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ட்ரம்பின் ஐ.நந. வெறறிப்பபேச்சும்,
ஏஏகநதிபேத்தியத்தின் தர்க்ஏகமும்
Bill Van Auken,
ஏகாதிபத்தியம்
"கண்ண்ணைக்
கட்டிக்
ிக் ககாண்டு
ஒர
ிக் கபாரளாதார மற்றும் இராணுவ ுவ பபரழிணவ ுவ பழாக்க
பாய்ந்து ிக் ககாண்டிரக்கறது,” என்று 1938 இல் லிுவ பயான்
ட்ிக் கராட்ஸ்க எச்சரித்தார. இக்கரத்துக்கள் ிக் கவளியாக ிக் கவறும்
ஓராண்டுக்குள்,
ஹிட்லர
ிக் கபரிதும்
நிராயுதபாணியான
ுவ பபாலாந்துக்கு
எதிராக
அவரது
இராணுவத்ணதக்
கட்டவிழ்த்துவிட்டு, இராண்டாம் ஏகாதிபத்திய உலகப் ுவ பபார
பிரளயத்ணத இயக்கத்திற்கு ிக் ககா்ணைரந்தார.
மூன்றாம் குடியரசு ழாட்களில் இரந்து ிக் கசவியுற்றிராத
வாரத்ணதகளில், அிக் கமரிக்க ஜனாதிபதி ிக் கடானால்ட் ட்ரம்ப்
ஐக்கய ழாடுகள் சணபயில் ஒர மனிதயின ுவ பபார ிக் கதாடங்க
பகரங்கமாக அச்சுறுத்தி ுவ பபசிய ிக் கவறிப்ுவ பபச்சுக்களுக்கு
பின்னர, ட்ிக் கராட்ஸ்கயின் அந்த வாரத்ணதகள் மீண்டும்
ிக் கபாரத்தமான தன்ணமணய ிக் கபற்றுள்ளன.
ஒர
ணபத்தியக்காரரின்
பிதற்றல்கள்
தவிர
அதற்கு
கூடுதலாக ுவ பவிக் கறான்றுமில்ணல என்றிரந்திரந்தால், வட
ிக் ககாரியாணவ "முற்றிலுமாக அழிக்க" ட்ரம்பின் அச்சுறுத்தல்
மக்கள் ஊடகங்களிலும் அரசியல் ஸ்தாபகம் எங்கலும்
கண்டன கூச்சணலச் சந்தித்திரக்கும். ஆனால் அதுுவ பபான்று
எதுவும் ழடக்கவில்ணல. அிக் கமரிக்க அரசியல் ஸ்தாபகம்
மற்றும் அதன் பிரதான ஊடக ிக் கபரநிறுவனங்களுக்குள்
நிலவும் மிதமான விணடயிறுப்புத்தான் மணலப்பூட்டுகறது.
குறிப்பாக அந்த உணர எதிரிக் ககாண்ட விமரசனங்களின்
விதத்ணதப் பாரக்ணகயில், அது ட்ரம்பின் மிகவும் மிதமிஞ்சிய
விகாரமான வாய்சவடால் என்று மழுப்பலாகுவ பவா அல்லது
சூழ்நிணலக்கு தக்க தணலயீடு ிக் கசய்வதற்கான அவர உத்தி
மீது ுவ பகள்வி எழுப்பும் வடிவிுவ பலா உள்ளது.
வட ிக் ககாரியாவுக்கு எதிரான அிக் கமரிக்க அச்சுறுத்தல்கள்
இந்தாண்டு முழுவதும் ஓயாது தீவிரமணடந்து வந்துள்ளன .
ஆனால் இதுவணரயில் ஒர ுவ பபாரின் விணளவுகள் குறித்து
அங்ுவ பக எந்தவிதமான ஆழ்ந்த உத்திுவ பயாகபூரவ ிக் கபாது
விவாதமும் ழடக்கவில்ணல. இப்பிரச்சிணன மீது காங்கரஸில்
விவாதம் ழடத்தப்படவில்ணல, ிக் கசனட் ுவ பகள்வி ுவ பழரத்ணத
ிக் கவளிப்பணடயாக
மற்றும்
ுவ பழரடியாக
ஒளிபரப்ப
ுவ பவண்டுிக் கமன்ற அண்ற அழைப்பும் இல்ணல, எல்லாவற்றிற்கும்
ுவ பமலாக,
அிக் கமரிக்க
அரசின்
ுவ பபாரிக் கவறி
மீது
தயவுதாட்சண்யமற்ற ிக் கவளிப்பணடயான எந்த கண்டனமும்
இல்ணல.
