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சிரியியாவில் ஆட்சிட்சியய ியை மியாற்றுவதற்்றுவதற்கியான அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கந-நேட்நடியா ந ியாருக்கு ஆதரவியா்றுவதற்க சர்வநதச நசியாசலிஸ்ட்
அட்சியியை மப்பு முன்ட்சியவக்கும் வியாதங்்றுவதற்கள் நியூ நயியார்க்
ட்சியடம்ஸியால்
பிரசுரிக்்றுவதற்கப் டுகின்ற
சிஐஏ
வழி்றுவதற்கியாட்டுதலிலிலியான
பிரச்சியாரங்்றுவதற்களில்
இருந்த
ஏறக்குட்சியறய
பிரித்தறிய
முடியியாத
அளவுக்கு
ஒற்றுட்சியியை மட்சியய ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கின்றன.
சிஐஏ-ற்கான அம ன்ட்றுவதற்கன்
விவரிப்ட்சிய
சர்வநதச நசியாசலிஸ்ட் அட்சியியை மப்பு (ISO)
ரப்புட்சியர
ற்கான அமசய்வதற்்றுவதற்கியான
சமீ த்திய,
இன்னும்
ற்கான அமவளிப் ட்சியடயியா்றுவதற்கச் ற்கான அமசியான்னியால், ியை மலிவியான உதியாரணியை மியா்றுவதற்க,
ISO இன் வட்சியலிலத் தளியை மியான socialistworker.org இல்
ஆ்றுவதற்கஸ்ட் 25 அன்று பிரசுரியை மியாகியிருக்கும் ஆஷ்லி ஸ்மித்
எழுதிய “ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய எதிர்ப்பும் சிரியப் புரட்சியும்”
என்ற ்றுவதற்கட்டுட்சியரட்சியயக் குறிப்பிடலிலியாம்.
உலில்றுவதற்க நசியாசலிச வட்சியலிலத் தளம் அடிக்்றுவதற்கடி குறிப்பிட்டுக்
்றுவதற்கியாட்டியிருப் ட்சியதப் ந ியாலில,
சிரியியாவில் அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கந-நேட்நடியா தட்சியலிலயீட்ட்சியட தீவிரப் டுத்தவதற்்றுவதற்கியான ISO இன்
பிரச்சியாரம்
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க
அரசியாங்்றுவதற்கத்தின்
முன்முயற்சி்றுவதற்களுக்கு ற்கான அம-நேருக்்றுவதற்கியை மியா்றுவதற்க நிற்கிறத. ஆ்றுவதற்கஸ்ட் 25
அன்று ட்சியடம்ஸ் த்திரிட்சிய்றுவதற்க நரியாஜர் ந்றுவதற்கியாஹன் ியை மற்றும்
நிக்ந்றுவதற்கியாலிலஸ் கிறிஸ்ற்கான அமரியாஃப் ஆகிய அதன் முன்னணிப்
த்தியியாளர்்றுவதற்கள்
இருவர்
எழுதிய
ஆத்திரமூட்டல்
்றுவதற்கண்நணியாட்டங்்றுவதற்கட்சியள
பிரசுரித்திருந்தத.
இந்தக்
்றுவதற்கண்ணியவியான்்றுவதற்கள் சிஐஏவின் ந ியார்்றுவதற்கட்சியள ற்கான அம ரும் ியாலும்
ட்சியடம்ஸின்
ஆதிக்்றுவதற்கத்திற்குட் ட்ட
உலில்றுவதற்கக்
்றுவதற்கண்நணியாட்டத்ட்சியத உட்சியடய வசதி ட்சியடத்த தியாரியாளவியாத
அடுக்கிற்கு ”ியை மனிதியாபிியை மியானத் தட்சியலிலயீடு்றுவதற்களியா்றுவதற்க” விற் ட்சியன
ற்கான அமசய்வதில் நதர்ச்சி ற்கான அம ற்றவர்்றுவதற்கள். ந்றுவதற்கியாஹனின் ்றுவதற்கட்டுட்சியர
“அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவின்
பின்வியாங்்றுவதற்கலும்
அற்கான அமலிலப்ந ியாவின்
நவதட்சியனயும்”
என்று
தட்சியலிலப்பிடப் ட்டிருந்தத.
கிறிஸ்ற்கான அமரியாஃப்
இன்னும்
தீவிரியை மியான
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கக்
குண்டுவீச்சுக்்றுவதற்கியான தனத ந்றுவதற்கியாரிக்ட்சிய்றுவதற்கக்்றுவதற்கியா்றுவதற்க இன்னும்
கூடுதலிலியாய் ஆத்திரமூட்டுவதியான ஒரு தட்சியலிலப் ியான: “ஆன்
ஃபிரியாங்க் இன்று ஒரு சிரியச் சிறுமி”. என் ட்சியத நதர்வு
ற்கான அமசய்திருந்தியார்.

