ்சியததில க சவரூன்் பதின்மூன்ற
முவுரனந்தது.   ததக சோழிலக சோள வர்க்கததிற்கு எதிிவுரைக சோக வந்த
தக சோக்குதலக சோனது,  —இதவுரன அது அலக சோதக சோிவுரைணுபவரும் அமெக சோன

 ததளிவுடன் முன்கணிததிருந்தது— முதலக சோளிததுவததின்

உலகளக சோவி்சிய  த ருக்கடியின் கட்டவுருபவரும் அமெப்பிற்குள் அ துபவரும் அமெரிக்க
ஏகக சோதிபததி்சியததிற்கு உண்டக சோகியிருந்த  த ருக்கடியின்
விவுரள தபக சோருள் என்று அது முன்வுரவததது.  இந்த
க ச க சோக்குநிவுரல்சியக சோனது,  க சவறு வக சோர்தவுரதகளில
 தலக சோலவதக சோனக சோல,  WRP எந்த க ச க சோக்குநிவுரலக்கு
உறுதிப்பக சோட்வுரட அதிகப்படுததிக்  தகக சோண்டு  தலன்று
 தகக சோண்டிருந்தக சதக சோ அதனுடன் க ச ிவுரைடி க சுபவரும் அமெக சோதலக சோன
க ச க சோக்குநிவுரலயில க சவர்க்கர்ஸ் லீக்வுரக இருததி்சியது.

1981  இல,  ஏகக சோதிபததி்சியப் க சபக சோர் அபக சோ்சியதவுரத க ச க சோக்கி்சிய
 ுபவரும் அமெது அணுகுமுவுர் பதின்மூன்றவுர்சிய வவுரிவுரை்சியவுர் பதின்மூன்ற  தலய்யும் விதததிலக சோன
அவுரனததுலகக் குழுவின் லக சோர்பக சோன ஒரு அறிக்வுரகக்கு
வவுரிவுரைவு ஒன்வுர் பதின்மூன்ற சுக சலக சோட்டர் உருவக சோக்கினக சோர்.  க சபக சோரின்

அபக சோ்சியதவுரத “இிவுரைண்டு  தபரும் வலலிவுரைசுகளுக்கு”

இவுரடயிலக சோன ஒரு க சுபவரும் அமெக சோதலக சோக ஆவணம் சிததரிததிருந்தவுரத
க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில இருந்தக சோன பிிவுரைதிநிதிகள் விுபவரும் அமெர்லனம்
 தலய்தனர்.  அதன்பின் க சடவிட் க ச க சோர்த 1987  க சகக சோவுரட
முகக சோமுக்கு அவர் அளிதத அறிக்வுரகயில இவ்வக சோறு
குறிப்பிட்டக சோர்:
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ஒரு  ததக சோழிலக சோளர் அிவுரைவுரலயும் ஏகக சோதிபததி்சிய
அிவுரைவுரலயும் இவுரண்சியக சோக குணக சோம்லப்படுததும் இந்த
வவுரகவுர்சிய  க சோம் ஒருக சபக சோதும் ஏற்் பதின்மூன்றதிலவுரல.

“ தபரும் வலலிவுரைசுகள்” என்பது வழக்குபவரும் அமெக சோன

 தலய்திததுவுர் பதின்மூன்றயின் பிிவுரைக ச்சியக சோக வக சோர்தவுரதகளக சோக
இருப்பவுரவ,  அந்த இிவுரைண்டு  க சோடுகளுக்கும்
இவுரடயிலக சோன அடிப்பவுரட்சியக சோன வர்க்க
முிவுரைண்பக சோடுகவுரள ுபவரும் அமெவுர் பதின்மூன்றக்கின்் பதின்மூன்றதக சோக அவுரவ
இருக்கின்் பதின்மூன்றன. [16]

வவுரிவுரைவுரவ விுபவரும் அமெர்லனம்  தலய்து எழுதப்பட்ட கடிதம்
அவுரனததுலகக் குழுவிற்கு ஒரு உலக முன்க சனக சோக்வுரக
அபிவிருததி  தலய்வவுரத க ச க சோக்கி்சிய ஒரு முக்கி்சியுபவரும் அமெக சோன
அடி த்சியடுப்பக சோக இருந்தது. ஆயினும், திரும்பிப் பக சோர்ததக சோல,
அந்தக் கடிதுபவரும் அமெக சோனது கணிலுபவரும் அமெக சோன  ததக சோவுரலக ச க சோக்கு
 தகக சோண்டிருந்தவுரதயும்,  2016  இல  தவளி்சியக சோன கக சோல
நூற்் பதின்மூன்றக சோண்டு கக சோலப் க சபக சோர்  ததக சோகுதியில இடம் தபற்் பதின்மூன்ற
விட்சியங்களது கருப் தபக சோருள்கவுரள க சுபவரும் அமெலு்சியர்ததிக்
கக சோட்டுவதக சோக இருந்தவுரதயும் கக சோணலக சோம்.

உலக முதலக சோளிததுவததின் தீர்க்கவி்சியலக சோத
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை  த ருக்கடி்சியக சோனது...  1917
அக்க சடக சோபர் புிவுரைட்சியின் கக சோிவுரைணததினக சோலும்
ஆசி்சியக சோ,  ுபவரும் அமெததி்சிய கிழக்கு,  ஆபிரிக்கக சோ
எங்கிலுுபவரும் அமெக சோன பக சோரி்சிய க சதசி்சிய விடுதவுரலப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களின் கக சோிவுரைணததினக சோலும்
 ததக சோவுரலததிருந்த உலக நிவுரலவுர்சிய மீட்சி
 தலய்வதற்கும்,  என்னவிவுரல  தகக சோடுதக சதனும்
இலததீன் அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவுரவ
அடிவுருபவரும் அமெப்படுததுவதற்கும்,  அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவின்
முன்னிவுரலயில,  உலக ஏகக சோதிபததி்சியம் ஒரு
மு்சியற்சிவுர்சிய  தலலுததிக்  தகக சோண்டிருக்கி் பதின்மூன்றது.
இது உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன அர்ததததில ஒரு
உலகளக சோவி்சிய க சபக சோிவுரைக சோக இருக்கும்:  க சலக சோவி்சியத
ஒன்றி்சியம் ுபவரும் அமெற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட  க சோடுகளுக்கு
எதிிவுரைக சோக ஒடுக்கும் க சதலததினது ஒரு
க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோகும். [17]

அந்தக் கடிதம்  ததக சோடர்ந்தது:

உலகததின் பிிவுரைக சோந்தி்சியரீதி்சியக சோன ுபவரும் அமெறுபங்கீடு,
ஏகக சோதிபததி்சியததிற்கு,  இிவுரைண்டு கக சோிவுரைணிகளக சோல
தவிர்க்கமுடி்சியக சோதபடி சிக்கலக சோக்கப்பட்டு
இருந்திருக்கி் பதின்மூன்றது:

1.  க சலக சோவி்சியத ஒன்றி்சியததின் இருப்பு,  ுபவரும் அமெற்றும்
1945 க்குப் பின்னர் கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ,
க சபக சோலந்து,  கிழக்கு க சஜர்ுபவரும் அமெனி,   ஹேங்க சகரி,
 தலக்க சகக சோஸ்லக சோவிக்கி்சியக சோ,  பலக சகரி்சியக சோ,
ரூக சுபவரும் அமெனி்சியக சோ,  யூக சகக சோஸ்லக சோவி்சியக சோ,  அலபக சோனி்சியக சோ
ுபவரும் அமெற்றும் ஆசி்சியக சோவின்  தபரும் பகுதிகளில
(சீனக சோ,  வி்சியட் க சோம்,  லக சோக சவக சோஸ்,  கம்க சபக சோடி்சியக சோ)
முதலக சோளிததுவ வர்க்கம் தூக்கிவீலப்பட்டு
பறிமுதல  தலய்்சியப்பட்டு
க சதசி்சியுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கப்பட்ட  தலக சோதது் பதின்மூன்றவுகள்
நீடிக்கப்பட்டவுருபவரும் அமெ.

2.  கக சோலனிததுவ-எதிர்ப்புப் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கள்
உலக ஏகக சோதிபததி்சியததிற்கக சோன விவுரைலக சோற்றுத
க சதக சோலவிகவுரளக் குறிததன.  க சலக சோவி்சியத
ஒன்றி்சியதவுரத அழிதது,  கக சோலனி்சியக சோதிக்க
அடிவுருபவரும் அமெததனதவுரத மீட்சி  தலய்்சியக சோுபவரும் அமெல,  அந்த
அடிப்பவுரடயில ஏகக சோதிபததி்சிய சுிவுரைண்டல
 லன்களின் க சபரில உலவுரக ுபவரும் அமெறுபங்கீடு
 தலய்்சியக சோுபவரும் அமெல அது உயிர்பிவுரழக்க முடி்சியக சோது...

உலகதவுரத வன்முவுர் பதின்மூன்ற்சியக சோன வழியில
ுபவரும் அமெறுபங்கீடு  தலய்்சியக சோுபவரும் அமெல க சவறு எந்த
வழியிலும்  த ருக்கடியில இருந்து
 தவளிவருவதற்கு ஏகக சோதிபததி்சியததிற்கு வழி
 ததரி்சியவிலவுரல.  ஆனக சோல இந்த ுபவரும் அமெறுபங்கீடு
முந்வுரத்சிய உலகப் க சபக சோர்களில இருந்து ஒரு
ுபவரும் அமெக சோறுபட்ட வடிவதவுரத எடுக்கி் பதின்மூன்றது.  இது
ஏகக சோதிபததி்சிய அிவுரைசுகள், ஒன்று ுபவரும் அமெற் த் பதின்மூன்றக சோன்றின்
கக சோலனிகவுரளக் வுரகப்பற்றுவது குறிதத
விட்சியுபவரும் அமெக சோக இலவுரல, ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக க சதசி்சிய புிவுரைட்சிகிவுரை
இ்சியக்கங்கவுரள அழிப்பது,  ஏக சதனும் ஒரு
வடிவததில கக சோலனிததுவ அடிவுருபவரும் அமெததனதவுரத
மீள்ஸ்தக சோபகம்  தலய்வது,  ுபவரும் அமெற்றும்

 ததக சோழிலக சோளர்’  அிவுரைசுகவுரள-எலலக சோவற்றுக்கும்

க சுபவரும் அமெலக சோக,  க சலக சோவி்சியத ஒன்றி்சியதவுரத அழிப்பது
ஆகி்சியவற்றின் மூலுபவரும் அமெக சோக,  “இழந்த

நிவுரலகவுரள மீண்டும்  தபறுவது” குறிதத

விட்சியுபவரும் அமெக சோக இருக்கி் பதின்மூன்றது. இதுக சவ ஏகக சோதிபததி்சிய
கூட்டணிகள் அவுரனததினது அடிப்பவுரட்சியக சோக
இருக்கி் பதின்மூன்றது.

ஒரு ஏகக சோதிபததி்சியப் க சபக சோரின் மூலுபவரும் அமெக சோன

“ தகக சோள்வுரள”வுர்சியப் பிரிததுக்  தகக சோள்வதற்கக சோன
குறிப்பக சோன திட்டங்கள் முக்கி்சிய ஏகக சோதிபததி்சிய
லக்திகளக சோல வகுக்கப்பட்டுக்

 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன:  அ துபவரும் அமெரிக்கக சோ பக சோிவுரைசீக

வவுரளகுடக சோவுரவப் “ தபற்றுக்  தகக சோள்வது”;

அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவுடன்  த ருக்குபவரும் அமெக சோக க சவவுரல
 தலய்து வருகின்் பதின்மூன்ற பிிவுரைக சோன்ஸ் கக சோங்க சகக சோ
பிிவுரைக சோந்தி்சியங்கள் வழி்சியக சோக வட ஆபிரிக்கக சோவில

அதன் பவுரழ்சிய கக சோலனிததுவ லக சோம்ிவுரைக சோஜ்்சியதவுரத

“ தபற்றுக்  தகக சோள்வது”... 

க சலக சோவி்சியத ஒன்றி்சியம் ுபவரும் அமெற்றும் முன்னக சோள் கக சோலனிகள்
உள்ளிட  துபவரும் அமெக சோதத உலகதவுரதயும் உலகளக சோவி்சிய அளவில
ுபவரும் அமெறுபங்கீடு  தலய்வதற்கு உலக ஏகக சோதிபததி்சியம் முவுரனந்து
 தகக சோண்டிருந்ததக சோக அந்தக் கடிதம் வக சோதிட்டது.  திரும்பிப்
பக சோர்ததக சோல,  கடிதததில விவரிக்கப்பட்டிருந்த அததி்சியக சோவசி்சிய
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கக சோனது,  க சலக சோவி்சியத ஒன்றி்சியதவுரத
இிவுரைக சோணுவரீதி்சியக சோக வுரகப்பற்றுகி் பதின்மூன்ற ததக சோரு வடிவதவுரத
எடுக்கக சோுபவரும் அமெல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக ஸ்ிவுரைக சோலினில அதிகக சோிவுரைததுவம்
முதலக சோளிததுவ மீட்சிக்கு கதவு தி் பதின்மூன்றந்து விடுகி் பதின்மூன்றதக சோன
வடிவதவுரத எடுததிருந்தவுரத  க சோம் கக சோண்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.  க சபக சோரின்
ஒரு பக சோரி்சிய  தவடிப்பின் மூலுபவரும் அமெக சோக உலவுரக  வ-கக சோலனிததுவ
முவுர் பதின்மூன்றயில ுபவரும் அமெறுபங்கீடு  தலய்வதக சோனது,  உண்வுருபவரும் அமெயில,
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க சலக சோவி்சியத ஒன்றி்சியம் கவுரலக்கப்பட்டதற்கு உடனடிப்
பிந்வுரத்சிய கக சோலததில,  1991  இல முதலக சோம் வவுரளகுடக சோப்
க சபக சோரின்  ததக சோடக்கததுடன்  டந்க சதறி்சியது.