அிக் கமரிக்க இராணுவமும் அதனுடன் ிக் கதாடரபுபட்ட சிந்தணன
கு்ற அழைாம்களளும் ிக் கசய்துள்ள ஆய்வுகள் உள்ளன, அணவ
அிக் கமரிக்கா-வட ிக் ககாரியா ுவ பபாரால் ஏற்படும் பயங்கரங்கள்
மீது
திகலூட்டும்
அறிகுறிகணள
வ்ற அழைங்குகன்றன.
“ஆணுஆயுதமில்லா ுவ பபாரில் ஒர மில்லியன் ுவ பபராவது

22 September 2017
உயிரி்ற அழைப்பாரகள்",
அுவ பதுவ பவணளயில்
ஏுவ பதனும்
அணுஆயுதங்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டால்,
அதன்
அளணவப்ிக் கபாறுத்து இறப்பு எண்ணிக்ணக அதிகரிக்கும்
என்ற மதிப்பீடுகணள பிரிட்டிஷ் ழாளிதழ் ிக் கடலிகராப்
ுவ பமற்ுவ பகாளிடுகறது.
ிக் ககாரியாவிற்கான அிக் கமரிக்க பணட ழடவடிக்ணககளுக்கான
தணலணம
தளபதியின்
துண்ணை
உதவியாளராக
ுவ பசணவயாற்றிய ஓய்வூிக் கபற்ற தளபதி ுவ பராப் கவன்ஸ்
எழுதுணகயில், “ஒவ்ிக் கவார ழாள் தாக்குதலில் ழாங்கள்
வடக்கல் 20,000 இ்ற அழைப்புக்கணள ஏற்படுத்துுவ பவாம்,” வட
ிக் ககாரியா
"முதல்
ஒரசில
ழாட்களுக்கு
சிுவ பயாலில்
ழாிக் களான்றுக்கு 20,000 ுவ பபணர பாதிப்புக்குடபடுத்தும்,” என்றார.
“மத்திய
க்ற அழைக்கல்
கடந்த
16
ஆண்டுகால
ழமது
ிக் கசயலூக்கமான
தாக்குதலுடன்
ஒப்பிட்டால்"
ிக் ககால்லப்படுுவ பவார மற்றும் ஊனமணடுவ பவாரின் எண்ணிக்ணக
மில்லியன்களில்
இரக்கும்
என்புவ பதாடு,
முந்ணதயணத
"ஒன்றுமில்லாமல் ிக் கசய்துவிடும்,” என்றவர எச்சரிக்கறார.
ுவ பபாரின் முதல் கட்டத்தில் மட்டுுவ பம சிுவ பயாலில் 10,000
உயிரி்ற அழைப்புகள் மற்றும் ிக் கதன் ிக் ககாரியா முழுவதிலும் ஒர
மில்லியன் உயிரி்ற அழைப்புகள் என்ற மதிப்பீடுகணள உள்ளடக்கய
கட்டுணர
ஒன்ணற
நியூ
ுவ பயாரக்கர
ிக் கவளியிட்டது,
“தீபகற்பத்தின்
அழிவு ழாசகரமாக இரக்கும், மிகவும்
ழாசகரமாக இரக்கும் ...ுவ பமலும் அிக் கமரிக்காவும் சீனாவும்
ுவ பபாரக்குள் இழுக்கப்பட்டால், அது எப்படி முடிவணடயும்
என்று எவராலும் ிக் கசால்ல முடியாது,” என்று எச்சரித்த
ஓய்வூிக் கபற்ற
அிக் கமரிக்க
இராணுவ
தளபதியின்
எச்சரிக்ணகணய அது ுவ பமற்ுவ பகாளிட்டது.
அக்கட்டுணர
வாஷிங்டனில்
உள்ள
மூுவ பலாபாய
ஆய்வுகளுக்கான சரவுவ பதச பயிலக அலுவலகத்தின் நிரவாக
இயக்குனர Mark Fitzpatrick ஐ ுவ பமற்ுவ பகாளிட ிக் கசல்கறது. வட
ிக் ககாரிய ஆட்சியின் ஒர ுவ பதால்வியுுவ பம கூட ஈராக் அல்லது
ஆப்கானிஸ்தான்
எதிரிக் ககாண்ட
எதுிக் கவான்ணறயும்
விஞ்சுமளவுக்கு, அிக் கமரிக்க இராணுவத்திற்கு எதிரான ஒர
நீடித்த களரச்சிக்கான நிணலணமகணள மட்டுுவ பம உரவாக்கும்
என்றவர எச்சரிக்கறார.