ந்றுவதற்கியாஹனும் சரி கிறிஸ்ற்கான அமரியாஃப்பும் சரி ்றுவதற்கடந்த ்றுவதற்கியாலிலத்தின்
தயர சம் வங்்றுவதற்களத யங்்றுவதற்கரங்்றுவதற்கட்சியள ்றுவதற்கியாட்டி, முற்றிலும்
அறற்கான அம-நேறி்றுவதற்களின் அடிப் ட்சியடயில் அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க இரியாணுவ
-நேடவடிக்ட்சிய்றுவதற்க
தீவிரப் டுத்தலுக்்றுவதற்கியான
தங்்றுவதற்கள்
ந்றுவதற்கியாரிக்ட்சிய்றுவதற்கட்சியய ட்சியவப் ட்சியதப் ந ியாலில சிடுமூஞ்சித்தனியை மியான
தந்திரத்ட்சியதப்
யன் டுத்தினர். கிறிஸ்ற்கான அமரியாஃப், ஆன்
ஃபிரியாங்கின்
நிட்சியனவு்றுவதற்கட்சியள
சுரண்டிக்
ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டியாற்கான அமரன்றியால்,
ந்றுவதற்கியாஹன்
1990 ்றுவதற்களிலிலியான
சரநஜநவியாவின்
இரத்தம்
நதியாய்ந்த
சட்ட்சியடட்சியய
ஆட்டினியார். இரண்டு
த்தியியாளர்்றுவதற்களுநியை ம உணர்ட்சியவ
்றுவதற்கியாட்டியாத
உலில்றுவதற்கத்தின்
ியை மனச்சியாட்சிட்சியய
தட்டுகின்ற
தனிட்சியியை மப் ட்ட தீர்க்்றுவதற்கதரிசி்றுவதற்களியாய் ்றுவதற்கியாட்டிக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டனர்.
ந்றுவதற்கியாஹன்
அலிலறினியார்:
“அத
[அற்கான அமலிலப்ந ியா]
குண்டுவீசப் டுகிறத:
இதில்
என்ன
புதிதியாய்
இருக்கிறத?... லிலண்டன்,
ியாரிஸ், ந ர்லின் அல்லிலத
வியாஷிங்டனில்
எந்த
இரவு
விருந்த்றுவதற்களில்
இத
விவியாதிக்்றுவதற்கப் டுகிறத?
எந்த
நியை மற்கு
த்திரிட்சிய்றுவதற்கயியாளர்்றுவதற்களியால் அங்கு ற்கான அமசன்று அன்றியாடம் ஒரு
-நே்றுவதற்கரம் சிதறுவட்சியதக் குறித்த தியை மத குறிப்பு்றுவதற்கட்சியள திவிட
முடிகிறத? ஆறு வருடங்்றுவதற்களுக்கு முன் ியா்றுவதற்க, அற்கான அமலிலப்ந ியா,
புதிய ியை மரியாந்றுவதற்கஷியா்றுவதற்க (Marrakesh), விடுமுட்சியறக்்றுவதற்கியாலில வீடு
ஒன்ட்சியற
வியாங்்றுவதற்கத்தகுந்த
இடியை மியா்றுவதற்க
ந சப் ட்டுக்
ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருந்தத என் ட்சியத யியார் நிட்சியனவுகூருகிறியார்்றுவதற்கள்?
அற்கான அமலிலப்ந ியா தனியியாய் நிற்கிறத, ரஷ்ய ியை மற்றும் சிரிய
ற்கான அமஜட் விியை மியானங்்றுவதற்களின் கீழ் தனியியா்றுவதற்க, ஜனியாதி தி
விளியாடிமிர் புட்டினின் ியை மற்றும் ஜனியாதி தி ஷியார் அல்அசியாத்தின்
வன்முட்சியறயியான
தற்குறித்தனங்்றுவதற்களுக்கு
மு்றுவதற்கம்ற்கான அம்றுவதற்கியாடுப் தற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க தனியியா்றுவதற்க நிற்கிறத.”
ஆஷ்லி ஸ்மித்தின் ்றுவதற்கட்டுட்சியரயும் - இதவும் ஆ்றுவதற்கஸ்ட் 25
இல் ற்கான அமவளியியானத - இநத
ரப்புட்சியர வடிவத்ட்சியதநய
பிரநயியாகித்தத.
இடத-சியாய்வு
ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ளக்கூடிய
வியாச்றுவதற்கர்்றுவதற்களத உணர்வு்றுவதற்கட்சியளக் கிளறிவிடத்தக்்றுவதற்கதியாய் ஒரு
வரலிலியாற்று நி்றுவதற்கழ்ட்சியவத் நதடி அவரும் ்றுவதற்கடந்த ்றுவதற்கியாலிலத்ட்சியத
சலித்தக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருந்தியார். தனத ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய-ஆதரவு

வியாதத்திற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க ற்கான அம்றுவதற்கண்டகியின் ஹியார்லிலன் ்றுவதற்கவுண்டியின்
நிலிலக்்றுவதற்கரி
சுரங்்றுவதற்கத்
ற்கான அமதியாழிலிலியாளர்்றுவதற்களத
வரலிலியாற்றுப்
ந ியாரியாட்டங்்றுவதற்கட்சியள இழுக்்றுவதற்க அவர் ற்கான அமதரிவு ற்கான அமசய்திருந்தியார்.

“ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய”
முத்திட்சியர
குத்தி
கூடுதலிலியா்றுவதற்க
ற்கான அமவறுப்புட்சியடயதியா்றுவதற்க ஆக்கியிருக்கும் ரஷ்ய ஆட்சிட்சியய
ஆதரிக்்றுவதற்க நவண்டும்.

ற்கான அமதியாழிற் சங்்றுவதற்கத்தின் ியாடலிலியாசிரியர் Florence Reese ந ியாலில
நின்று ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டு ஆஷ்லி ஸ்மித் ந்றுவதற்கட்கிறியார்: “நீங்்றுவதற்கள்
எந்தப்
க்்றுவதற்கம்?”
“எட்சியவற்கான அமயட்சியவ
க்்றுவதற்கங்்றுவதற்கள்?”