ஒரு உலகளக சோவி்சிய க சவவுரலததிட்டததிற்கக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோனது அடுததுவந்த ஆண்டுகளில
ட் திவுரைக சோட்ஸ்கிலததிற்கக சோக அவுரனததுலகக் குழுவினக சோல
 டததப்பட்ட க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் மூலுபவரும் அமெக சோக  ததக சோடர்ந்தது. 1984
ஜனவரியில,  க சடவிட் க ச க சோர்த தனது அக்கவுர் பதின்மூன்றவுர்சிய
 தவளிப்படுததி பின்வருுபவரும் அமெக சோறு வுருபவரும் அமெக்கல பண்டக சோவுக்கு
எழுதினக சோர்:

அவுரனததுலகக் குழுவக சோனது  தகக சோஞ்லக்
கக சோலுபவரும் அமெக சோக அதன்  வுரடமுவுர் பதின்மூன்றவுர்சிய வழி டததக்
கூடி்சிய ஒரு  ததளிவக சோன ுபவரும் அமெற்றும்
அிவுரைசி்சியலரீதி்சியக சோக-ஐக்கி்சியப்பட்ட ஒரு
முன்க சனக சோக்கு இன்றி க சவவுரல  தலய்து
 தகக சோண்டிருப்பதக சோக  க சோங்கள் உணர்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.
ஒவ் தவக சோரு  க சோட்டிலும் அவுரனததுலகக்
குழுவின் பிரிவுகவுரளக்
கட்டி த்சியழுப்புவதற்கக சோன ஒரு
முன்க சனக சோக்கிற்குப் பதிலக சோக,  பலக சவறு
முதலக சோளிததுவ க சதசி்சியவக சோத ஆட்சிகள் ுபவரும் அமெற்றும்
விடுதவுரல இ்சியக்கங்களுடன் கூட்டணிகள்
உருவக சோக்குவதிக சலக ச்சிய பல ஆண்டுகளக சோக
அவுரனததுலகக் குழுவின் முக்கி்சிய கவனம்
இருந்து வந்திருக்கி் பதின்மூன்றது. [18]

அந்தக் கடிதம் க சுபவரும் அமெலும் எச்லரிததது:

பலக சவறு  ததக சோழிற்லங்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களில
எங்களது  தலக சோந்த அனுபவங்கவுரளப்
க சபக சோன்று,  க சதசி்சியப் பிரிவுகளுக்குள்ளக சோன
குறிப்பிட்ட சில அபிவிருததிகள் எவ்வளவு
தக சோன்  தபரும்  ம்பிக்வுரகயூட்டுவதக சோக
இருந்தக சோலும்,  ஒரு விஞ்ிஞ்ஞக சோனபூர்வுபவரும் அமெக சோக
உருவக சோக்கப்பட்ட லர்வக சதல முன்க சனக சோக்கினக சோல
வழி டததப்படக சோத பட்லததில அததவுரக்சிய
க சவவுரலகள் எந்த உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன
 ன்வுருபவரும் அமெகவுரளயும் உருவக சோக்கக சோது.  க சவர்க்கர்ஸ்
லீக்  ததக சோழிலக சோள வர்க்கதவுரத க ச க சோக்கி
அதிகுபவரும் அமெக சோக திரும்பத திரும்ப,  க சவவுரலகள்
முன்க சனக சோக்கி  தகக சோண்டு  தலலவதற்கு  ுபவரும் அமெது
லர்வக சதலத க சதக சோழர்களுடனக சோன  த ருக்குபவரும் அமெக சோன
கூட்டுவுரழப்புக்கக சோன அவசி்சியதவுரத அதிகுபவரும் அமெக சோக
 க சோங்கள் உணர்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.

1984  பிப்ிவுரைவரியில,  இந்த புள்ளிகவுரள விவக சோதிக்கும்
 ம்பிக்வுரகயில க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில இருந்தக சோன பிிவுரைதிநிதிகள்
அவுரனததுலகக் குழுவின் ஒரு கூட்டததிற்கு  தலன்் பதின்மூன்றனர்.
ஆனக சோல WRP தவுரலவுருபவரும் அமெக ச்சியக சோ இந்த விுபவரும் அமெர்லனங்கள்
திரும்பிப் தப் பதின்மூன்றப்படக சோ விட்டக சோல ஒரு உடனடி்சியக சோன உவுரடவு
இருக்கும் என்று க சவர்க்கர்ஸ் லீக்வுரக மிிவுரைட்டி்சியது.  பின்னர்
க சடவிட் க ச க சோர்த கருததிட்டவக சோ் பதின்மூன்றக சோக:

முதலக சோளிததுவ க சதசி்சியவக சோதிகளுடன்,
 ததக சோழிற்லங்க ுபவரும் அமெற்றும்  ததக சோழிற் கட்சி

அதிகக சோிவுரைததுவங்களுடன் WRP இன்
தவுரலவுருபவரும் அமெ்சியக சோல உருவக சோக்கப்பட்டிருந்த
அிவுரைசி்சியல கூட்டணிகளும் க சலக சோவி்சியத
அதிகக சோிவுரைததுவததுடனக சோன அதன்
திவுரிவுரைுபவரும் அமெவுர் பதின்மூன்றவிலக சோன  த ருக்குபவரும் அமெக சோதலும்,
அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோன
முன்க சனக சோக்குகளின் ஒரு விவக சோதததில
உயிர்பிவுரழததிருக்க முடி்சியக சோது. [19]

முன்க சனக சோக்குகளின் தீர்ுபவரும் அமெக சோனம் ஏற்றுக்  தகக சோள்ளப்பட்ட
அவுரனததுலகக் குழுவின் ஏழக சோவது நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கு
அளிக்கப்பட்ட  ததக சோடக்க அறிக்வுரக இவ்வக சோறு
 ததக சோடங்கி்சியது:

1984  இல,  முன்க சனக சோக்குகள் மீது
கலந்துவுரிவுரை்சியக சோட  க சோங்கள் ஹீலி,  சுக சலக சோட்டர்
ுபவரும் அமெற்றும் பண்டக சோவுரவக் க சகட்க சடக சோம்.  அந்த
கலந்துவுரிவுரை்சியக சோடவுரல லக சோததி்சியுபவரும் அமெக சோக்குவதற்கு
 ுபவரும் அமெது இ்சியக்கததிற்குள்ளக சோக ஒரு ுபவரும் அமெக சோ தபரும்
உவுரடவு உண்டக சோக க சவண்டியிருந்தது.   ுபவரும் அமெது
பக சோட்டக சோளி வர்க்கப் புிவுரைட்சியின் லர்வக சதல
முன்க சனக சோக்வுரக எடுததுவுரிவுரைக்கும் முன்பக சோக,
முதலில அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோக
இருந்த குட்டி-முதலக சோளிததுவ லக்திகளுடன்
 க சோங்கள் தக சோட்லண்்சியுபவரும் அமெற்று முறிததுக்  தகக சோள்ள
க சவண்டியிருந்தது.  அதுக சவ உண்வுருபவரும் அமெயில
 டந்க சதறி்சியது.

அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோக
அபிவிருததி கண்டு வரும்  த ருக்கடி்சியக சோனது
பப்க சலக சோவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டம்
புதுப்பிக்கப்படுவவுரதயும்  ுபவரும் அமெது லர்வக சதல
முன்க சனக சோக்குகளின் அபிவிருததிவுர்சியயும்
அவசி்சியுபவரும் அமெக சோக்கி்சியது என்று உவுரடவுக்கு
முன்பக சோக க சவர்க்கர்ஸ் லீக் வலியுறுததி
வந்திருந்தது. இந்த விவக சோததவுரத WRP உடன்
க சுபவரும் அமெற் தகக சோள்வது லக சோததி்சியுபவரும் அமெற்் பதின்மூன்றதக சோக இருந்தது.
ஏ தனன்் பதின்மூன்றக சோல அவர்களது க ச க சோக்குநிவுரல
க சதசி்சியவக சோத க ச க சோக்குநிவுரல்சியக சோகி
விட்டிருந்ததுடன்,  அவுரனததுலகக் குழுவின்
க சவவுரலகள் பிரிட்டனில அவர்களது
க சவவுரலக்கு கீழ்ப்படி்சியச்  தலய்்சியப்பட்டிருந்தன.
அவர்கள் ஒரு குட்டி-முதலக சோளிததுவ க சதசி்சிய
நிவுரலப்பக சோட்வுரடக்  தகக சோண்டிருந்தனர்.  இதற்கு
எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டததிக சலக ச்சிய, அவுரனததுலகக்
குழு பல ஆண்டுகள் தடுக்கப்பட்ட அந்த
க சவவுரலவுர்சிய,  அதக சோவது  ுபவரும் அமெது

முன்க சனக சோக்குகவுரள அபிவிருததி  தலய்்சிய

முடிந்தது. [20]

“லந்தர்ப்பவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டததிற்கும்  ுபவரும் அமெது
லர்வக சதல முன்க சனக சோக்கின் விரிவுபடுததலுக்கும் இவுரடயில

ஒரு மிக  த ருக்குபவரும் அமெக சோன  ததக சோடர்பு இருக்கி் பதின்மூன்றது” என்று

க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் ுபவரும் அமெததி்சிய குழுவின் நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கு
அளிக்கப்பட்ட  ததக சோடக்க அறிக்வுரக குறிப்பிட்டது.
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எலலக சோவற்றுக்கும் முதலில,  ICFIக்குள்ளக சோக எஞ்சியிருந்த
க சதசி்சியவக சோதததின் ஒவ் தவக சோரு வடிவததிற்கு எதிிவுரைக சோகவும் ஒரு
 னவக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரத  டததுவதும்,  அக சதக ச ிவுரைததில,
உலக முதலக சோளிததுவ  த ருக்கடியின் பு் பதின்மூன்றநிவுரல
அபிவிருததிக்கும் ICFI இன்  னவக சோன
க சவவுரலததிட்டததிற்கும் இவுரடயில ஒரு உயிக சிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோன
 ததக சோடர்வுரப ஸ்தக சோபிப்பதும் அவசி்சியுபவரும் அமெக சோக இருந்தது.  ஒரு
லர்வக சதல முன்க சனக சோக்கிற்கும் க சவவுரலததிட்டததிற்குுபவரும் அமெக சோன
இந்தப் க சபக சோிவுரைக சோட்டம் லந்தர்ப்பவக சோதததிற்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டததில உச்லப்புள்ளி்சியக சோகும் என்பவுரத  க சோம்
உணர்ந்து  தகக சோண்டக சோக க சவண்டும், ஏ தனன்் பதின்மூன்றக சோல அவுரனதது
வடிவிலக சோன லந்தர்ப்பவக சோதமுக சுபவரும் அமெ இறுதி்சியக சோக க சதசி்சியவக சோத
தகவவுருபவரும் அமெவின் மிகத திட்டவட்டுபவரும் அமெக சோன வடிவங்களில தக சோன்

க சவரூன்றியிருக்கி் பதின்மூன்றது. [21]

அந்த அறிக்வுரக  ததக சோடர்ந்தது:

கட்சிவுர்சியக் கட்டி த்சியழுப்புவதக சோனது,  ஒரு உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன
பக சோட்டக சோளி வர்க்கக் கட்சிவுர்சிய உருவக சோக்குவதக சோனது,
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் பு் பதின்மூன்றநிவுரல விவுரைலக சோற்று  லன்கவுரளப்
பக சோதுகக சோப்பதன் அடிப்பவுரடயிலக சோன ஒரு க சவவுரலததிட்டதவுரத,

விஞ்ிஞ்ஞக சோனபூர்வுபவரும் அமெக சோன விதததில,  விட்டுக் தகக சோடுக்கக சோத
தளர்ச்சி்சியற்் பதின்மூன்ற க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கின்

ஊடக சோகக சவ முன்க சனறுகி் பதின்மூன்றது... அது  தவறுுபவரும் அமெக சன

முன் தனப்க சபக சோதினும் மிகப் தபரும் எண்ணிக்வுரகயிலக சோன

உறுப்பினர்கவுரளக் கூட்டுவது ுபவரும் அமெட்டுுபவரும் அமெலல.  அது, பு் பதின்மூன்றநிவுரல

அபிவிருததியின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில,   ததக சோழிலக சோள
வர்க்கததின் விவுரைலக சோற்றுத க சதவுரவகளுக்கு தகுதி்சியக சோனதக சோக
தன்வுரன நிரூபணம்  தலய்்சியக் கூடி்சிய ஒரு கருவிவுர்சிய
உருக்கி வக சோர்த ததடுப்பதக சோகும். [22]

உவுரடவின் முழுவுருபவரும் அமெ்சியக சோன அனுபவதவுரத ஊடுருவிப் பக சோர்தத
க ச க சோர்த இவ்வக சோறு முடிவுகூறினக சோர்:

ுபவரும் அமெக சோர்க்சில இ்சியக்கததிற்குள்ளக சோக
லந்தர்ப்பவக சோதததின் விவுரைலக சோற்று
அபிவிருததி்சியக சோனது,  க சலக சோலலிலதவுரத அதன்
லர்வக சதல லக சோிவுரைததில இருந்து பிரித ததடுக்கின்் பதின்மூன்ற
வடிவதவுரத திரும்பத திரும்ப எடுதது
வந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.  இிவுரைண்டக சோம் அகிலம் ுபவரும் அமெற்றும்
மூன்் பதின்மூன்றக சோம் அகிலம் ுபவரும் அமெட்டுுபவரும் அமெலல,   க சோன்கக சோம்
அகிலததின் விட்சியததிலும் இது உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோக

இருக்கி் பதின்மூன்றது….

க ச க சோர்த வலியுறுததினக சோர்,  “லர்வக சதசி்சியவக சோதக சுபவரும் அமெ  க சோன்கக சோம்
அகிலததிற்குள்ளக சோக லந்தர்ப்பவக சோதததின்  க சோலகிவுரைுபவரும் அமெக சோன
தக சோக்கதவுரத இறுதி்சியக சோக  தவலவதற்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டததின்
மிகமுக்கி்சிய லக சோிவுரைுபவரும் அமெக சோக இருந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.”