வட ிக் ககாரியாவுக்கு எதிரான ஒர ுவ பபாரால் கட்டவிழும்
சூறாவளி அிக் கமரிக்காணவ உலகளவில் தனிணமப்படுத்தும்.
அந்ழாட்டிற்குள்ுவ பளுவ பயயும் உலிக் ககங்கலும் அது மக்கள்
குமுறலின் ஓர அணலணயக் கட்டவிழ்த்துவிடும். ஆனால்
இவ்வாறிரப்பினும்,
நிதிய-ிக் கபரநிறுவன
ிக் கசல்வந்த
தட்டுக்களும் அதன் அரசியல் பிரதிநிதிகளும் ஈவிரக்கமின்றி
கண்மூடித்தனத்துடன்
தங்களின்
இராணுவவாத
திட்டநிரணலுவ பய பின்ிக் கதாடரகன்றனர.

அிக் கமரிக்காவின் B-1B அணுகுண்டுவீசிகள் மற்றும் F-35
ுவ பபாரவிமானங்கள்
இராணுவத்திற்கு
தணடவிதிக்கப்பட்ட
பகுதிக்கருவ பக குண்டுகள் வீசியதுடன், ிக் ககாரிய தீபகற்பத்தின்
மீது
இப்ுவ பபாதும்
மிக
ஆத்திரமூட்டும்
இராணுவ
பயிற்சிகணள அது ுவ பமற்ிக் ககாண்டுள்ள சூ்ற அழைலில் தான் ஈரான்
மற்றும்
ிக் கவனிசூலாவுக்கு
எதிராக
மூரக்கமான
அச்சுறுத்தல்கணள உள்ளடக்கய ட்ரம்பின் உணர வந்துள்ளது.
ஐுவ பராப்பாவில், ுவ பழட்ுவ படாவும் ரஷ்யாவும் ஒுவ பருவ பழரத்தில்
பரஸ்பர விுவ பராதத்துடன் ுவ பபார ஒத்திணககணள ழடத்தி
வரகன்றன, அுவ பதுவ பவணளயில் சிரியாவில், வாஷிங்டனின்
பினாமி
சக்திகளும்
அவரகளின்
அிக் கமரிக்க
சிறப்பு
ிக் கசயல்பாடுகணளக் ணகயாள்பவரகளும் க்ற அழைக்கு பாணலவன
பகுதியான Deir Ezzor இல் ரஷ்ய சிறப்பு பணடகள்
ஆதரிக்கும் சிரிய இராணுவத்துடன் ஓர ஆயுத ுவ பமாதலின்
விளிம்பில் உள்ளனர.
இப்ுவ பபாணதய ுவ பகள்வி, ஒர புதிய உலகப் ுவ பபார ழடக்குமா,
அணுஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படுமா என்பதல்ல மாறாக
எண்்ணைற்ற உலகளாவிய ுவ பமாதல்களில் எது அதற்கு
தூண்டுதலாக
இரக்கப்
ுவ பபாகறது
என்பது
தான்
ுவ பகள்வியாக உள்ளது.
ுவ பபார அபாயமானது ிக் கடானால்ட் ட்ரம்பின் ுவ பழாய்ப்பட்ட
மூணளயிலிரந்து எ்ற அழைவில்ணல, மாறாக அது உற்பத்தி
சக்திகளின் தனியார ிக் கசாத்துணடணம மற்றும் உலகம்
எதிரவிுவ பராத ுவ பதசிய அரசுகளாக பிரிந்துள்ள அடிப்பணடயில்,
ிக் கழரக்கடியில் சிக்கய ஓர அணமப்புமுணறயான உலக
முதலாளித்துவத்தினதும்
மற்றும்
அிக் கமரிக்காவினதும்
ிக் கழரக்கடியின் தரக்கத்திலிரந்து எழுகறது.
ட்ரம்பின் இனப் படுிக் ககாணல அச்சுறுத்தல்கள் அிக் கமரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தின் ஒர நீடித்த பரி்ணைாமத்தினது இறுதி
விணளவாகும். அது 1945 இல் அணுகுண்டுகள் வீசி
ஹிுவ பராஷிமா-ழாகசாக மக்கணள எரித்து சாம்பலாக்கயதன்
மூலமாக ுவ பமலாதிக்க ஏகாதிபத்திய சக்தியாக தன்ணன
அறிவித்துக் ிக் ககாண்டது. அதற்கடுத்து அது வட ிக் ககாரியா
மற்றும்
வியட்ழாமில்
நிணலகுணலக்கும்
வன்முணற
ுவ பபாரகணளத்
ிக் கதாடுத்தது,
அதில்
மில்லியன்
க்ணைக்கானவரகள் ிக் ககால்லப்பட்டனர.