”சர்வியாதி்றுவதற்கியாரத்திற்கு
எதிரியான
ஜன-நேியாய்றுவதற்கத்திற்கு
ஆதரவியான
ியை மக்்றுவதற்கள்
ந ியாரியாட்டத்ட்சியத
நீங்்றுவதற்கள்
ஆதரிக்கிறீர்்றுவதற்களியா? அல்லிலத நீங்்றுவதற்கள்
ஷியார் அல்அசியாத்தின்
மிரு்றுவதற்கத்தனியை மியான
ஆட்சியின்,
அவரத
ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய ஆதரவியாளரியான ரஷ்யியாவின், அவரத
பிரியாந்தியக் கூட்டியாளியியான ஈரியானின் ியை மற்றும் ற்கான அமலில னியானில்
இருந்தியான
ற்கான அமஹஸ்ந ியால்லிலியா
ந ியான்ற
ஈரியானிய
பினியாமி்றுவதற்களின்
க்்றுவதற்கியை மியா? தயர்றுவதற்கரியை மியா்றுவதற்க,
லிலரும் இந்தப்
ரிநசியாதட்சியனயில் நதியால்வி ்றுவதற்கண்டுள்ளனர்.”

ஜன-நேியாய்றுவதற்கத்திற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க -நேடத்தப் டும் ஒரு ியை மக்்றுவதற்கள் ந ியாட்சியர
தியான் ஆதரிப் தியாய் ஸ்மித் கூறுவட்சியதப் ற்கான அம ியாறுத்தவட்சியர,
அதில்
எந்த
-நேம் ்றுவதற்கத்தன்ட்சியியை மயும்
இருக்்றுவதற்கவில்ட்சியலில,
ஏற்கான அமனன்றியால்
சிரியியாவில்
ஒரு
ட்சிய்றுவதற்கப் ியாட்சியவ
சர்வியாதி்றுவதற்கியாரத்ட்சியத நிறுவுவதற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா எதிர்ப்புக்
குழுக்்றுவதற்கட்சியள
யன் டுத்திக் ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ள திட்டமிடுகிறத
என் ட்சியத அவநரயும் ஒப்புக்ற்கான அம்றுவதற்கியாள்கிறியார்.

ஸ்மித்ட்சியத
ற்கான அம ியாறுத்தவட்சியர,
சிரியியாவில்
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கஆதரவுடனியான
எதிர்ப்பு
இஸ்லிலியாமிய
தீவிரவியாதக்
குழுக்்றுவதற்கட்சியள
ஆதரிக்்றுவதற்கியாதவர்்றுவதற்களும்
ியை மற்றும்
ரஷ்யியா
ியை மற்றும் ஈரியானுடனியான ஒரு ரந்த ந ியாட்சியர அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
ற்கான அமதியாடக்குவட்சியத
எதிர்ப் வர்்றுவதற்களும்
இந்த
நதர்வில்
“நதியால்வி்றுவதற்கண்டவர்்றுவதற்கள்”
ஆவர்.
முழுட்சியியை மயியாய்
இஸ்லிலியாமிய
தீவிரவியாதி்றுவதற்களுக்கு
ஆயுதங்்றுவதற்கட்சியள
விநிநயியாகித்தக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கும் சிஐஏ பிரதிநிதி்றுவதற்களத
நிட்சியலிலப் ியாட்டில் இருந்த விவியாதிக்கும் ஸ்மித், எதிர்த்த
சண்ட்சியடயிடு வர்்றுவதற்களுக்கு ந ியாதியை மியான அளவு ்றுவதற்கனர்றுவதற்க
ஆயுதங்்றுவதற்கட்சியளக்
ற்கான அம்றுவதற்கியாடுக்்றுவதற்கியாததற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க
ஒ ியாியை மியா
நிர்வியா்றுவதற்கத்தின் மீத தியாக்குகிறியார்.
ஒ ியாியை மியா
“கிளர்ச்சியுடன்
ற்கான அமதியாடர்பு ட்டிருக்கும்
ற்கான அம யர்குறிப்பிடியாத
-நேம் ்றுவதற்கரியை மியான
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க-ஆதரவு
-நே ர்்றுவதற்கட்சியள” ியை மனதில் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருந்ததியா்றுவதற்கக் குறிப்பிட்டு
ஸ்மித் எழுதகிறியார்: “சிரியியாவின் சர்வியாதி்றுவதற்கியாரத்திற்கு ஒரு
புதிய மு்றுவதற்கத்ட்சியத வழங்குவதற்கு கிளர்ச்சியியாளர்்றுவதற்களின்
தரப்பில் இருந்த -நே ர்்றுவதற்கட்சியள
யன் டுத்திக் ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ள
அவரத
நிர்வியா்றுவதற்கம்
-நேம்பிக்ட்சிய்றுவதற்க
ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கிறத.
ஆனியால்
அசியாத்
தியாக்குப்பிடித்த
நிற்கிறியார்
—
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
கிளர்ச்சியியாளர்்றுவதற்களுக்கு
நதட்சியவயியான
ஆயுதங்்றுவதற்கட்சியள வழங்்றுவதற்க ஒப்புக்ற்கான அம்றுவதற்கியாண்ட ந ியாதிலும்,
ஆட்சியின் தியாக்குதட்சியலில நிறுத்தவதற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க அவர்்றுவதற்கள்
ந்றுவதற்கட்ட ்றுவதற்கனர்றுவதற்க ஆயுதங்்றுவதற்கட்சியளக் ற்கான அம்றுவதற்கியாடுக்்றுவதற்க ியை மறுத்த
விட்டத என்ற உண்ட்சியியை மயும் இதற்கு ஒரு முக்கிய
்றுவதற்கியாரணம்.”
ஸ்மித்
ந ியாருக்கு
ஆதரவியாய்
வழங்கியிருக்கும்
சுருக்்றுவதற்கியை மியான விவரிப்பு ஒரு ற்கான அமதியாட்சிய்றுவதற்க ற்கான அம ியாய்்றுவதற்கட்சியள
ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டுள்ளத.