இந்தக் க சகக சோட்பக சோக சட 1988  முன்க சனக சோக்குகள் தீர்ுபவரும் அமெக சோனததின்
மிகமுக்கி்சிய புள்ளிவுர்சிய உருவக சோக்குவதக சோக இருக்கி் பதின்மூன்றது, அது
169 ஆம் புள்ளியில அறிவிக்கி் பதின்மூன்றது:

அிவுரைசி்சியலில புிவுரைட்சிகிவுரை லர்வக சதசி்சியவக சோதம்
லந்தர்ப்பவக சோதததிற்கு க ச  திவுரைதிிவுரைக சோனதக சோகும்.
லந்தர்ப்பவக சோதுபவரும் அமெக சோனது,   தகக சோடுக்கப்பட்ட ஒரு
க சதசி்சிய சூழலுக்குள் அது வடிவம்

 தகக சோள்கின்் பதின்மூன்ற க சவவுரளயில,  ஏக சதனும் ஒரு
வடிவததில,  அிவுரைசி்சியல வக சோழ்வின்
்சியதக சோர்ததங்களக சோய்  தலக சோலலப்படுவனவற்றுக்கு
ஒரு திட்டவட்டுபவரும் அமெக சோன தகவவுருபவரும் அமெவுரவ
 தவளிப்படுததுகி் பதின்மூன்றது...   க சோன்கக சோம் அகிலததின்
பிரிவுகள்  தல்சியலபடுகின்் பதின்மூன்ற  க சோடுகளில

 ததக சோழிலக சோளர்’ இ்சியக்கததிற்கு அவுரவ

ஆற்் பதின்மூன்றக்கூடி்சிய வுருபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோன விவுரைலக சோற்றுப்
பங்களிப்பு என்ன தவனில உலக க சலக சோலலிலப்
புிவுரைட்சி முன்க சனக சோக்குக்கக சோன கூட்டக சோன ுபவரும் அமெற்றும்
ஐக்கி்சியப்பட்ட க சபக சோிவுரைக சோட்டக சுபவரும் அமெ்சியக சோகும். [23]

 க சோன்கக சோம் அகிலததின் அவுரனததுலகக் குழு,  உலக முதலக சோளிததுவ
 த ருக்கடியும்  க சோன்கக சோம் அகிலததின் பணிகளும் (1988)

WRP இலிருந்து  தவளிக ச்சியறி்சிய எச்ல தலக சோச்லங்கள், இந்த

க சவவுரலததிட்டததிற்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரத அபிவிருததி
 தலய்யும் அவுரனததுலகக் குழுவின் மு்சியற்சிகளுக்கும்
குழப்பம் ுபவரும் அமெற்றும் குக சிவுரைக சோதம் கலந்த ஒரு கலவுரவ்சியக சோல
பதிலிறுப்பு  தலய்தனர்.  ஒரு உதக சோிவுரைணம் கூறுவதக சோனக சோல,
ஷீலக சோ க சடக சோிவுரைன்ஸ் இன் நியூஸ் வுரலன் பததிரிவுரகயில
எழுதி்சிய க சிவுரை ஆததவ் க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் க சதர்தல
களததில பக சோட்டக சோளி வர்க்க லர்வக சதசி்சியவக சோதததிற்கக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் மீதக சோன வலியுறுததம் குறிதது
குழப்பததுடன் தவுரல  தலக சோறிந்தக சோர்.  அவர் க சவர்க்கர்ஸ்
லீக்கின் பின்வரும் பததிவுர்சிய க சுபவரும் அமெற்க சகக சோளிடுகி் பதின்மூன்றக சோர்:

ஒரு உலகளக சோவி்சிய ுபவரும் அமெட்டததில இ்சியங்குகின்் பதின்மூன்ற
முதலக சோளிகவுரளத க சதக சோற்கடிக்க க சவண்டு துபவரும் அமென்் பதின்மூன்றக சோல,
அ துபவரும் அமெரிக்கத  ததக சோழிலக சோள வர்க்குபவரும் அமெக சோனது ஒரு லர்வக சதல
புிவுரைட்சிகிவுரை க சவவுரலததிட்டதவுரத ஏற்றுக்  தகக சோண்டக சோக
க சவண்டும்,  அததுடன் துபவரும் அமெது க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கவுரள ஆசி்சியக சோ,
ஆபிரிக்கக சோ,  ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ ுபவரும் அமெற்றும் இலததீன்
அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவிலுள்ள துபவரும் அமெது வர்க்க லக சகக சோதிவுரைர்களது
க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களுடன் ஐக்கி்சியப்படுததி்சியக சோக க சவண்டும்.
 ததக சோழிலக சோளர்களது  க சோடு,   துபவரும் அமெக சோழி,  ுபவரும் அமெதம் அலலது க சதக சோல
நி் பதின்மூன்றம் எதுவக சோயிருந்தக சோலும்,  அவர்கள் ஒக சிவுரைவிதுபவரும் அமெக சோன
கவவுரலகவுரளக ச்சிய பகிர்ந்து  தகக சோள்கி் பதின்மூன்றக சோர்கள்,  ஒக சிவுரைவிதுபவரும் அமெக சோன
முதலக சோளிததுவ எதிரிக்க சக முகம் தகக சோடுக்கி் பதின்மூன்றக சோர்கள்.

இதற்கு, ஆததவ் பதிலளிக்கி் பதின்மூன்றக சோர்:

‘ுபவரும் அமெக சோர்க்சில’ததிற்கு க ச க சோர்த இன் பங்களிப்வுரப
சிறுவுருபவரும் அமெப்படுதத  க சோங்கள் விரும்பவிலவுரல,

ஆனக சோல ‘உலகத  ததக சோழிலக சோளர்கக சள

ஒன்றுபடுங்கள்!’ என்று அறிவிக்கும்க சபக சோக சத
ுபவரும் அமெக சோர்க்ஸ் 140  ஆண்டுகளுக்கும் முன்பக சோக
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இன்னும் சுருக்குபவரும் அமெக சோக இந்தப் பிிவுரைச்சிவுரனவுர்சிய
பற்றி க சபசி விட்டக சோர்.

“இந்த க சதர்தல க சவவுரலததிட்டததின் கிட்டததட்ட ுபவரும் அமெதம்

க சபக சோன்் பதின்மூன்றதக சோன தன்வுருபவரும் அமெ்சியக சோனது” ஆததவ் எழுதினக சோர்,

“’அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவில  ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கததிற்குள்ளக சோக
உலக க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி மூக சலக சோபக சோ்சியதவுரத க சவர்க்கர்ஸ் லீக்

 தகக சோண்டுவருகி் பதின்மூன்றது’ என்பன க சபக சோன்் பதின்மூன்ற வலனங்கள் மூலுபவரும் அமெக சோக

இது  தவளிப்படுகி் பதின்மூன்றது.”

இந்த வலனததிற்கு முிவுரைணக சோய் ஆததவ் அறிவிததக சோர்:
“உலகப் புிவுரைட்சி்சியக சோனது அதன் க சதசி்சிய பகுதிகளின் வழி்சியக சோக
ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ அபிவிருததி கக சோண்கி் பதின்மூன்றது.”

ஆததவின் கூற்றுகளுக்கு பதிலளிதத க ச க சோர்த எழுதினக சோர்:

‘உலகத  ததக சோழிலக சோளர்கக சள ஒன்றுபடுங்கள்’
என்் பதின்மூன்ற வக சோர்தவுரதகவுரள திரும்பத திரும்ப
கூறுவது ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ க சபக சோதுுபவரும் அமெக சோனதலல. முதலில,
லர்வக சதசி்சியவக சோதததின் உள்ளடக்குபவரும் அமெக சோனது
உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைததின் ஸ்தூலுபவரும் அமெக சோன
பரிணக சோுபவரும் அமெ வளர்ச்சி ுபவரும் அமெற்றும் வர்க்கப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் மீதக சோன அதன் தக சோக்கம்
குறிதத ஒரு ஆய்வில இருந்து க சதற்் பதின்மூன்றம்
 தலய்்சியப்பட க சவண்டும்,  அபிவிருததி
 தலய்்சியப்பட க சவண்டும்.  விஞ்ிஞ்ஞக சோனபூர்வுபவரும் அமெக சோன
ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலக் கருததக சோக்கங்கள் அவுரனதவுரதயும்
க சபக சோலக சவ,  லர்வக சதசி்சியவக சோதக் கருததக சோக்கமும்
உலக முதலக சோளிததுவ அவுருபவரும் அமெப்புமுவுர் பதின்மூன்றயின்
பு் பதின்மூன்றநிவுரல அபிவிருததிக்கு இணங்கக சவ
பரிணக சோுபவரும் அமெவளர்ச்சி்சியவுரடந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.

இிவுரைண்டக சோம் அகிலததின் லகக சோப்தததில,
லர்வக சதலத  ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கததின்
எழுச்சியின்  தபக சோழுதில ுபவரும் அமெக சோர்க்ஸ் முன் தனடுதத
சுக சலக சோகததிற்கும் புதி்சிய  தவகுஜன
 ததக சோழிலக சோள-வர்க்கக் கட்சிகள் உருப் தபற்் பதின்மூன்ற
முதலக சோளிததுவ அபிவிருததியின் குறிப்பிட்ட
கட்டததிற்கும் இவுரடயில விவுரைலக சோற்றினக சோல
தீர்ுபவரும் அமெக சோனிக்கப்பட்ட ஒரு உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன  தபரும்
இவுரட தவளி இருந்தது.  பத ததக சோன்பதக சோம்

நூற்் பதின்மூன்றக சோண்டின் இறுதி தலக சோப்தததில, க சதசி்சிய

அிவுரைசின் கட்டவுருபவரும் அமெப்புக்குள்ளக சோக,  இளம் லமூக
ஜன க சோ்சியகக் கட்சிகளது உடனடிக் கவனதவுரத
முழுக்க ஆக்கிிவுரைமிததிருந்ததும் அவற்றின்
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற க சவவுரலகளது தன்வுருபவரும் அமெவுர்சிய
 தபருுபவரும் அமெளவில தீர்ுபவரும் அமெக சோனிததவுரவ்சியக சோக
இருந்ததுுபவரும் அமெக சோன முற்க சபக சோக்கக சோன பணிகள்
அப்க சபக சோதும் இருந்தன...

...  உலக க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி என்பது
 தவறுுபவரும் அமெக சன க சதசி்சியப் புிவுரைட்சிகளின் கூட்டு
அலல. அது அவ்வளவு தக சோன் என்றிருந்தக சோல,
உலக க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி என்் பதின்மூன்ற
கருததக சோக்குபவரும் அமெக சோனது எந்த சி் பதின்மூன்றப்பு
முக்கி்சியததுவதவுரதயும் அரிதக சோகக சவ

 தபற்றிருக்க முடியும்,  ஒரு முழுவுருபவரும் அமெ்சியவுரடந்த
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரக விவரிப்பதற்கு ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ
அது ப்சியன்பட்டிருக்கும்.  ஆனக சோல உலக
க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி என்பது அதனளவிக சலக ச்சிய
ஒரு திட்டவட்டுபவரும் அமெக சோன விவுரைலக சோற்று
லகக சோப்துபவரும் அமெக சோகும்,  அது ஒரு  ததக சோடர்
தனிவுருபவரும் அமெப்பட்ட நிகழ்வுகள் அலல.  அது ஒரு
உலக லகக சோப்தம்.  இந்த உலக விவுரைலக சோற்று
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரக ஆளும் விதிகளுக்கு

இணங்க ‘க சதசி்சியப் பகுதிகள்’
அபிவிருததிகக சோணும்.

உலகப் புிவுரைட்சி என்பது  தவறுுபவரும் அமெக சன க சதசி்சியப்
புிவுரைட்சிகளின் கூட்டக சோக ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ
இருக்கி் பதின்மூன்ற ததன்் பதின்மூன்றக சோல,  அப்க சபக சோது க சலக சோலலிலப்
புிவுரைட்சிக்கக சோன உலகக் கட்சிக்கு என்ன
அடிப்பவுரட இருக்க முடியும்?  உலக

க சலக சோலலிலுபவரும் அமெக சோனது  தவறுுபவரும் அமெக சன  ததக சோடர்பற்் பதின்மூன்ற

“க சதசி்சியப் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களின் வரிவுரல”யின்
அடிப்பவுரடயிக சலக சோ, அலலது தக சோர்மீக ஒற்றுவுருபவரும் அமெ
அலலது அிவுரைசி்சியல அனுதக சோபததின் ஒரு
ஸ்தூலுபவரும் அமெற்் பதின்மூன்ற வடிவததின் மூலம் ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ
 ததக சோடர்புவுரட்சிய க சதசி்சியப் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களின்
அடிப்பவுரடயிக சலக சோ அவுரட்சியப்பட முடியும்
என்் பதின்மூன்றக சோல அப்க சபக சோது ஒரு லர்வக சதசி்சியக்
கட்சிக்கக சோன க சதவுரவ அங்க சக என்ன
இருக்கி் பதின்மூன்றது? லர்வக சதல பக சோட்டக சோளி வர்க்கததின்
 னவுடன் ஒன்றுபட்ட ுபவரும் அமெற்றும் ஐக்கி்சியப்பட்ட
க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோக ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ உலக க சலக சோலலிலப்
புிவுரைட்சிக்கக சோக க சபக சோிவுரைக சோடப்பட முடியும்,  அது
அவுரட்சியப்பட முடியும் என்் பதின்மூன்ற உண்வுருபவரும் அமெயில
இருந்துதக சோன் துலலி்சியுபவரும் அமெக சோக உலகக்
கட்சிக்கக சோன அவசி்சியம் அங்க சக பி் பதின்மூன்றக்கி் பதின்மூன்றது.

1987  ஜஜூவுரலயில,  ICFI இன்  க சோன்கக சோவது நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவ
உலக முதலக சோளிததுவததின் அததி்சியக சோவசி்சியக்
கட்டவுருபவரும் அமெப்புகளிலக சோன ுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றங்கள் ுபவரும் அமெற்றும் லர்வக சதல
வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் மீதக சோன அவற்றின் தக சோக்கம் குறிதத
ஒரு கலந்துவுரிவுரை்சியக சோடலுக்குத  ததக சோடக்குபவரும் அமெளிததது.  அந்த
ுபவரும் அமெக சோ க சோட்டில, க சடவிட் க ச க சோர்த க சகட்டக சோர்:

உலக க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி அபிவிருததிவுர்சிய
 க சோம் எவ்வக சோறு முன் தனதிர்பக சோர்க்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்?
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் ஒரு புதி்சிய
க சுபவரும் அமெ தலழுச்சிக்கும் புிவுரைட்சிகிவுரை வர்க்கப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் ஒரு புதுப்பிப்புக்குுபவரும் அமெக சோன
அடிப்பவுரடவுர்சிய வழங்கப் க சபக சோகின்் பதின்மூன்ற
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகளும் முிவுரைண்பக சோடுகளும்
எவுரவ?