ுவ பசாவியத் ஒன்றியம் கணலக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர ஒர
கால் நூற்றாண்டில், ஜனழாயகக் கட்சி மற்றும் குடியரசுக்
கட்சி
நிரவாகங்களால்
ஒருவ பபால
பிரதிநிதித்துவம்
ிக் கசய்யப்பட்ட அிக் கமரிக்க ஆளும் வரக்கம், அதன் வீழ்ச்சி

அணடந்துவந்த
ிக் கபாரளாதார
நிணலணமணய
ஆயுத
பலத்ணதக்
ிக் ககாண்டு
சரிகட்ட
முணனந்த
நிணலயில் ,
அிக் கமரிக்க
ஐக்கய
அரசுகள்
ழணடமுணறயளவில்
இணடவிடாத ுவ பபாரகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளன. இந்த
மூுவ பலாபாயம், ஆப்கானிஸ்தானில் இரந்து லிபியா மற்றும்
சிரியா வணரயில், மானக்ுவ பகடான ிக் கதாடர ுவ பதால்விகணளுவ பய
உரவாக்க உள்ளது.
ஆனால்
அிக் கமரிக்க
இராணுவவாதத்தின்
அடுத்தடுத்த
ுவ பதால்விகள்,
முன்பினும்
அதிகமாக
ுவ பபாரக்கான
தூண்டுதல்கணள மட்டுுவ பம விணரவுபடுத்தின என்புவ பதாடு,
வறிய மற்றும் ிக் கபரிதும் நிராயுதபாணியான ழாடுகள் மீதான
ிக் கபன்டகனின் பாரணவ, வாஷிங்டனின் பிரதான பிராந்திய
மற்றும் உலகளாவிய ுவ பபாட்டி ழாடுகள் மீது முன்பினும்
அதிகமாக திரம்பியுள்ளது. இதில் ுவ பஜரமனி ுவ பபான்ற
இரண்டாம்
உலக
ுவ பபாரக்குப்
பிந்ணதய
நீண்டகால
கூட்டாளிகளும்
உள்ளடங்கும்,
அிக் கமரிக்காவுடனான
இவற்றின் உறவுகள் அதிகரித்தளவில் சச்சரவுக்கு உள்ளாக
உள்ளது.
இன்று தீரக்கமான ுவ பகள்வி,
இயக்கத்தின் அபிவிரத்தியில்
தணலயீடாகும்.

ுவ பபாரக்கு எதிரான ஓர
ிக் கதாழிலாள வரக்கத்தின்

ிக் கசன்ற வாரத்தின் அச்சுறுத்தலான அபிவிரத்திகள், ழான்காம்
அகலத்தின் அணனத்துலக குழு (ICFI) ிக் கபப்ரவரி 2016 இல்
வ்ற அழைங்கய ுவ பசாசலிசமும் ுவ பபாரக்கு எதிரான ுவ பபாராட்டமும்
அறிக்ணகணய
உறுதியாக
ஊரஜிதப்படுத்துகறது.
“ஒட்டுிக் கமாத்த உலகமும் விரிந்து ிக் கசன்று ிக் ககாண்டிரக்கும்
ஓர ஏகாதிபத்திய வன்முணற சு்ற அழைலுக்குள் ுவ பமலும் ுவ பமலும்
இழுக்கப்பட்டு வரகறது,” என்று எச்சரித்த அந்த அறிக்ணக,
ஒர
புதிய
பாரிய
ுவ பபார
எதிரப்பு
இயக்கத்ணதக்
கட்டணமப்பதற்கான
ுவ பகாட்பாட்டுரீதியிலான
அரசியல்
அடித்தளத்ணத விவரித்தது.
இராணுவவாதம் மற்றும் ுவ பபாரக்கு அடிப்பணட கார்ணைமான
இந்த
முதலாளித்துவ
அணமப்புமுணறக்கு
எதிராக
திரப்பிவிடப்பட்டு,
ஒர
ுவ பசாசலிச
ுவ பவணலத்திட்டத்தின்
அடிப்பணடயில்
சமூகத்தின்
அணனத்து
முற்ுவ பபாக்கு
கூறுபாடுகணளயும் தன் பின்னால் அணிதிரட்டிய அிக் கமரிக்க
மற்றும் சரவுவ பதச ிக் கதாழிலாள வரக்கத்தின் அரசியல்
அணிதிரள்ுவ பவ,
ுவ பபாணரத்
தடுப்பதற்கான
அத்தணகய
இயக்கத்திற்கு அவசியமாகறது.