இத
ஒரு
நியை மியாசடியியான
இருட்சியியை மப் குப்ட்சிய
அடிப் ட்சியடயியாய் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கிறத:
ஸ்மித்ட்சியதப் ற்கான அம ியாறுத்தவட்சியர, சிரியியாவில் ஒருவர், ஒன்று
ஜன-நேியாய்றுவதற்கத்தக்்றுவதற்கியான அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவின் ந ியாட்சியர ஆதரிக்்றுவதற்க
நவண்டும் இல்ட்சியலிலநயல் அவர் அசியாத்ட்சியதயும், ஸ்மித்

ஸ்மித்தின்
வியாதங்்றுவதற்கள்
ற்கான அமவளிப் ட
அ த்தியை மியாய்
இருந்தியாலும்
அட்சியவ
ஒரு
அரசியல்
நசட்சியவ
ஆற்றுகின்றன. ற்கான அமவளியுறவுக் ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ட்சிய்றுவதற்க ஸ்தியா ்றுவதற்கத்தின்
ஜன-நேியாய்றுவதற்கக் ்றுவதற்கட்சியுடன் ற்கான அமதியாடர்பு ட்ட பிரிவு்றுவதற்களுக்கு ISO
ஒரு இடத மு்றுவதற்கத்ட்சியத வழங்குகிறத.
ஸ்மித்தின் வியாதங்்றுவதற்கள், ந ியாருக்கு எதிரியான நசியாசலிச
எதிர்ப்புக்கு
ஒரு
தயியாரிக்்றுவதற்கப் ட்ட
அவதூறிட்சியன
வழங்குகின்றன:
அதியாவத
ஜன-நேியாய்றுவதற்கக்
்றுவதற்கட்சியின்
ந ியார்்றுவதற்களுக்கு எதிரியான எவரும் சீன ியை மற்றும், குறிப் ியா்றுவதற்க,
ரஷ்ய “ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய”த்ட்சியத ஆதரிப் தற்கு நி்றுவதற்கரியானவர்
என் தியாகும்.
இந்த வியாதத்திற்கும்
னிப்ந ியார் ்றுவதற்கியாலிலத சிஐஏ இன்
்றுவதற்கம்யூனிச-விநரியாத
ரப்புட்சியரக்கும்
இட்சியடயிலிலியான
ஒற்றுட்சியியை ம தற்ற்கான அமசயலிலியானதன்று. ISO இன் வரலிலியாற்றில்
இத நவர் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கிறத. ியை மியாக்ஸ் சியாச்ட்ியை மன் (Max
Shachtman) 1939-40 இல் ட்ற்கான அமரியாட்ஸ்கிசத்தில் இருந்தம்
ியை மியார்க்சிசத்தில் இருந்தம் முறித்தக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டியார். இதன்
விட்சியளவியா்றுவதற்க,
AFL-CIO
வுக்்றுவதற்கியான
்றுவதற்கம்யூனிச-விநரியாத
தத்தவியாசிரியரியா்றுவதற்க, ஜன-நேியாய்றுவதற்கக் ்றுவதற்கட்சியின் ஆதரவியாளரியா்றுவதற்க
ியை மற்றும்
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க
ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்தக்்றுவதற்கியான
வக்்றுவதற்கியாலிலத்தவியாதியியா்றுவதற்க
என
அவரத
அடுத்தடுத்த
ியாத்திரங்்றுவதற்களுக்கு அவட்சியர அட்சியழத்தச் ற்கான அமசன்றத.
சியாச்ட்ியை மன் (1904-1972) ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்திற்கு எதிரியாய்
நசியாவியத் ஒன்றியத்ட்சியதயும், அதற்குப் பின்னர் 1949
புரட்சியில் இருந்த எழுந்திருந்த சீன ஆட்சிட்சியயயும்
ியாத்றுவதற்கியாப் ட்சியத
நிரியா்றுவதற்கரித்தியார். அட்சியவ “அதி்றுவதற்கியாரத்தவ
கூட்டுறவுவியாத”
(bureaucratic
collectivist)
ஆட்சி்றுவதற்கள்
என் நத அதற்கு அவர் கூறிய நியியாயியை மியாய் இருந்தத.
“அரசு முதலிலியாளித்தவ” (state capitalist) தத்தவத்தின்
இந்த
வட்சிய்றுவதற்கயறியாவின்
அடிப் ட்சியடயில்,
சியாச்ட்ியை மன்
இறுதியில் வியட்-நேியாமிலிலியான அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவின் ந ியாட்சியர
ஆதரித்தியார்.
நசியாவியத்
ஒன்றியம்
இப்ந ியாத
இல்ட்சியலில.