இதற்கக சோன பதில,  “உற்பததி
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகளின்
பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கலுடன்  ததக சோடர்புபட்ட உலக
முதலக சோளிததுவததின் அபிவிருததி”யில
கக சோணததக்கதக சோகும் என்று  க சோங்கள்
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வலியுறுததிக சனக சோம்.  க சலக சோலலில
லர்வக சதசி்சியவக சோதததின் முக்கி்சியததுவதவுரதயும்
தவிர்க்கவி்சியலக சோத அவசி்சியதவுரதயும் இது ஒரு
புதி்சிய ுபவரும் அமெட்டததிற்கு உ்சியர்ததியிருந்தது.

2020  ுபவரும் அமெக சோடலுக்கு முன்,  கவுரடசி்சியக சோக ஜ.எம்.சி சி்சியிவுரைக சோ 2019  சிக சலக சோவில
த்சியக சோரிக்கப்பட்டது, ஆகஸ்ட் 9, 2019 [Credit: Gerardo Aldaco]

க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் 1987  க சகக சோவுரட முகக சோமுக்கு
அளிக்கப்பட்ட ஆிவுரைம்ப அறிக்வுரக பின்வரும் இந்த
கருப் தபக சோருட்கவுரள  தவளிப்படுததி்சியது:

பு் பதின்மூன்றநிவுரல அவசி்சியுபவரும் அமெக சோக இருக்கும் பட்லததில
ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ புிவுரைட்சிகள்  டந்க சத் பதின்மூன்ற முடியும், அந்த
அவசி்சியததின்  னவக சோன முகவர்களக சோக  க சோம்
இருக்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.  க சவறு வக சோர்தவுரதகளில
 தலக சோலவதக சோனக சோல,   ுபவரும் அமெது  தலக சோந்த க சவவுரல,
அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோனது,  லமூகததின்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரை
அடிததளததில,  உற்பததி லக்திகளுக்கும்
லமூக உ் பதின்மூன்றவுகளுக்கும் இவுரடயிலக சோன
க சுபவரும் அமெக சோதலினக சோல எடுக்கப்பட்ட பு் பதின்மூன்றநிவுரல்சியக சோக-
உருவக சோக்கப்பட்ட வடிவங்களில ஒன்் பதின்மூன்றக சோகும்.

 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் உலகளக சோவி்சிய ஐக்கி்சியதவுரத
க ச க சோக்கி்சிய இந்த க ச க சோக்குநிவுரல,  ட்ிவுரைம்பும் பக சோனனும்
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை க சதசி்சியவக சோதததிற்கும் முதலக சோளிததுவ
பிற்க சபக சோக்குததனததின் மிக பக சோசில வடிவங்களுக்கும்
இவுரடயிலக சோன  ததக சோடர்வுரப ுபவரும் அமெறுக்கவி்சியலக சோததக சோக
ஆக்குவதற்கு முந்வுரத்சிய ஒரு கக சோலததில,  முதலக சோளிததுவ-

எதிர்ப்வுரப பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கல-எதிர்ப்புடன் லுபவரும் அமெக சோனப்படுதத

விவுரழந்த குட்டி-முதலக சோளிததுவ தீவிிவுரைப்பட்ட அிவுரைசி்சியலின்
சிததக சோந்தவக சோதிகளுடன் எங்கவுரள க ச ிவுரைடி க சுபவரும் அமெக சோதலில
 தகக சோண்டுவந்தது.  எங்களது முன்க சனக சோக்குகள் தீர்ுபவரும் அமெக சோனம்
எழுதப்பட்டுக்  தகக சோண்டிருந்த அக சதலுபவரும் அமெ்சியததில,  “க சதலததின்

உயிக சிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோன ுபவரும் அமெறுஅிவுரைசி்சியலலட்டம்” தக சோன் “புிவுரைட்சிகிவுரை

ஜன க சோ்சியக” இ்சியக்கததின் மிக உ்சியர்ந்த கடவுருபவரும் அமெ என்று

மூஃப் உம் லக்க சளக சோ உம் கூறிக்  தகக சோண்டிருந்தனர்.
எலக சலக சோருக்கும்  ததரியும்,  அ துபவரும் அமெரிக்க ஜன க சோ்சியக
க சலக சோலலிஸ்டுகள் கட்சி இன்று,  பக சோஸ்கர் லங்கக சோிவுரைக சோவின்
வக சோர்தவுரதகளில  தலக சோலவதக சோனக சோல, “21  ஆம் நூற்் பதின்மூன்றக சோண்டின்

அ துபவரும் அமெரிக்கவக சோதததின்” ஒரு வடிவதவுரத கட்டவுருபவரும் அமெக்க அது

மு்சியன்று  தகக சோண்டிருப்பதக சோக, பிிவுரைகடனம்  தலய்கி் பதின்மூன்றது.

முன்க சனக சோக்குகள் ஆவணம் குறிதது இலங்வுரகயில
 வுரட தபற்் பதின்மூன்ற விவக சோதம் குறிதது க சவர்க்கர்ஸ் லீக் அிவுரைசி்சியல
குழுவிற்கு அறிக்வுரக்சியளிதத க சடவிட் க ச க சோர்த,  இவ்வக சோறு
நிவுர் பதின்மூன்றவு  தலய்தக சோர்:

பலக சதசி்சிய  தபருநிறுவனங்கள் ுபவரும் அமெற்றும்
 க சோடுகடந்த உற்பததியின் தீவிிவுரை
அபிவிருததியில உருவடிவம்  தபற்் பதின்மூன்றவக சோ் பதின்மூன்றக சோக,
உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைம் ுபவரும் அமெற்றும் லர்வக சதல
உவுரழப்புப் பிரிவிவுரனயிலக சோன இன்வுர் பதின்மூன்ற்சிய
அபிவிருததி்சியக சோனது,  லர்வக சதசி்சியவக சோதததிற்கு
ஒரு முன்கண்டிிவுரைக சோத லரி்சியக சோன தன்வுருபவரும் அமெவுர்சிய
வழங்குகி் பதின்மூன்றது. இது,  ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின்
லர்வக சதல ஒருங்கிவுரணப்வுரபயும் ஐக்கி்சியப்பட்ட
க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரதயும் அவசி்சியுபவரும் அமெக சோக்குகி் பதின்மூன்றது.
இந்த லகக சோப்தததில ஏகக சோதிபததி்சியததிற்கு
எதிிவுரைக சோன ஒரு க சபக சோிவுரைக சோட்டததிற்கு இவுரதததவிிவுரை
க சவ த் பதின்மூன்றந்த அடிப்பவுரடயும் அங்க சக இலவுரல.”

ஏழக சோவது நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கு அவர் அளிதத அறிக்வுரகயிலும்
அவர் இக சத கருப் தபக சோருவுரள  ததக சோடர்ந்து எடுததுவுரிவுரைததக சோர்:

 ததக சோழிலக சோள வர்க்கம் ஒரு லர்வக சதல வர்க்கம்.
இது ஒரு க சகக சோட்பக சோட்டுப் பிிவுரைச்சிவுரன.
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் லர்வக சதலத தன்வுருபவரும் அமெ
கண்ணுக்குப் புலப்படுவதற்கு முன்க சப
ுபவரும் அமெக சோர்க்ஸ் பக சோட்டக சோளி வர்க்கதவுரத ஒரு உலக
விவுரைலக சோற்று வர்க்குபவரும் அமெக சோக வவுரிவுரை்சியவுர் பதின்மூன்ற  தலய்தக சோர்.
பல  க சோடுகளில அப்க சபக சோது வவுரிவுரை அது
க சதக சோன்றியும் இருக்கவிலவுரல.  இப்க சபக சோது
இந்த உலக விவுரைலக சோற்றுப் பக சோததிிவுரைுபவரும் அமெக சோனது
உற்பததி லக்திகளின் பிிவுரைம்ுபவரும் அமெக சோண்டுபவரும் அமெக சோன
அபிவிருததியில க சவரூன்றியிருக்கி் பதின்மூன்றது என்் பதின்மூன்ற
நிவுரலயில, அது இனியும் ஒரு தததுவக சோர்ததப்
பிிவுரைச்சிவுரன்சியக சோக இலவுரல.  அது ஒரு
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற பிிவுரைச்சிவுரன்சியக சோக ஆகியிருக்கி் பதின்மூன்றது.
அதனக சோல தக சோன் ஆவணததின்
 ததக சோடக்கததிக சலக ச்சிய  க சோங்கள்  தலக சோலகிக ச் பதின்மூன்றக சோம்,
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கள்
உள்ளடக்கததில ுபவரும் அமெட்டுுபவரும் அமெலலக சோது வடிவததிலும்
லர்வக சதசி்சியப்பட்டவுரவ ஆகியிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

WRP இன் க சுபவரும் அமெலக சோதிக்கததின் கீழ் அவுரனததுலகக் குழுவின்
திவுரல குறிதது விுபவரும் அமெர்லனம்  தலய்து,  ஏழக சோவது
நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கக சோன க சடவிட் க ச க சோர்ததின் அறிக்வுரக
எச்லரிததது:

க சதசி்சியவக சோத நிவுரலப்பக சோட்டிலும், ஒரு க சதசி்சிய

க சவவுரலததிட்டததின் அடிததளததிலும் ஒரு
விரிலல விழுகின்் பதின்மூன்ற ததக சோரு அபக சோ்சியம்
அவுரனததுலகக் குழுவில இருந்தது.   ுபவரும் அமெது
லர்வக சதல மூக சலக சோபக சோ்சியுபவரும் அமெக சோனது,  இிவுரைண்டக சோம்
அகிலததின் பக சோணியில, ஒரு உததிக ச்சியக சோகபூர்வ
அர்ததததில ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ பக சோர்க்கப்பட்டது.
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இருபதக சோம் நூற்் பதின்மூன்றக சோண்டின் ஆிவுரைம்பததில,
அததவுரக்சிய ததக சோரு அணுகுமுவுர் பதின்மூன்றவுர்சிய புரிந்து

 தகக சோள்ளக் கூடி்சியதக சோக இருந்தது —

ுபவரும் அமென்னிக்கக் கூடி்சியதக சோக அலல,  புரிந்து
 தகக சோள்ளக் கூடி்சியது.  க சதசி்சிய
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரைங்களின் தனிததுவுபவரும் அமெக சோன
தன்வுருபவரும் அமெகள் தீவிிவுரைுபவரும் அமெக சோக அவுரட்சியக சோளம்
கக சோணப்பட்டிருந்தன.  உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைம்

ஏற்கனக சவ உருவக சோகி விட்டிருந்தது,

என்் பதின்மூன்றக சோலும் கூட இன்றுடன் ஒப்பிடுவுரகயில
அது ஒரு சிறு கரு அளவிக சலக ச்சிய இருந்தது.

உவுரடவில இருந்து  தவளிவருவுரகயில,  உலகப் புிவுரைட்சியின்
முக்கி்சியததுவததிற்கு அது இணங்கியிருப்பவுரதயும்,  ஒரு
உலகளக சோவி்சிய முன்க சனக சோக்வுரக எடுததுவுரிவுரைப்பவுரதயும்
ுபவரும் அமெறுஉறுதி  தலய்வது அவுரனததுலகக் குழுவிற்கு

அவசி்சியுபவரும் அமெக சோக இருந்தது.  ஆனக சோல இது,  ுபவரும் அமெததி்சிய குழுவின்

நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவக்கக சோன  ததக சோடக்க அறிக்வுரக கூறி்சியது,
“அவுரனததுலகக் குழுவிற்குள்ளக சோக க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் ஒரு
புதி்சிய ுபவரும் அமெட்டதவுரத உருவக சோக்கி்சியது.   ுபவரும் அமெது உலக
க சவவுரலததிட்டததின் பிிவுரைதக சோனதவுரத அவுரனததுலகக்
குழுவின் ஒவ் தவக சோரு பிரிவுக்குள்ளும்
 ததளிவுபடுததுவதற்கக சோன ஒரு மிகவும்
முவுர் பதின்மூன்றப்படி்சியக சோன ததக சோரு க சபக சோிவுரைக சோட்டதவுரத  டததுகின்் பதின்மூன்ற
அவசி்சியம் இந்த பகுப்பக சோய்வில இருந்து எழுந்தது.”

இந்த அபிவிருததி்சியக சோனது மிகவும் முக்கி்சியததுவம்
வக சோய்ந்ததக சோக இருந்தது,  ஏ தனனில க சவர்க்கர்ஸ் லீக்

அதனளவில ஒரு “க சவறுபட்ட கட்சி”்சியக சோக எழுந்து

விட்டிருந்தது என்று அந்த அறிக்வுரக குறிப்பிட்டது:

கடந்த இிவுரைண்டு ஆண்டுகளில,
க சதசி்சியவக சோதததின் அததவுரன சுவடுகவுரளயும்
 தவளிக ச்சியற்றுவதற்கும் அழிப்பதற்கும்,
இ்சியக்கததின் மீதக சோன பப்க சலக சோவக சோத
பூச்சுக்கவுரள அகற்றுவதற்கும்,   தலனின்
ுபவரும் அமெற்றும் ட் திவுரைக சோட்ஸ்கியின் வழிமுவுர் பதின்மூன்றயில
லர்வக சதல இ்சியக்கதவுரத புதுப்பிப்பதற்கும்
மீள்கட்டி த்சியழுப்புவதற்குுபவரும் அமெக சோய்
க சபக சோிவுரைக சோடுவதற்கும்  க சோம் விவுரழந்து
வந்திருக்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.  அகிலதவுரதக்
கட்டி த்சியழுப்புவதற்கக சோன நீண்ட  த டி்சிய
க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோனது இப்க சபக சோது ஒரு  தவகு
முக்கி்சியுபவரும் அமெக சோன கட்டதவுரத எட்டியிருக்கி் பதின்மூன்றது.