அத
மிட்சிய்றுவதற்கயில் ந்றுவதற்கியார் ச்நசவ் தட்சியலிலட்சியியை மயிலிலியான அதி்றுவதற்கியாரத்தவ
ஸ்ரியாலினிச ஆட்சியியால் 1991 இல் ்றுவதற்கட்சியலிலக்்றுவதற்கப் ட்டு
விட்டத. முன் ியாய் ஸ்ரியாலினிச அதி்றுவதற்கியாரத்தவத்தில்
அங்்றுவதற்கம் வகித்திருந்த ஒருவரியான ற்கான அம ியாரிஸ் ற்கான அமஜல்ட்சின்

தட்சியலிலட்சியியை மயிலிலியான நசியாவியத்திற்குப் பிந்ட்சியதய ரஷ்ய
அரசியாங்்றுவதற்கம்
முதலிலியாளித்தவத்ட்சியத
ியை மறுஸ்தியா ்றுவதற்கம்
ற்கான அமசய்வதற்கு
முரட்டுத்தனியை மியா்றுவதற்கவும்
ற்கான அம ியாறுப் ற்ற
வட்சிய்றுவதற்கயிலும் -நே்றுவதற்கர்வு்றுவதற்கட்சியள நியை மற்ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டத. நசியாவியத்
ஒன்றியம்
்றுவதற்கட்சியலிலக்்றுவதற்கப் ட்டு
முதலிலியாளித்தவம்
மீள்ஸ்தியாபிதம் ற்கான அமசய்யப் ட்டட்சியியை மயியானத, ‘அதி்றுவதற்கியாரத்தவம்
ஒரு ஒட்டுண்ணி சியாதி (வர்க்்றுவதற்கம் அல்லில), அதற்ற்கான அம்றுவதற்கன
எந்த
சுயியாதீனியை மியான
வரலிலியாற்று
ற்கான அமசயல் ியாடும்
இருக்்றுவதற்கவில்ட்சியலில’ என்ற ட்ற்கான அமரியாட்ஸ்கிச
குப் ியாய்ட்சியவ
ஊர்ஜிதம்
ற்கான அமசய்தத.
அத்தடன்
நசியாவியத்
அதி்றுவதற்கியாரத்தவத்ட்சியத வர்க்்றுவதற்கச் சுரண்டலின் ஒரு புதிய
உலில்றுவதற்க-வரலிலியாற்று
அட்சியியை மப்புமுட்சியறயியா்றுவதற்க
சித்தரித்த
சியாச்ட்ியை மன்வியாத
ியை மற்றும்
லிலதரப் ியான
அரசு
முதலிலியாளித்தவ தத்தவ வட்சிய்றுவதற்கயறியாக்்றுவதற்களுக்கும் அத
ியை மறுப் ியாய் அட்சியியை மந்தத.
1991 க்கு முன் ியா்றுவதற்க, நசியாவியத் ஒன்றியத்தில் 1917
அக்நடியா ர்
புரட்சிக்குப்
பின்னர்
ஸ்தியாபிக்்றுவதற்கப் ட்ட
நதசியியை மயியை மியான
ற்கான அமசியாத்தறவு்றுவதற்கட்சியள
ியாத்றுவதற்கியாக்கின்ற
அநதந-நேரத்தில்
அங்கு
அதி்றுவதற்கியாரத்தவத்ட்சியத
தூக்கிவீசக்கூடிய
ஒரு
அரசியல்
புரட்சிக்கு
ட்ற்கான அமரியாட்ஸ்கிஸ்டு்றுவதற்கள் அட்சியழப்பு விடுத்தனர். இதநவ அத
“நசியாவியத் ஒன்றியத்ட்சியத ியாத்றுவதற்கியாத்தட்சியியை ம”யின் புரட்சி்றுவதற்கர
உள்ளடக்்றுவதற்கியை மியாய்
இருந்தத.
ஆனியால்
1991
இல்
நசியாவியத்
ஒன்றியம்
்றுவதற்கட்சியலிலக்்றுவதற்கப் ட்டதன்
பின்னர்,
ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்திற்கு எதிரியாய் நசியாவியத் ஒன்றியத்ட்சியத
ியாத்றுவதற்கியாப் தில்
சம் ந்தப் ட்டிருந்த
ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ட்சிய்றுவதற்க்றுவதற்களும்
அரசியல்
்றுவதற்கருத்தியாக்்றுவதற்கங்்றுவதற்களும்
ரஷ்யியாவின்
புதிய
முதலிலியாளித்தவ ஆட்சிக்கு எளிட்சியியை மயியா்றுவதற்க ியை மியாற்றப் ட்டு
விட முடியியாத.
ஆயினும்,
ரஷ்யியா
ியை மற்றும்
சீனியாட்சியவ
“ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியங்்றுவதற்களியாய்”
வட்சியரயட்சியற
ற்கான அமசய்வட்சியத
ியை மியார்க்சிஸ்டு்றுவதற்கள்
நிரியா்றுவதற்கரிக்கின்றனர்.
இத
வரலிலியாறு,
ற்கான அம ியாருளியாதியாரம்
ியை மற்றும்
அரசியல்
ந்றுவதற்கியாணத்தில்
முற்றிலும் ற்கான அம ியாய்யியான ஒரு வட்சியரயட்சியறயியா்றுவதற்க இருக்கிறத.
ரஷ்யியா ியை மற்றும் சீனியாவுக்கு எதிரியான ஒரு ந ியாருக்்றுவதற்கியா்றுவதற்க
ியாரிய அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க-ந-நேட்நடியா தயியாரிப்பு்றுவதற்கள் -நேடப் ட்சியதயும்
-நேியாங்்றுவதற்கள் எதிர்க்கிநறியாம்.
சியாச்ட்ியை மன்வியாதத்தின் அரசியல் வியாரிசு்றுவதற்கள், ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய
வி ரக்குறிப்ட்சிய
(label)
நசியாவியத்
ஒன்றியத்தில்
இருந்த முதலிலியாளித்தவ ரஷ்யியாவுக்கு ியை மியாற்றுவதற்கு
முன்ற்கான அமசன்றனர். அதற்குக் கீழிருந்த ்றுவதற்கியாரணங்்றுவதற்களில்
அரசியல் -நேலிலன்்றுவதற்கள் தியான் சம் ந்தப் ட்டிருந்தனநவ
அன்றி
தத்தவத்திற்கு
எந்த
சம் ந்தமுமில்ட்சியலில.
நசியாவியத் ஒன்றியம் ்றுவதற்கட்சியலிலக்்றுவதற்கப் ட்டு விட்டந ியாதம் கூட,
ரஷ்ய
அரசியானத
—அதன்
பூந்றுவதற்கியாளரீதியியான
இடஅட்சியியை மப்பின் ்றுவதற்கியாரணத்தியால்— ியை மத்திய கிழக்கு ியை மற்றும்
யூநரியாஆசியியா முழுட்சியியை மயிலும் அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க அதி்றுவதற்கியாரத்தின்
விரிவியாக்்றுவதற்கத்திற்கு முட்டுக்்றுவதற்கட்ட்சியட ந ியாடுகிறத. இதநவ

அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவுக்கும் ரஷ்யியாவுக்கும் இட்சியடயில் ற்கான அமதியாடர்ந்த
நிலிலவி வருகின்ற தட்டத்தின் மூலில்றுவதற்கியாரணியை மியாகும்.
இந்த சூழ்நிட்சியலிலயில், சியாச்ட்ியை மன்வியாதத்தின் சித்தியாந்த
ியாரம் ரியம் இன்னும் கூட -நேல்லில ஆதியாயம் அளிக்்றுவதற்கக்
கூடியதியாய்
இருக்கிறத.
ரஷ்யியாட்சியவ
ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய
-நேியாடியா்றுவதற்க
வட்சியரயட்சியற
ற்கான அமசய்வத,
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவின்
ற்கான அமவளியுறவுக்
ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ட்சிய்றுவதற்கயின்
“இடத”
ஆதரவியாளர்்றுவதற்களுக்கு, ரஷ்யியா ியை மற்றும் சீனியாவுடனியான
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவின் புவியரசியல் நியை மியாதட்சியலில “ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியஎதிர்ப்பின்” ஒரு வடிவியை மியா்றுவதற்கக் கூறி வழிற்கான அமியை மியாழியத்
தட்சியலிலப் டு வர்்றுவதற்களுக்கு,
ஒரு
இன்றியட்சியியை மயியாத
சியாத்றுவதற்கியை மியான
தன்ட்சியியை மட்சியய
ற்கான அம்றுவதற்கியாடுக்கின்றத.
நியை மலும்,
னிப்ந ியார் ்றுவதற்கியாலிலத்த ியை மியார்க்சிச-விநரியாத சியாச்ட்ியை மன்வியாத
நசறு்றுவதற்கட்சியள
எல்லிலியாம்
முன்ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டுவந்த
ஸ்மித்,
சிரியியாவில் சிஐஏவின் ந ியாருக்கு எழுகின்ற எதிர்ப்ட்சிய
-நேவ-ஸ்ரியாலினிசத்தின் ஒரு வடிவியை மியாய் பின்வருியை மியாறு
சித்தரிக்கிறியார்.
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்ட்சியத எதிர்ப் வர்்றுவதற்கள், ஒரு
சர்வியாதி்றுவதற்கியாரிட்சியய, அதிலும் சிஐஏ இன் அசியாதியாரணியை மியான
ட்சிய்றுவதற்கதி்றுவதற்கள்
ட்சிய்றுவதற்கயளிக்கும்
திட்டத்தின்கீழ்
“ யங்்றுவதற்கரவியாதத்திற்கு எதிரியான ந ியாரின்” ட்சிய்றுவதற்கதி்றுவதற்கட்சியள
சித்திரவட்சியத ற்கான அமசய்வதில் அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியாவுடன் -நேன்்றுவதற்கறிந்த
வட்சிய்றுவதற்கயில் ஒத்தட்சியழப் வரியா்றுவதற்க இருந்த வந்த ஒருவட்சியர
ஆதரிப் வர்்றுவதற்களியா்றுவதற்க எவ்வியாறு ற்கான அமசன்றட்சியடய முடியும்?
இதற்்றுவதற்கியான தில் னிப் ந ியார் ்றுவதற்கியாலிலத்தில் ஸ்ரியாலினின்
ரஷ்யியாவுக்கும் ியை மியாநவியாவின் சீனியாவுக்கும் ஸ்ரியாலினிச
இடத்றுவதற்கள் வழங்கிய ஆதரவில் இருந்த ற்கான அமதியாடங்குகிறத.
அவர்்றுவதற்கள் அரசு முதலிலியாளித்தவ சர்வியாதி்றுவதற்கியாரங்்றுவதற்கட்சியள
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க
ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்தின்
எதிரி்றுவதற்களியா்றுவதற்க
ியை மட்டுியை மல்லிலியாத,
நசியாசலிசத்தக்்றுவதற்கியான
சியாத்தியியை மியான
முன்ியை மியாதிரி்றுவதற்களியா்றுவதற்கவும் ஆதரித்தனர்.
இவ்வியாறு தியான், இன்று அசியாத்ட்சியத ஆதரித்த நிற்கும்
அநத ந ியாக்கு்றுவதற்களில் சிலில, அப்ந ியாத ற்கான அமதியாழிலிலியாளர்
கிளர்ச்சி்றுவதற்கட்சியள ியை மரண்றுவதற்கரியை மியாய் ஒடுக்கியட்சியதயும் ்றுவதற்கடந்த
்றுவதற்கியாலிலத்த
ஏ்றுவதற்கியாதி த்திய ஆக்கிரமிப்பு்றுவதற்கட்சியளயும்
கூட
ியாத்றுவதற்கியாத்த நின்றன.