இந்த ுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றுபவரும் அமெக சோனது,  க சடவிட் க ச க சோர்த அழுததுபவரும் அமெக சோகத

 ததரிவிததக சோர்,  “கட்சிவுர்சிய….  குட்டி-முதலக சோளிததுவ

தீவிிவுரைவக சோதததுடன் இணக்குபவரும் அமெற்் பதின்மூன்றதக சோக ஆக்குகி் பதின்மூன்றது. அது ஒரு

லர்வக சதல க சவவுரலததிட்டததின் அடிப்பவுரடயில ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ
க சுபவரும் அமெற் தகக சோள்ளப்பட முடியும்.  எந்த அளவுக்கு அதிகுபவரும் அமெக சோக
 க சோம் இந்த  னவுரவக் கட்டி த்சியழுப்பி இந்த  தபக சோதுவக சோன
க சவவுரலததிட்டததின் மீது,  இந்த  தபக சோதுவக சோன
கருததக சோக்கததின் மீது,  லர்வக சதல அளவில இ்சியக்கதவுரத
ஒன்றுபடுததுகிக ச் பதின்மூன்றக சோக சுபவரும் அமெக சோ,  அந்த அளவுக்கு அதிகுபவரும் அமெக சோக

 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் ஒரு  தவகுஜனக் கட்சிவுர்சிய
 ம்ுபவரும் அமெக சோல கட்டி த்சியழுப்ப முடியும்.”

இந்தப் க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோனது அவுரனததுலகக் குழுவின்
பிரிவுகள் ஒரு  தபக சோதுவக சோன,  லர்வக சதல முன்க சனக சோக்கின்
அடிப்பவுரடயில  தவற்றிகிவுரைுபவரும் அமெக சோன ுபவரும் அமெறுக ச க சோக்குநிவுரல கக சோண
இட்டுச் தலன்் பதின்மூன்றது.  அது  ுபவரும் அமெது அிவுரைசி்சியல பகுப்பக சோய்வுரவ
ஆழப்படுததி்சியது ுபவரும் அமெற்றும் தீவிிவுரைப்படுததி்சியது என்பதுடன்,
இறுதியில,  1988  க சவவுரலததிட்டததிற்க சகயும் கூட
வலுவூட்டி்சியது.

இறுதி்சியக சோக,   க சோம் அவுரனவரும் இங்க சக இருக்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்
என்் பதின்மூன்றக சோல,  அதன் கக சோிவுரைணம் க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கும்
ஒட்டு துபவரும் அமெக சோததுபவரும் அமெக சோக அவுரனததுலகக் குழுவும் லர்வக சதசி்சியவக சோத
முன்க சனக சோக்கிவுரனத  ததரிவு  தலய்து,  ஏழக சோவது
நிவுர் பதின்மூன்றக சபிவுரைவுரவயில,  முன்க சனக சோக்குகள் தீர்ுபவரும் அமெக சோனதவுரத ஏற்று
வக சோக்களிததவுருபவரும் அமெ தக சோன்.

க சவர்க்கர்ஸ் லீகின் பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய கக சோங்கிிவுரைசுக்கு
க சடவிட் க ச க சோர்த வழங்கி்சிய ஆிவுரைம்ப அறிக்வுரக தீர்ுபவரும் அமெக சோனததின்
அததி்சியக சோவசி்சிய உள்ளடக்கதவுரத சுருங்க முன்வுரவததது:

லக சோிவுரைததில,  இந்த ஆவணுபவரும் அமெக சோனது இிவுரைண்டு
அடிப்பவுரட்சியக சோன பிவுரைஸ்பிவுரை  ததக சோடர்புவுரட்சிய
பு் பதின்மூன்றநிவுரல நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகவுரள
வுரக்சியக சோள்கி் பதின்மூன்றது:  உலக முதலக சோளிததுவ
 த ருக்கடி,  அதக சோவது முதலக சோளிததுவ
உற்பததி முவுர் பதின்மூன்ற  த ருக்கடியின் அபிவிருததி,
ுபவரும் அமெற்றும் பக சோட்டக சோளி வர்க்கததில புிவுரைட்சிகிவுரைத

தவுரலவுருபவரும் அமெக்கக சோன  த ருக்கடி — அதற்குள்ளக சோக

 க சோன்கக சோம் அகிலததின் விவுரைலக சோற்று
 த ருக்கடியும் [24]

உற்பததியின் பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கவுரல புரிந்து  தகக சோள்வதில

அது அளிதத பங்களிப்புகளுக்கக சோகததக சோன்  தபரும்பக சோலும்
அந்த ஆவணதவுரத  க சோம் நிவுரனவில  தகக சோள்கிக ச் பதின்மூன்றக சோம்,
ஆயினும்,  1960 கள் ுபவரும் அமெற்றும் 70 களின் பிவுரைந்த லமூகப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கள் அடிப்பவுரடயில புிவுரைட்சிகிவுரைுபவரும் அமெக சோனவுரவ,  அவுரவ
பப்க சலக சோவக சோதிகளக சோல திட்டமிட்டு
கக சோட்டிக் தகக சோடுக்கப்பட்டிருந்தன என்று அது லரி்சியக சோக
பகுப்பக சோய்வு  தலய்தது என்் பதின்மூன்ற உண்வுருபவரும் அமெயும் அக சத்சியளவுக்கு
முக்கி்சியுபவரும் அமெக சோனதக சோகும்.

1960 கள் ுபவரும் அமெற்றும் 70 களில  ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின்
எழுச்சிக்கு குழிபறிப்பதில பப்க சலக சோவக சோத அவுருபவரும் அமெப்புகளின்
பக சோததிிவுரைம் குறிதத ஆவணததின் ுபவரும் அமெதிப்பீட்வுரட க சவர்க்கர்ஸ்
லீக்கின் பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய கக சோங்கிிவுரைஸ்
சுட்டிக்கக சோட்டி்சியது:

உலக முதலக சோளிததுவம் அதன்
விவுரைலக சோற்றிலக சோன ுபவரும் அமெக சோ தபரும் புிவுரைட்சிகிவுரை
 த ருக்கடிவுர்சிய 1968 க்கும் 1975 க்கும்
இவுரடயிலக சோன கக சோலததில கடந்து வந்திருந்தது;
அதன் உயிர்பிவுரழப்பக சோனது  ததக சோழிலக சோள
வர்க்கததிற்கு அதன் தவுரலவுருபவரும் அமெ  தலய்த
கக சோட்டிக் தகக சோடுப்புகளக சோல ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ
லக சோததி்சியுபவரும் அமெக சோனது;  அதன்பின் லர்வக சதல
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முதலக சோளிததுவ வர்க்கததக சோல  ததக சோழிலக சோள
வர்க்கததிற்கு எதிிவுரைக சோக  டததப்பட்ட தக சோக்குதல
இந்தக் கக சோட்டிக் தகக சோடுப்புகளின்

விவுரள தபக சோருக சள்சியக சோகும் என்பவுரத த்சியலலக சோம்,

ஒரு  தபரும்க சபக சோக்கக சோன வடிவததில என்் பதின்மூன்றக சோலும்
கூட,  க சோங்கள் நிறுவுகிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.[25]

... பிவுரைந்த இலததீன் அ துபவரும் அமெரிக்க கடன் ுபவரும் அமெற்றும்
அதனக சோல விவுரளந்த மிலலி்சியன் கணக்கக சோன
 ததக சோழிலக சோளர்கள் ுபவரும் அமெற்றும் விவலக சோயிகளின்
நிிவுரைக சோதிவுரைவு நிவுரல ஆகி்சியவுரவ  தவறுுபவரும் அமெக சன
ஸ்தூலுபவரும் அமெற்் பதின்மூன்ற  தபக சோருளக சோதக சோிவுரை
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகளின் விவுரள தபக சோருள்
அலல.   தபக சோருளக சோதக சோிவுரை நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகள்
அவுரனததும் லமூக வர்க்கங்களின்
க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் ஊடக சோகக சவ கடக்கின்் பதின்மூன்றன.
1980 களிலக சோன இலததீன் அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவிலக சோன
நிவுரலவுருபவரும் அமெகள்  தபக சோலிவி்சிய,  சிலி,  ுபவரும் அமெற்றும்
அர் தஜன்டினக சோ  ததக சோழிலக சோளர்களது
க சதக சோலவிகளது க ச ிவுரைடி விவுரள தபக சோருட்களக சோகும்.

[26] 

எங்களது அணுகுமுவுர் பதின்மூன்ற, 1923  இல க சஜர்ுபவரும் அமெனி விட்சியததில

ட் திவுரைக சோட்ஸ்கி  தகக சோண்டிருந்த அக சத அணுகுமுவுர் பதின்மூன்ற்சியக சோகும்:
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கத தவுரலவுருபவரும் அமெயின் பலவீனங்களும்
கக சோட்டிக் தகக சோடுப்புகளும் இலலக சோதிருந்திருந்தக சோல
ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவின் பல பகுதிகளில முதலக சோளிததுவம் தூக்கி
வீலப்பட்டிருக்க முடியும்.  60 கள் ுபவரும் அமெற்றும் 70 களிலக சோன
புிவுரைட்சிகிவுரை அனுபவங்கள் 1923  இல இருந்தனவற்வுர் பதின்மூன்ற
விடவும் இன்னும்  தபரி்சியனவக சோக இருந்தன.
முதலக சோளிததுவததின் உயிர்பிவுரழப்பக சோனது ுபவரும் அமெறுபடியும்
ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகள் ுபவரும் அமெற்றும் லமூக ஜன க சோ்சியகக் கட்சியினரின்
துக சிவுரைக சோகதவுரதக ச்சிய அடிப்பவுரட்சியக சோகக்  தகக சோண்டிருந்தது.

கலவி்சியக  தபக சோருளக சோதக சோிவுரை வலலுனர்கள்,  குறிப்பக சோக

1990 களில,  “பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கலின் இிவுரைண்டு

கக சோலகட்டங்கவுரள” சுட்டிக்கக சோட்டியிருந்தனர்,  1980 கள்

 ததக சோடங்கி  டந்த பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கல லகக சோப்ததவுரத 1914 ஐ
ஒட்டி வந்த ஒன்றுடன் ஒப்பிட்டிருந்தனர்.  இததவுரக்சிய
ஒப்பீடுகவுரள எுபவரும் அமெது ுபவரும் அமெதிப்பீடு எப்க சபக சோக சதக சோ  தலய்து
விட்டிருந்தது.  1987  க சகக சோவுரடப் பள்ளிக்கு வழங்கப்பட்ட
 ததக சோடக்க அறிக்வுரக குறிப்பிட்டது:

இிவுரைண்டக சோம் உலகப் க சபக சோர் முடிந்ததற்குப் பின்
கடந்திருக்கக் கூடி்சிய 42  ஆண்டுகள்,  க சுபவரும் அமெற்கு
ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில முதலக சோளிததுவ அிவுரைசு
அவுருபவரும் அமெப்புமுவுர் பதின்மூன்ற உறுதிப்பட்டவுரத
அர்ததப்படுததி்சிய முதலக சோளிததுவ
அபிவிருததியின் இறுதிக் கக சோலகட்டததுடன்,
அதக சோவது க சஜர்ுபவரும் அமென் லக சோம்ிவுரைக சோஜ்்சியம்
ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டதற்கும் 1871  இல பக சோரிஸ்
கம்யூன் க சதக சோற்கடிக்கப்பட்டதற்கும் ுபவரும் அமெற்றும்
1914  இல முதலக சோம் உலகப் க சபக சோர்
 தவடிதததற்கும் இவுரடயிலக சோன 40  தனிதத

ஆண்டுகள் குறிப்பிட்ட ஒற்றுவுருபவரும் அமெகள்

 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன. [27]

ஆவணததின் முக்கி்சிய பக சோகங்கள் ஆறு புள்ளிகளில சுருங்க
எடுததுவுரிவுரைக்கப்பட்டிருந்தன:

முதலக சோவதக சோய்,  உலக லந்வுரதயின்
முன்கண்டிிவுரைக சோத ஒருங்கிவுரணப்பும்
உற்பததியின் லர்வக சதலுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கமும்

தீர்ுபவரும் அமெக சோனததின் 117 வது புள்ளி இவ்வக சோறு குறிப்பிட்டது:

...  உலக லந்வுரதயின் முன்கண்டிிவுரைக சோத தவக சோரு
ஒருங்கிவுரணப்பு ுபவரும் அமெற்றும் உற்பததியின்

லர்வக சதலுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கம். அ துபவரும் அமெரிக்கக சோ உள்ளிட

க சதசி்சியப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைங்கள் அவுரனததின்

மீதும் உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைம்  தலலுததுகின்் பதின்மூன்ற

முற்றுமுதலக சோன ுபவரும் அமெற்றும்  தல்சியலூக்குபவரும் அமெக சோன
க சுபவரும் அமெலக சோதிக்குபவரும் அமெக சோனது  வீன வக சோழ்வின் ஒரு
அடிப்பவுரட உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோக இருக்கி் பதின்மூன்றது.
மின்னணு ஐசிக்களின் (integrated  circuit)

கண்டுபிடிப்பு ுபவரும் அமெற்றும் துலலி்சியுபவரும் அமெக சோக்கலுடன்
 ததக சோடர்புவுரட்சிய  ததக சோழிலநுட்பததிலக சோன
முன்க சனற்் பதின்மூன்றங்கள் தகவல ததக சோடர்பில புிவுரைட்சிகிவுரை
ுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றங்கவுரள உருவக சோக்கியிருக்கின்் பதின்மூன்றன,

அவுரவ துபவரும் அமெது பங்கக சோக, உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரை

ஒருங்கிவுரணப்பு நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரக
துரிதப்படுததியிருக்கின்் பதின்மூன்றன.  ஆயினும் இந்த
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை ுபவரும் அமெற்றும்  ததக சோழிலநுட்ப
அபிவிருததிகள், முதலக சோளிததுவததிற்கு புதி்சிய
விவுரைலக சோற்றுப் பக சோவுரதகவுரள
தி் பதின்மூன்றப்ப ததற் தகலலக சோம்  தவகுதூிவுரைததில, அவுரவ
உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைததிற்கும்
முதலக சோளிததுவ க சதசி்சிய-அிவுரைசு
அவுருபவரும் அமெப்புமுவுர் பதின்மூன்றக்கும் இவுரடயிலக சோன,  ுபவரும் அமெற்றும்
லமூக உற்பததிக்கும் தனி்சியக சோர்
 தலக சோததுவுரடவுருபவரும் அமெக்கும் இவுரடயிலக சோன
அடிப்பவுரட முிவுரைண்பக சோட்டிவுரன,  முன்கண்டிிவுரைக சோத
தீவிிவுரைப்பட்ட ஒரு ுபவரும் அமெட்டததிற்கு
உ்சியர்ததியிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