ரஷ்யியா 1956 இல் ஹங்ந்றுவதற்கரி புரட்சிட்சியயயும், 1968 இல்
ற்கான அமசக்ந்றுவதற்கியாஸ்நலிலவியாக்கியியாவின்
பிரியாக்
வசந்தத்ட்சியதயும்,
1981 இல் ந ியாலிலந்தின் ஒற்றுட்சியியை மப் ந ியாரியாட்டத்ட்சியதயும்
-நேசுக்கியதற்கு ஆதரவியாய் அட்சியவ நின்றன. ியை மியாநவியாவின்
சீன ஆட்சி ியை மியாற்கான அம ரும் முன்
ியாய்ச்சல் மூலிலியை மியா்றுவதற்க
ற்கான அமதியாழிலிலியாளர்்றுவதற்கள் ியை மற்றும் விவசியாயி்றுவதற்களத வியாழ்ட்சியவ
சீர்குட்சியலிலத்ததந ியாதம், தசியாப்தங்்றுவதற்கள் ்றுவதற்கியாலில ஆக்கிரமிப்பில்
திற்கான அம த் ியை மக்்றுவதற்கட்சியள ஒடுக்கியந ியாதம் அட்சியவ ஆதரித்தன.
ஆட்சி
ியை மியாற்றத்திற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
-நேடத்தகின்ற
ந ியார்்றுவதற்களுக்்றுவதற்கியான சியை ம்றுவதற்கியாலிலத்த எதிர்ப்ட்சிய
அவதூறியான
வட்சிய்றுவதற்கயில் ஸ்ரியாலினிச-ஆதரவுக் ்றுவதற்கண்நணியாட்டத்தடன்

அட்சியடயியாளப் டுத்தகின்ற இதற்கு எந்த நியியாயியை மியான
வரலிலியாற்று ியை மற்றும் அரசியல் அடிப் ட்சியடயும் கிட்சியடயியாத.
ரஷ்யியாட்சியவயும் சீனியாட்சியவயும் “ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியங்்றுவதற்கள்” என
்றுவதற்கண்டனம்
ற்கான அமசய்கின்ற
ஸ்மித்,
அநத
ந-நேரத்தில்
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
நியை மலும்நியை மலும்
அட்சியியை மதிவியாத
-நேியாடியா்றுவதற்க,
இன்னும்
கூறப்ந ியானியால்
உலில்றுவதற்க
அரங்கில்
ந்றுவதற்கியாட்சியழத்தனமிக்்றுவதற்க
சக்தியியா்றுவதற்கக்
கூட
இருப் தியா்றுவதற்க
வலியுறுத்தகிறியார். ஆசியியா ற்கான அமதியாடங்கி ியை மத்திய கிழக்கு
ியை மற்றும் ஆபிரிக்்றுவதற்கியா வட்சியரயிலும், இரியாணுவ ஆக்கிரமிப்பு,
ஆயுதத்
தட்சியலிலயீடு
ியை மற்றும்
ஆளில்லிலியா
விியை மியானக்
ற்கான அம்றுவதற்கியாட்சியலில்றுவதற்களில் ஒ ியாியை மியா ்றுவதற்கண்டிருக்கும் புதிய உச்சங்்றுவதற்கட்சியள
உதியாசீனம் ற்கான அமசய்த, ஒ ியாியை மியாவின் கீழியான அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க
ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியம்
ஆக்கிரமிப்பு
ற்கான அம்றுவதற்கியாள்ட்சிய்றுவதற்க்றுவதற்கட்சியள
ட்சிய்றுவதற்கவிட்டிருப் தியா்றுவதற்கப் பிர்றுவதற்கடனம் ற்கான அமசய்கிறியார்.
ஆட்சி
ியை மியாற்றத்திற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க-ஆதரவளிக்கும்
ந ியார்்றுவதற்களுக்கு எதிரியான இடத-சியாரி எதிர்ப் ியாளர்்றுவதற்கள்
“்றுவதற்கடந்த்றுவதற்கியாலிலத்தில்
வியாழ்ந்தற்கான அம்றுவதற்கியாண்டு,
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
ட்சிய்றுவதற்கவிட்டு
விட்ட
ஆட்சி-ியை மியாற்றத்திற்்றுவதற்கியான
ஒரு
மூநலிலியா ியாயத்ட்சியத அம் லிலப் டுத்தவதற்கு ஆதியாரம் நதட
முட்சியனந்த
ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருப் தியா்றுவதற்க”
-நேியாக்கூசியாியை மல்
அறிவிக்கிறியார்.
”யதியார்த்தத்தில், ஈரியாக் மீதியான அதன்
ட்சியடற்கான அமயடுப்பும்
ஆக்கிரமிப்பும் நதியால்வி ்றுவதற்கண்டதன் பின்னர், அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
ற்கான அம ியாதவியா்றுவதற்க ியை மத்திய கிழக்கில் முழுமுதல் ஆட்சிியை மியாற்றம்
என்ற தனத மூநலிலியா ியாயத்தில் பின்வியாங்கியிருந்தத.
பின்சூழுகின்ற குழப் ங்்றுவதற்களுக்கு அஞ்சி ஆட்சி்றுவதற்கட்சியள
ஸ்திரம்குட்சியலிலப் ட்சியத அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா தவிர்க்்றுவதற்க நவண்டும்
என் ததியான் அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்திற்்றுவதற்கியான ியை மியாற்று
திட்சியசயியா்றுவதற்க
ரியாக் ஒ ியாியை மியா பின் ற்றுவதன் பின்னியால்
இருக்கும் பிரதியான முன்னுரிட்சியியை மயியா்றுவதற்க இருக்கிறத” என்று
அவர் எழுதகிறியார்.
ஒ ியாியை மியா நிர்வியா்றுவதற்கம் 2011 இல் லிபிய அரசியாங்்றுவதற்கத்ட்சியத
குண்டுவீசி அழித்தத, ஏியை மனில் ஜனியாதி தி அலி சநலிலஹ
ஆட்சியிட்சியன
ற்கான அமவளிநயற்றியத,
சிரியியாட்சியவ
-நேியாசம்
ற்கான அமசய்திருக்்றுவதற்கக் கூடிய இஸ்லிலியாமிய தீவிரவியாதி்றுவதற்களுக்கு
ஆயுதியை மளிக்்றுவதற்க பில்லியன் ்றுவதற்கணக்்றுவதற்கியான டியாலிலர்்றுவதற்கட்சியளச்

ற்கான அமசலிலவிட்டத
என்ற
நிட்சியலிலயில்,
இத்தட்சிய்றுவதற்கய
ஒரு
கூற்றியானத ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் ற்கான அம ியாய்யியா்றுவதற்க இருக்கிறத.
ந ியார்-எதிர்ப்பு ியை மநனியாநிட்சியலிலயின் மீத தியாக்குவதற்்றுவதற்கியா்றுவதற்க
ஸ்மித் எந்த அவதூட்சியறயும் ட்சிய்றுவதற்கயிற்கான அமலிலடுக்்றுவதற்கத் தயங்்றுவதற்கப்
ந ியாவதில்ட்சியலில.
எண்ணிலிலடங்்றுவதற்கியாவிதத்தில்
ஆயிரக்்றுவதற்கணக்்றுவதற்கியான
அநரபியர்்றுவதற்களின்
ியை மரணத்திற்கு
இட்டுச்ற்கான அமசல்லிலத்தக்்றுவதற்க ியை மத்திய கிழக்கிலிலியான அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க
இரியாணுவத்தின்
ஒரு
புதிய
-நேடவடிக்ட்சிய்றுவதற்க
தீவிரப் டுத்தட்சியலில
எதிர்ப் வர்்றுவதற்கட்சியள
அநரபியர்்றுவதற்கள்விநரியாத இனவியாதத்ட்சியதக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டு குற்றம் சியாட்டக்
கூடிய அளவுக்கும் அவர் ற்கான அமசல்லில முடிகிறத.
சிரியியாவில் ஒரு சர்வியாதி்றுவதற்கியாரத்ட்சியத அியை மர்த்தம் முயற்சியில்
சிரிய
எதிர்ப்புப்
ட்சியட்றுவதற்களுக்கு
அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்கியா
ஆயுதியை மளித்தக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கிறத என் ட்சியத அவர்
ஒப்புக் ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருக்கிறியார் என்றந ியாதம், “அற்கான அமியை மரிக்்றுவதற்க
அரசியாங்்றுவதற்கம்தியான்
சிரியியாவில்
கிளர்ச்சிட்சியய
ஆதிக்்றுவதற்கத்திற்குட் டுத்தி ற்கான அம்றுவதற்கியாண்டிருப் தியான முடிவுக்கு”
வரு வர்்றுவதற்கட்சியள அவர் ்றுவதற்கண்டனம் ற்கான அமசய்கிறியார். அவர்
எழுதகிறியார்:
“இத்தட்சிய்றுவதற்கய
வியாதங்்றுவதற்கள்
—
ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியத்தின் ியாத்றுவதற்கியாவலிலர்்றுவதற்கட்சியளப் ந ியாலிலன்றி என்று
ற்கான அமசியால்லில இயலிலியாவட்சிய்றுவதற்கயில்— சுரண்டப் டுகின்ற ியை மற்றும்
ஒடுக்்றுவதற்கப் டுகின்ற ியை மக்்றுவதற்களின் விடுதட்சியலிலக்்றுவதற்கியா்றுவதற்கப் ந ியாரியாடும்
திறட்சியன ஆணவத்தடன் நிரியா்றுவதற்கரிப் ட்சியதநய ்றுவதற்கியாட்டுகின்றன.
அதற்குப் திலிலியா்றுவதற்க, “நியை மற்்றுவதற்கத்திய ஏ்றுவதற்கியாதி த்தியம் தனத
ற்கான அமசியாந்த
ந-நேியாக்்றுவதற்கங்்றுவதற்களுக்்றுவதற்கியா்றுவதற்க
அறியியாட்சியியை ம
ற்கான அம்றுவதற்கியாண்ட
ியை மற்றும் பிற்ந ியாக்குத்தனியை மியான உள்ளூர்
ழங்குடி்றுவதற்கட்சியள
ட்சியவத்த
விட்சியளயியாடுகிறத’
என்ற
மி்றுவதற்கப் ட்சியழய
கிழக்்றுவதற்கத்தியவியாத
ற்கான அமசியால்லிலியாடல்
தியான்
-நேியை மக்குக்
கிட்சியடக்கிறத.”
ஸ்மித் யியாருடன் விட்சியளயியாடுவதியா்றுவதற்க எண்ணுகிறியார்?
இனவியாத
அரசியலுக்்றுவதற்கியான
இத்தட்சிய்றுவதற்கய
ியை மலிவியான
விண்ணப் ங்்றுவதற்கள்
எல்லிலியாம்
அவரத
சிஐஏ-ஆதரவு
வக்்றுவதற்கியாலிலத்த்றுவதற்களுக்கு
ஒரு
“இடத”
மு்றுவதற்கமூடிட்சியய
அளிப் தற்்றுவதற்கியான
ஒரு
அவலிலட்சணியை மியான
தந்திரியை மியா்றுவதற்க
ியை மட்டுநியை ம
இருக்கின்றன.
ந ியாருக்கு
எதிரியான
நசியாசலிசவியாதி்றுவதற்கள் அல்லில, ியை மியாறியா்றுவதற்க ISO வும் திருவியாளர்
ஸ்மித்தம் தியான் உட்சியழக்கும் ியை மக்்றுவதற்களின் எதிரி்றுவதற்களியாய்
அம் லிலப் ட்டு நிற்கிறியார்்றுவதற்கள்.