அ துபவரும் அமெரிக்கக சோ உலகின் பிிவுரைதக சோன
கடனளிப்பக சோளிவுரைக சோக இருந்த நிவுரலயில இருந்து
உலகின் மிகப் தபரும் கடனக சோளி்சியக சோக
உருுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றம் கண்டிருப்பதில அவுரட்சியக சோளம்

கக சோட்டப்படுகி் பதின்மூன்றவக சோ் பதின்மூன்றக சோக, அது, லக சோர்புரீதி்சியக சோகவும்

ுபவரும் அமெற்றும் அறுதி்சியக சோகவும் அதன் உலகளக சோவி்சிய

 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை க சுபவரும் அமெலக சோதிக்கதவுரத
இழந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.  அங்க சக  ததக சோழிலக சோளர்களது
வக சோழ்க்வுரகத திவுரைங்களிலக சோன  க சோலகிவுரைுபவரும் அமெக சோன
வீழ்ச்சியில தன்வுரன  தவளிப்படுததுகின்் பதின்மூன்றதக சோக
இருக்கின்் பதின்மூன்ற இந்த உருுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றுபவரும் அமெக சோனது,
அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவில புிவுரைட்சிகிவுரை வர்க்க க சுபவரும் அமெக சோதலின்
ஒரு கக சோலகட்டதவுரதத தி் பதின்மூன்றந்து விடுகி் பதின்மூன்றது...
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ஜப்பக சோன் மிகப் தபரும் லக சோததி்சியவளம்
 தகக சோண்ட  ததக சோழிற்துவுர் பதின்மூன்ற லக்தி்சியக சோகவும்
உலகின் ஒவ் தவக சோரு மூவுரலயிலும் அ துபவரும் அமெரிக்க
மூலதனதவுரத லவக சோல  தலய்கின்் பதின்மூன்ற
மூலதனததின் மிகப் தபரும்
ஏற்றுுபவரும் அமெதி்சியக சோளிவுரைக சோகவும் எழுந்து இவ்வக சோ் பதின்மூன்றக சோக
ஏகக சோதிபததி்சிய-விக சிவுரைக சோத குக சிவுரைக சோதங்களின் ஒரு
பிிவுரைம்ுபவரும் அமெக சோண்ட தீவிிவுரைப்படலில முன்னிவுரல
வகிக்கி் பதின்மூன்றது.

இந்தக் கக சோலகட்டததில,  ஜப்பக சோன் உலகின் இிவுரைண்டக சோவது
மிகப் தபரி்சிய ஏற்றுுபவரும் அமெதி்சியக சோளிவுரைக சோக உ்சியிவுரைச்  தலன்் பதின்மூன்றது,  அதன்

தனி பர்  துபவரும் அமெக சோதத உள் க சோட்டு உற்பததி அ துபவரும் அமெரிக்கக சோவினவுரத

விடவும் அதிகுபவரும் அமெக சோனதக சோய் இருந்தது.

ஆசி்சிய பசிபிக் பிிவுரைக சோந்தி்சிய
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரைங்களின் அலக சோதக சோிவுரைணகிவுரைுபவரும் அமெக சோன
துரித அபிவிருததி்சியக சோனது பக சோரி்சிய  ததக சோழிலக சோள
வர்க்கங்கவுரள உள் தகக சோண்டுவந்திருக்கி் பதின்மூன்றது,
அவுரவ நீண்டவக சோழ்வற்் பதின்மூன்ற ஏற்றுுபவரும் அமெதிச்
லந்வுரதகவுரள முழுக்க லக சோர்ந்து துபவரும் அமெது
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை நிவுரலவுர்சியக்  தகக சோண்டிருக்கக்
கூடி்சிய  தலக சோந்த க சோட்டு முதலக சோளிததுவ
வர்க்கங்களுக்கு எதிிவுரைக சோன புிவுரைட்சிகிவுரை
க சுபவரும் அமெக சோதலகளுக்குள்  தலலுததப்பட்டுக்
 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

புள்ளி 137 குறிப்பிடுகி் பதின்மூன்றது:

இிவுரைண்டக சோம் உலகப் க சபக சோருக்குப் பிந்வுரத்சிய
கக சோலததில உலகின் பல பகுதிகளிலும்
முதலக சோளிததுவம் விரிவக சோக்கம் கண்டவுருபவரும் அமெயும்
ஆசி்சியக சோவில பிிவுரைம்ுபவரும் அமெக சோண்டுபவரும் அமெக சோன உற்பததி
வுருபவரும் அமெ்சியங்கள் உருவக சோக்கப்பட்டவுருபவரும் அமெயும்
ஏகக சோதிபததி்சியம் முதலக சோளிததுவததின்
உச்லகட்டம் என்் பதின்மூன்ற  தலனினின் வவுரிவுரை்சியவுர் பதின்மூன்றக்கு

முிவுரைண்பக சோடக சோனதலல.  ஏகக சோதிபததி்சியம் என்் பதின்மூன்ற

நூலில  தலனின் குறிப்பக சோக எச்லரிததவக சோ் பதின்மூன்றக சோக,
“இந்த சிவுரதவுப் க சபக சோக்கக சோனது
முதலக சோளிததுவததின் துரித வளர்ச்சிவுர்சிய
இலலக சோது  தலய்து விடும் என்று  ம்பினக சோல

அது தவ் பதின்மூன்றக சோகி விடும். அவ்வக சோறு அது

 தலய்வதிலவுரல.”  அ துபவரும் அமெரிக்க ஏகக சோதிபததி்சியம்

ஆசி்சிய பசிபிக்  க சோடுகவுரள “ தபக சோருததும்

தளங்களக சோக” (assembly  platforms)

ப்சியன்படுததி வந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.

பின்தங்கி்சிய  க சோடுகளின் படுப்சியங்கிவுரை
வறுவுருபவரும் அமெப்படலும் வுரக்சியலக சோகக சோத க சதசி்சிய

முதலக சோளிததுவ வர்க்கங்களின் பலவண்ண

“வளர்ச்சி”  மூக சலக சோபக சோ்சியங்களும்

முற்றுமுதலக சோய்  தபக சோறிந்து க சபக சோனதும்
புிவுரைட்சிகிவுரை க சுபவரும் அமெக சோதலகவுரள உருவக சோக்கி்சியக சோக
க சவண்டும்.

ஸ்ிவுரைக சோலினில அதிகக சோிவுரைததுவங்கள் அவுரனததும்,
குறிப்பக சோக சீனக சோவிலும் ிவுரைஷ்்சியக சோவிலும், லந்வுரதப்
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரைக்  தகக சோள்வுரககவுரள க ச க சோக்கித
திரும்புவதக சோனது,  அதிகக சோிவுரைததுவங்களுக்கும்
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததிற்கும் இவுரடயில
புிவுரைட்சிகிவுரை க சுபவரும் அமெக சோதலின் ஒரு கக சோலகட்டதவுரதத
தி் பதின்மூன்றந்து விடுகி் பதின்மூன்றது.

பூக சகக சோள உற்பததியின் புதி்சிய வடிவங்கள் உலகப் க சபக சோரின்

அபக சோ்சியதவுரத குவுர் பதின்மூன்றக்கவிலவுரல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக தீவிிவுரைப்படுததின
என்று தீர்ுபவரும் அமெக சோனததின் 14வது புள்ளி எச்லரிததது:

முதலக சோளிததுவ உற்பததிமுவுர் பதின்மூன்றயின்
பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோன தன்வுருபவரும் அமெ்சியக சோனது பிிவுரைதக சோன
ஏகக சோதிபததி்சிய லக்திகளுக்கு இவுரடயிலக சோன
 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை ுபவரும் அமெற்றும் அிவுரைசி்சியல
குக சிவுரைக சோதங்கவுரள மிகப் தபருுபவரும் அமெளவில
கூர்வுருபவரும் அமெப்படுததியிருக்கி் பதின்மூன்றது என்பதுடன்,
உலகப்  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைததின் பு் பதின்மூன்றநிவுரல
அபிவிருததிக்கும் ஒட்டு துபவரும் அமெக சோதத
முதலக சோளிததுவ  தலக சோததுவுரடவுருபவரும் அமெ முவுர் பதின்மூன்ற
விவுரைலக சோற்றுரீதி்சியக சோக க சவரூன்றியிருக்கி் பதின்மூன்றதக சோன
க சதசி்சிய-அிவுரைசு வடிவததிற்கும் இவுரடயிலக சோன
லுபவரும் அமெிவுரைலப்படுததமுடி்சியக சோத முிவுரைண்பக சோட்வுரட அது
மீண்டும் முன்னிவுரலக்குக்
 தகக சோண்டுவந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.

1960 கள் ுபவரும் அமெற்றும் 70 களின் பிவுரைந்த லமூகப் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கள்
பப்க சலக சோவக சோதிகளக சோல கக சோட்டிக் தகக சோடுக்கப்பட்டதன் மூலம்
ஒட்டு துபவரும் அமெக சோதத ஆளும் உ்சியிவுரைடுக்கின் திட்டமிட்ட
உலகளக சோவி்சிய தக சோக்குதவுரல தடுப்பதற்கக சோன பக சோவுரதயிலிருந்த
தவுரடகள் ்சியக சோவும் அகற்் பதின்மூன்றப்பட்டிருந்தன என அது
விளக்கி்சியது:

1979-80  இல அ துபவரும் அமெரிக்க முதலக சோளிததுவ
வர்க்கததினக சோல வுரகயி தலடுக்கப்பட்ட
 தகக சோள்வுரககள்,  லர்வக சதல அளவில வர்க்க
ஆட்சியின் முவுர் பதின்மூன்றகளிலக சோன ஒரு ுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றதவுரத
அவுரட்சியக சோளப்படுததி்சியது.  அக சதகக சோலததில,
1979 க சுபவரும் அமெயில தக சோட்லர் க சதர்ந் ததடுக்கப்பட்டவுருபவரும் அமெ
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கதவுரத அடக்கி வுரவப்பது
ுபவரும் அமெற்றும் இிவுரைண்டக சோம் உலகப் க சபக சோருக்குப்
பிந்வுரத்சிய கக சோலததில உருவக சோக்கப்பட்ட லமூக
 ல அவுருபவரும் அமெப்புமுவுர் பதின்மூன்றவுர்சிய அழிப்பது ஆகி்சிய
க ச க சோக்கங்களுடனக சோன ஒரு நீடிதத தக சோக்குதலின்
 ததக சோடக்கதவுரதக் குறிததது.  பிிவுரைக சோன்சில,

“க சலக சோலலிஸ்ட்”  மிததிக சிவுரைக சோனின் அிவுரைலக சோங்கம்,

அதன்  க சோன்கு ஸ்ிவுரைக சோலினில அவுருபவரும் அமெச்லர்கள்
லகிதுபவரும் அமெக சோய்,  தீவிிவுரைுபவரும் அமெ்சியலபடலவக சோதததின் ஒரு
க சபக சோலி்சியக சோன கக சோட்சிவுர்சிய கக சோட்டி்சியதற்குப்
பின்னர், ரீகனுவுரட்சியதில இருந்து பிரிததறி்சியக்
கடினுபவரும் அமெக சோன  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைக்  தகக சோள்வுரககளுக்கு
விவுரிவுரைவில திரும்பி்சியது.  க சஜர்ுபவரும் அமெனியிலும்,
 த ஹேலமூட் க சகக சோல
க சதர்ந் ததடுக்கப்பட்டவுருபவரும் அமெக்குப் பின்னர்
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இக சதக சபக சோன்் பதின்மூன்ற ததக சோரு அபிவிருததிக ச்சிய  டந்தது.

ரீகனில “கட்டுப்பக சோடுகள் விலக்கம்”

(“deregulation”) இன் ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவிலக சோன
க சதற்் பதின்மூன்றுபவரும் அமெக சோனது,  க சதசி்சியுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கப்பட்ட
 ததக சோழிற்துவுர் பதின்மூன்றகவுரள அகற்றுவவுரத

க ச க சோக்குபவரும் அமெக சோகக்  தகக சோண்ட  தவறி தகக சோண்ட

“தனி்சியக சோர்ுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்க” பிிவுரைச்லக சோிவுரைங்களக சோக

இருந்து வந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.  1979 க்கும்
1988 க்கும் இவுரடயில,  க சபக சோர்ச்சுகல முதல
கிரீஸ் வவுரிவுரை,  ஒவ் தவக சோரு ஐக சிவுரைக சோப்பி்சிய
அிவுரைலக சோங்கமுக சுபவரும் அமெ,  லமூக சீர்திருததவக சோதம்
ுபவரும் அமெற்றும் வர்க்க லுபவரும் அமெிவுரைலக்  தகக சோள்வுரககவுரள
ுபவரும் அமெறுதலிததன.  தவிிவுரை,  இந்த நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கு
அ துபவரும் அமெரிக்கக சோ ுபவரும் அமெற்றும் ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவிற்குள்
ுபவரும் அமெட்டுப்பட்டதக சோகவும் இருக்கவிலவுரல.
ஆஸ்திக சிவுரைலி்சியக சோவில  ஹேக சோக் இன் கீழும்
நியூசிலக சோந்தில லக சோங் இன் கீழும்,  லமூக
ஜன க சோ்சியக அிவுரைலக சோங்கங்கள்,  தங்குதவுரட்சியற்் பதின்மூன்ற
முதலக சோளிததுவச் சுிவுரைண்டலுக்கு எதிிவுரைக சோய்
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கததினக சோல
எழுப்பப்பட்டிருந்த விவுரைம்புபட்ட
தவுரட்சியிவுரைண்கவுரளயும் கூட உவுரடத ததறிந்து
 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

உலக நிதி மூலதனததின் க சகக சோரிக்வுரககளுக்கு
ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகளும் குட்டி-முதலக சோளிததுவ
க சதசி்சியவக சோதிகளும் லிவுரைணவுரடந்த க சபக சோதிலும், தீர்ுபவரும் அமெக சோனுபவரும் அமெக சோனது,
அந்தக் கக சோலகட்டதவுரத முதலக சோளிததுவததின் எழுச்சிக்
கக சோலகட்டுபவரும் அமெக சோக அலலக சோுபவரும் அமெல,  முதலக சோளிததுவ  த ருக்கடியின்
கக சோலகட்டுபவரும் அமெக சோகக சவ குணக சோம்லப்படுததி்சியது:

முதலக சோளிததுவ வர்க்கததின் பிிவுரைச்லக சோிவுரைவக சோதிகள்
லர்வக சதல  ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கததின்
பட்டவர்ததனுபவரும் அமெக சோன  த ருக்கடிவுர்சிய லக சோதகுபவரும் அமெக சோக
எடுததுக்  தகக சோண்டு, முதலக சோளிததுவததின் ஒரு
புதி்சிய  தபக சோற்கக சோலதவுரத பிிவுரைகடனம்  தலய்்சியத
தவுரலப்பட்டனர்.  ஆனக சோல,  வறுவுருபவரும் அமெயின்
பிிவுரைம்ுபவரும் அமெக சோண்டுபவரும் அமெக சோன அதிகரிப்பிற்கு பின்னரும்

கூட, முதலக சோளிததுவ வர்க்கததக சோல

ஒட்டு துபவரும் அமெக சோதத முதலக சோளிததுவ ஒழுங்கின்
ஆழுபவரும் அமெவுரடந்து  தலலகின்் பதின்மூன்ற உலக
 த ருக்கடியில இருந்து தன்வுரன விடுவிததுக்
 தகக சோள்ள இ்சியலக சோது இருந்து வருகி் பதின்மூன்றது.
உலகளவில முதலக சோளிததுவம்
முகம் தகக சோடுக்கும்  த ருக்கடி
விவுரைலக சோற்றுரீதி்சியக சோனதும்
அவுருபவரும் அமெப்புமுவுர் பதின்மூன்றரீதி்சியக சோனதும் ஆகும்,  அது
 தவறும் லந்தர்ப்பவலததின் தன்வுருபவரும் அமெவுர்சிய
 தகக சோண்டதலல.

பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கலின் அததி்சியக சோவசி்சியததின் க சபக சோது

உல தகங்குுபவரும் அமெக சோன  ததக சோழிற்லங்கங்களினக சோல
க சுபவரும் அமெற் தகக சோள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட கக சோட்டிக் தகக சோடுப்புகள் மீதக சோன
ஆவணததின் பகுப்பக சோய்வு,  அதன்பின்

 ததக சோழிற்லங்கங்களுடன் முறிததுக்  தகக சோள்வதற்கு  க சோங்கள்
விடுதத அவுரழப்பிற்கு தததுவக சோர்தத அடிததளங்கவுரள
அவுருபவரும் அமெததுத தந்தது:

பலக சவறு க சதசி்சியளவிலக சோன ுபவரும் அமெற்றும் கண்ட
அளவிலக சோன முதலக சோளிததுவ
கூட்டுகளிவுரடக ச்சிய்சியக சோன ஆக சவல
க சபக சோட்டி்சியக சோனது,  அவலிவுரை அவசி்சியுபவரும் அமெக சோன ததக சோரு
விட்சியுபவரும் அமெக சோக,   ததக சோழிலக சோளர்களது
அவுருபவரும் அமெப்புகவுரள அிவுரைசு-நிதி மூலதனததின்
உற்பததி  தபக சோறிமுவுர் பதின்மூன்றகளுக்குள்
முழுவுருபவரும் அமெ்சியக சோக ஒருங்கிவுரணக்கப்படுவவுரத

அவசி்சியுபவரும் அமெக சோக்குகி் பதின்மூன்றது. சு்சியக சோதீனுபவரும் அமெக சோன,  அலலது

இன்னும் பக சோதி-சு்சியக சோதீனுபவரும் அமெக சோன,  சீர்திருததவக சோத
 ததக சோழிலக சோளர் அவுருபவரும் அமெப்புகளுக்கு அங்க சக எந்த
இடமும் இலவுரல.   ததக சோழிற்லங்கங்கள் க சதசி்சிய
அிவுரைசின்  லன்களின் க சபரில பக சோட்டக சோளி
வர்க்கதவுரத தீவிிவுரைுபவரும் அமெக சோகச் சுிவுரைண்டும்
கருவிகளக சோக க ச ிவுரைடி்சியக சோக உருுபவரும் அமெக சோற்் பதின்மூன்றப்பட்டுக்

 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன. அங்கு தக சோன், இருக்கும்

அததவுரன  ததக சோழிலக சோளர் அதிகக சோிவுரைததுவங்களின்
அடிபணிதலுக்கக சோன மூலகக சோிவுரைணம்
அவுருபவரும் அமெந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.  லர்வக சதல  த ருக்கடிக்கு
க சதசி்சியளவில தீர்வுகள் கக சோண்பதற்கக சோன
க சதடலக சோனது தவிர்க்கவி்சியலக சோுபவரும் அமெல ஒவ் தவக சோரு
க சதசி்சிய  ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கதவுரதயும்
முதலக சோளிததுவ வர்க்கததின்  ததக சோழிற்லங்க
 தகக சோள்வுரககளுக்கு கீழ்ப்படி்சிய இட்டுச்

 தலலகி் பதின்மூன்றது. புிவுரைட்சிகிவுரை லர்வக சதசி்சியவக சோதததின் –
இதன்மூலம்  க சோம் அர்ததப்படுததுவது
விடுமுவுர் பதின்மூன்ற வக சோலகங்கவுரள க சுபவரும் அமெற்க சகக சோளிடுவவுரத

அலல–  அடிப்பவுரடயில தவிிவுரை இந்த

இக்கட்டில இருந்து  தவளிவிவுரை க சவறு எந்த
வழியும் இலவுரல.  ஒட்டு துபவரும் அமெக சோதத உலகின்
 ததக சோழிலக சோள வர்க்கதவுரதயும் ட் திவுரைக சோட்ஸ்கி
ஒருமுவுர் பதின்மூன்ற குறிப்பிட்டவுரதப் க சபக சோல,
“உலகளவில ஒரு வுருபவரும் அமெ்சியதவுரத ஒரு உலக
அிவுரைசி்சியல க ச க சோக்குநிவுரலவுர்சியக்  தகக சோண்ட,
புிவுரைட்சிகிவுரை  டவடிக்வுரகக்கக சோன ஒக சிவுரை த்சியக சோரு

லர்வக சதல பக சோட்டக சோளி வர்க்க அவுருபவரும் அமெப்பக சோக”
ஐக்கி்சியப்படுததுவக சத ட் திவுரைக சோட்ஸ்கில இ்சியக்கம்
முகம் தகக சோடுக்கும் மிக உ்சியரி்சிய மூக சலக சோபக சோ்சியக்
கடவுருபவரும் அமெ்சியக சோக இருக்கி் பதின்மூன்றது.[28]

இந்த பகுப்பக சோய்வு குறிதது கருததிடுவுரகயில,  க சடவிட்
க ச க சோர்த இவ்வக சோறு நிவுர் பதின்மூன்றவு  தலய்தக சோர்: “ ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்க
 த ருக்கடியின் உண்வுருபவரும் அமெ்சியக சோன உள்ளடக்குபவரும் அமெக சோக இருப்பது
ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலததின் க சதக சோலவி அலல,  ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக லமூக
சீர்திருததவக சோதததின் திவக சோலநிவுரலக ச்சிய ஆகும்.”

புள்ளி 13 பின்வரும் புள்ளிகவுரள அபிவிருததி  தலய்கி் பதின்மூன்றது:

வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டுபவரும் அமெக சோனது வடிவததில
ுபவரும் அமெட்டுக சுபவரும் அமெ க சதசி்சியுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோனது,  ஆனக சோல
உள்ளடக்கததில,  அது ஒரு லர்வக சதசி்சியப்
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க சபக சோிவுரைக சோட்டம் என்பது ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலததின் ஒரு
அடிப்பவுரட முன் துபவரும் அமெக சோழிவக சோக  தவகுகக சோலுபவரும் அமெக சோக
இருந்து வருவதக சோகும்.  ஆயினும்,
முதலக சோளிததுவ அபிவிருததியின் புதி்சிய
அம்லங்கவுரளக் கருததில  தகக சோள்வுரகயில,
வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் வடிவமும் கூட ஒரு
லர்வக சதல தன்வுருபவரும் அமெவுர்சியப்  தபற்் பதின்மூன்றக சோக க சவண்டும்.
இவ்வக சோ் பதின்மூன்றக சோக,  மூலதனததின் முன்கண்டிிவுரைக சோத
ுபவரும் அமெட்டததிலக சோன லர்வக சதல அளவிலக சோன
இ்சியங்குநிவுரல்சியக சோனது  தவவ்க சவறு  க சோடுகளின்
 ததக சோழிலக சோளர் இ்சியக்கததினது க சதசி்சியவக சோத
க சவவுரலததிட்டங்கள் அததவுரனவுர்சியயும்
கக சோலததிற்கு ஒவ்வக சோதவுரவ்சியக சோகவும்
பிற்க சபக சோக்குததனுபவரும் அமெக சோனவுரவ்சியக சோகவும் ஆக்கி
விட்டிருக்கி் பதின்மூன்றது.

துலலி்சியுபவரும் அமெக சோய் இந்த அபிவிருததிகள் தக சோன் ICFI இன்
வளர்ச்சி அவசி்சியுபவரும் அமெக சோய் பிவுரணந்திருந்த பு் பதின்மூன்றநிவுரல
அடிததளதவுரத  தகக சோண்டிருந்தன.  இந்த புள்ளி்சியக சோனது
க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் பதின்மூன்் பதின்மூன்றக சோவது க சதசி்சிய கக சோங்கிிவுரைசுக்கு
1988  ஆகஸ்டில க சடவிட் க ச க சோர்த அளிதத அறிக்வுரகயில
அபிவிருததி  தலய்்சியப்பட்டது, வலியுறுததப்பட்டது:

பக சோட்டக சோளி வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் அடுதத
கட்டுபவரும் அமெக சோனது,  பு் பதின்மூன்றநிவுரல  தபக சோருளக சோதக சோிவுரைப்
க சபக சோக்குகள் ுபவரும் அமெற்றும் ுபவரும் அமெக சோர்க்சிஸ்டுகளின்
அகநிவுரலரீதி்சியக சோன  தலலவக சோக்கு ஆகி்சியவற்றின்
ஒன்றுபட்ட அழுததததின் கீக சழ,  ஒரு
லர்வக சதல ப்சியணப்பக சோவுரதயில,  தடுக்கவி்சியலக சோத
வண்ணம் அபிவிருததி கக சோணும் என்று

 க சோங்கள் எதிர்பக சோர்க்கின்க ச் பதின்மூன்றக சோம். பக சோட்டக சோளி

வர்க்கம்  வுரடமுவுர் பதின்மூன்றயில க சுபவரும் அமெலும் க சுபவரும் அமெலும்
அதிகுபவரும் அமெக சோய் தன்வுரன ஒரு லர்வக சதல
வர்க்குபவரும் அமெக சோக வவுரிவுரை்சியவுர் பதின்மூன்ற  தலய்து தகக சோள்ள
விவுரழயும்;  இந்த உயிர்ததுடிப்புள்ள
க சபக சோக்கின்  தவளிப்பக சோடக சோக அவுருபவரும் அமெந்த
 தகக சோள்வுரககவுரளக்  தகக சோண்டிருக்கும் ுபவரும் அமெக சோர்க்சில
லர்வக சதசி்சியவக சோதிகள்,  இந்த
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரக வளர்த ததடுப்பதுடன்
அதற்கு  னவக சோன வடிவமும்  தகக சோடுப்பக சோர்கள்.

வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின் வளர்ச்சி ுபவரும் அமெற்றும் கட்சியின்
ஒழுங்கவுருபவரும் அமெப்பு ஆகி்சிய இிவுரைண்டிலுக சுபவரும் அமெ,  இந்த
க சவவுரலததிட்டததில பகுப்பக சோய்வு  தலய்்சியப்பட்ட
அக ச குபவரும் அமெக சோனவுரவ, நிகழ்ந்க சதறியிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

 க சோங்கள் முன்கணிதக சதக சோம், “விவுரைப்க சபக சோகும் கக சோலததில ஒரு
லர்வக சதல மூக சலக சோபக சோ்சியததின் அடிப்பவுரடயிலக சோன
க சவவுரலநிறுததங்கள் ுபவரும் அமெற்றும் பி் பதின்மூன்ற க சபக சோிவுரைக சோட்ட வடிவங்கவுரள
 ததக சோழிலக சோளர்கள் ஒழுங்கவுருபவரும் அமெப்பது லக சோதக சோிவுரைண விட்சியுபவரும் அமெக சோக
ஆகும்.  க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களின் ஒவ் தவக சோரு அம்லதவுரதயும்
லர்வக சதலத  ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின் பி் பதின்மூன்ற பிரிவுகளுடன்,
அதக சோவது,  க சதசி்சிய எலவுரலகளுக்கு  தவளியிலக சோன
 ததக சோழிலக சோளர்களுடன் ஒருங்கிவுரணக்க விவுரழ்சியக சோுபவரும் அமெல
முதலக சோளிததுவததிற்கு எதிிவுரைக சோன  தபரும் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்களில

நுவுரழவ ததன்பது  ம்பிக்வுரக்சியற்் பதின்மூன்ற வழக் தகக சோழிந்த ஒன்வுர் பதின்மூன்றப்
க சபக சோல பக சோர்க்கப்படும்.[29]

ஒன்வுர் பதின்மூன்ற கூறி்சியக சோக க சவண்டும்:  ஆவணததில அவுரட்சியக சோளம்
கக சோணப்பட்ட அடிப்பவுரடப் க சபக சோக்குகள்,  அடுததுவந்த
கக சோலகட்டததில  ததக சோடர்ந்ததும் அபிவிருததி கண்டதும்
ுபவரும் அமெட்டுுபவரும் அமெலல, ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக தீவிிவுரைப்படவும்  தலய்தன.

1988  முன்க சனக சோக்குகள் ஆவணம்  தவளியிடப்பட்டு முப்பது
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,   தபக சோருளக சோதக சோிவுரை அறிிஞ்ஞிவுரைக சோன
பிிவுரைக சோங்க சகக சோ மிலக சனக சோவிக்  தவளியிட்ட உலகளவிலக சோன
லுபவரும் அமெததுவமின்வுருபவரும் அமெ (Global  Inequality) என்் பதின்மூன்ற தவுரலப்பிலக சோன
புததகம்,  உல தகங்கிலும்  ததக சோழிலக சோளர்களின் லமூக
நிவுரலவுருபவரும் அமெ ஒன்் பதின்மூன்றக சோக ஆவவுரதக் குறிப்பிட்டது,  உலகம்,

”வர்க்கக சுபவரும் அமெ”  “இருக்கும் இடதவுரதக் கக சோட்டிலும்

க சுபவரும் அமெலக சோதிக்கம்  தலலுததுகின்் பதின்மூன்ற பிளவக சோக”  இருக்கின்் பதின்மூன்ற

ஒன்் பதின்மூன்றக சோக ஆகிக்  தகக சோண்டிருந்ததக சோன உண்வுருபவரும் அமெவுர்சிய
சுட்டிக்கக சோட்டி்சியது. இந்தப் பகுப்பக சோய்வக சோனது, அவுரனததுலகக்

குழு கூறி்சிய விட்சியங்களில,  தபக சோதுவக சோக முதலக சோளிததுவ

 தபக சோருளக சோதக சோிவுரை அறிிஞ்ஞர்களின் பிிவுரைகடனங்கவுரளப் க சபக சோலக சவ,
தக சோுபவரும் அமெதுபவரும் அமெக சோனது ுபவரும் அமெற்றும் ுபவரும் அமெதிப்பில குவுர் பதின்மூன்றந்தக சத, என்் பதின்மூன்றக சபக சோதும்
1988  தீர்ுபவரும் அமெக சோனததில அவுரட்சியக சோளம் கூ் பதின்மூன்றப்பட்ட
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகள் அதிகரிததளவில ுபவரும் அமெறுக்கவி்சியலக சோத
எதக சோர்ததுபவரும் அமெக சோயிருப்பவுரத அது பிிவுரைதிபலிததது.

 த ஹேக சோவுரிவுரைலன் வுரலன்ஸ் இன்க் நிறுவனததிலிருந்து ஒரு  தகக சோள்கலன்
கப்பல பிப்ிவுரைவரி 13,  2008  புதன்கிழவுருபவரும் அமெ,  டக சகக சோுபவரும் அமெக சோ,  வக சோஷில உள்ள
டக சகக சோுபவரும் அமெக சோ துவுர் பதின்மூன்றமுகததில  தபக சோருட்கவுரள இ் பதின்மூன்றக்குகி் பதின்மூன்றது. (AP Photo/Ted
S. Warren)

உண்வுருபவரும் அமெயில,  உல தகங்கிலும்,   ததக சோழிலக சோளர்கள் தங்களது
க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கவுரள லர்வக சதல வரிவுரலயில ஒருங்கிவுரணக்கத
 ததக சோடங்குகின்் பதின்மூன்றனர். 2018 டிலம்பரில  தடட்ிவுரைக சோய்ட்டில வக சோகன
உற்பததித  ததக சோழிலக சோளர்களின் WSWS Autoworkers Newsletter

கூட்டம் ஒன்றில,  “உலகின் பலக சவறு பகுதிகளிலுுபவரும் அமெக சோன
 ததக சோழிலக சோளர்களின் க சபக சோிவுரைக சோட்டங்கவுரள ஒருங்கிவுரணக்க
WSWS க சவவுரல  தலய்யுுபவரும் அமெக சோ?”  என்பது தக சோன் முதல
க சகள்வி்சியக சோக எங்களிடம் க சகட்கப்பட்டது என்பதில
ஆச்லரி்சியமிலவுரல. 

உண்வுருபவரும் அமெயில,   ததக சோழிலநுட்பததின் உருுபவரும் அமெக சோற்றும் விவுரளவு,
உலக வர்ததகம்,  அலலது  ததக சோழிலக சோள வர்க்கததின்
உலகளக சோவி்சிய ஒருங்கிவுரணப்பு என அவுரனததுலகக் குழு
அதன் பகுப்பக சோய்வில அவுரட்சியக சோளம் கண்ட கூறுகள்
அததவுரனவுர்சியயுக சுபவரும் அமெ க சுபவரும் அமெலும் தீவிிவுரைப்படக சவ
 தலய்திருக்கின்் பதின்மூன்றன.
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இறுதி்சியக சோக,  பூக சகக சோளுபவரும் அமெ்சியுபவரும் அமெக சோக்கலின் முடிவக சோக

 தலக சோலலப்படுவது குறிததும் இவுரண்சியததின் பிளவுபடல
குறிததும் ஊடகங்களில நிவுர் பதின்மூன்ற்சியச்
 தலக சோலலப்பட்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன.  ஆனக சோல,  இதுவும் கூட,
க சுபவரும் அமெற்கூறி்சிய ஆவணததில அவுரட்சியக சோளம் கக சோணப்பட்ட
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகளின் ஒரு  தவளிப்பக சோடக சோகக சவ
அவுருபவரும் அமெந்திருக்கி் பதின்மூன்றது.  இப்க சபக சோது நிவுரலமுறிவவுரடந்து

 தகக சோண்டிருப்பது மூரின் விதி (Moore’s law) அலல, ுபவரும் அமெக சோ் பதின்மூன்றக சோக,

ஒரு நூற்் பதின்மூன்றக சோண்டுக்கு முன்பக சோக ட் திவுரைக சோட்ஸ்கி்சியக சோல
க சுபவரும் அமெற் தகக சோள்ளப்பட்ட பகுப்பக சோய்வில கூ் பதின்மூன்றப்பட்டதன்,  ுபவரும் அமெற்றும்
உவுரடவுக்குப் பிந்வுரத்சிய கக சோலததில ுபவரும் அமெறுஊர்ஜதம்
 தலய்்சியப்பட்டதன் வழியில,  உற்பததி லக சோதனங்களுக்கு
எதிிவுரைக சோய் கிளர்கின்் பதின்மூன்ற முதலக சோளிததுவ க சதசி்சிய-அிவுரைசு
அவுருபவரும் அமெப்புமுவுர் பதின்மூன்றக ச்சிய நிவுரலமுறிந்து  தகக சோண்டிருக்கி் பதின்மூன்றது.

இப்க சபக சோது அதன் அரும்புநிவுரல வடிவில தன்வுரன
 தவளிப்படுததத  ததக சோடங்குகின்் பதின்மூன்ற வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டததின்
உலகளக சோவி்சிய ஒருங்கிவுரணப்பக சோனது,  அவுரனததுலகக்
குழுவில அதன் மிக உடனடி்சியக சோன  தவளிப்பக சோட்வுரடக்
கண்டது. 1988  இல  தடட்ிவுரைக சோயிட் அங்கததவர் கூட்டததிற்கு
அளிக்கப்பட்ட அறிக்வுரகயில கூ் பதின்மூன்றப்பட்டவக சோ் பதின்மூன்றக சோக:

கடந்த ஆண்டில ICFI இன் பிரிவுகள் துபவரும் அமெது
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற க சவவுரலகவுரள அன்் பதின்மூன்றக சோட
அடிப்பவுரடயில கூட்டுக சவவுரல்சியக சோக
ஒருங்கிவுரணததிருக்கின்் பதின்மூன்றன.  க சவர்க்கர்ஸ்
லீக்கும் SLLம் வக சோிவுரைததிற்கு இருமுவுர் பதின்மூன்றக ச்சியனும்
க சகக சோப்புகவுரளப் பரிுபவரும் அமெக சோறிக்  தகக சோள்ள கணினி
ுபவரும் அமெற்றும் தகவல ததக சோடர்பு  ததக சோழிலநுட்பதவுரதப்

ப்சியன்படுததிக்  தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன — இது

 தலய்திததக சோள்  தவளியீடு ுபவரும் அமெற்றும் அிவுரைசி்சியல
க சவவுரலகளின் உலகளக சோவி்சிய
ஒருங்கிவுரணப்வுரப க ச க சோக்கி்சிய ஒரு
அடி த்சியடுப்பக சோகும்.  சீனக சோவிலக சோன நிகழ்வுகள்
 ததக சோடர்பக சோன அவுரனததுலகக் குழுவின்
அறிக்வுரகவுர்சிய அ துபவரும் அமெரிக்கக சோ,  ஆஸ்திக சிவுரைலி்சியக சோ
ுபவரும் அமெற்றும் சீனக சோவில  க சோங்கள் ஒக சிவுரைலுபவரும் அமெ்சியததில
 தவளியிடுவதற்கு முடிந்தது,  அததுடன்

க சஜர்ுபவரும் அமெனியின் BSA ுபவரும் அமெற்றும் பிரிததக சோனி்சியக சோவின்

ICP உடனக சோன கணினிவழி  ததக சோடர்புகவுரளயும்
 க சோங்கள் உருவக சோக்கிக்  தகக சோண்டு வருகிக ச் பதின்மூன்றக சோம்.
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற க சவவுரலயின் ுபவரும் அமெற்் பதின்மூன்ற பகுதிகளும்
 த ருங்கி்சிய லர்வக சதல ஒததுவுரழப்பு
அடிப்பவுரடயில அபிவிருததி  தலய்்சியப்பட்டுக்
 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

இந்த லர்வக சதல அளவிலக சோன  வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற
க சவவுரலகளது முக்கி்சியததுவம் குவுர் பதின்மூன்றதது
ுபவரும் அமெதிப்பிட்டு விடப்படக்கூடக சோது. இந்த லர்வக சதல
ஒததுவுரழப்பின்  ததக சோடுஎலவுரலயும் ஒவ் தவக சோரு
பிரிவின்  வுரடமுவுர் பதின்மூன்ற க சவவுரலகளது
கிட்டததட்ட ஒவ் தவக சோரு அம்லததின் மீதுுபவரும் அமெக சோன
அதன் க ச ிவுரைடித தக சோக்கமும் ICFI ுபவரும் அமெற்றும் அதன்
பிரிவுகளது தன்வுருபவரும் அமெவுர்சிய ஆழுபவரும் அமெக சோகவும்

லக சோதகுபவரும் அமெக சோகவும் ுபவரும் அமெக சோற்றியிருக்கி் பதின்மூன்றது.
அப்பிரிவுகள் எந்த அிவுரைசி்சியலரீதி்சியக சோன அலலது
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்றரீதி்சியக சோன அர்ததமுள்ள விதததிலும்
சு்சியக சோதீனுபவரும் அமெக சோன அலகுகளக சோக இருப்பதில
இருந்து ுபவரும் அமெவுர் பதின்மூன்றந்து  தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன.  ஒரு
 தபக சோதுவக சோன அிவுரைசி்சியல க சவவுரலததிட்டததின்
அடிததளததின் மீது உருவக சோகி்சிய, உ் பதின்மூன்றவுகளின்
ஒரு சிக்கலக சோன வவுரலப்பின்னல
ICFIக்குள்ளக சோக எழுந்திருக்கி் பதின்மூன்றது,  அது
அததவுரன பிரிவுகவுரளயும் ஒன்் பதின்மூன்றக சோகப்
பிவுரணததிருக்கி் பதின்மூன்றது.  அதக சோவது,  ICFI இன்
பிரிவுகள் தனி த்சியக சோரு அிவுரைசி்சியல அலகின்
பிவுரைஸ்பிவுரை இவுரணப்பு  தகக சோண்ட ுபவரும் அமெற்றும்
பிவுரைஸ்பிவுரை லக சோர்பு  தகக சோண்ட பக சோகங்கவுரளக்
 தகக சோண்டிருக்கின்் பதின்மூன்றன. அந்த உ் பதின்மூன்றவிலக சோன எந்த
உவுரடவும் லம்பந்தப்பட்ட பிரிவில  க சோலகிவுரைுபவரும் அமெக சோன
விவுரளவுகவுரள  தகக சோண்டிருக்கும்.  ஒவ் தவக சோரு
பிரிவுக சுபவரும் அமெ இப்க சபக சோது,  சிததக சோந்தரீதியிலும் லரி
 வுரடமுவுர் பதின்மூன்றரீதியிலும் லரி,  தனது இருப்புக்கு
இந்த லர்வக சதல ஒததுவுரழப்பு ுபவரும் அமெற்றும்
கூட்டுக சவவுரலவுர்சிய லக சோர்ந்ததக சோக
ஆகியிருக்கின்் பதின்மூன்றன.

1989 ஜஜூவுரல 10 அன்று லிண்டக சோ  தடனன்பக சோம் க்கு க சடவிட்
க ச க சோர்த எழுதி்சிய ஒரு கடிதததில குறிப்பிட்டக சோர், “அிவுரைசி்சியல
பிற்க சபக சோக்குததனங்களின் கக சோலகட்டததின் க சபக சோது தக சோன்

(1907-1917  ுபவரும் அமெற்றும் அதன்பின் 1923-1940)  ட் திவுரைக சோட்ஸ்கி

அப்க சபக சோது பிற்க சபக சோக்குததனததின் மிகவும்  தகக சோடூிவுரைுபவரும் அமெக சோன
கக சோலகட்டததில புிவுரைட்சிகிவுரை முன்க சனக சோக்கின் அபிவிருததிக்கக சோக

துலலி்சியுபவரும் அமெக சோக க சபக சோிவுரைக சோடிக்  தகக சோண்டிருந்தக சோர். இதன்

க சபக சோதுதக சோன் புிவுரைட்சிகிவுரைத தததுவததின் அபிவிருததிக்கு தனது
மிக ஆழுபவரும் அமெக சோன பங்களிப்புகவுரள  தலய்தக சோர்.

அடிப்பவுரடயில அக சத நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரகததக சோன் இங்க சக
 க சோங்கள் விவரிததுக்  தகக சோண்டிருப்பதக சோக  க சோன் கருதுகிக ச் பதின்மூன்றன்.
 க சோம் பகுப்பக சோய்வு  தலய்து  தகக சோண்டிருக்கும் கக சோலகட்டம்
பிற்க சபக சோக்குததனததின் ஒரு கக சோலகட்டம்.  ஆனக சோல அந்தக்
கக சோலகட்டததிற்குள் ஆழுபவரும் அமெக சோன முற்க சபக சோக்கு நீக சிவுரைக சோட்டங்களும்
க சபக சோக்குகளும் இருந்தன. அந்த முற்க சபக சோக்கக சோன க சபக சோக்குகள்
தக சோன் 1985 க்குப் பின்னர் ICFIக்குள்ளக சோக ுபவரும் அமெக சோர்க்சிலததின்
தததுவக சோர்தத ுபவரும் அமெறுுபவரும் அமெலர்ச்சியில  தவளிப்பக சோடு கண்டன.
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