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ஏகாதிபத்திய "மனித உரிரிமமகளின" பாதுகாவலர்கள,
ஸ்பானிய அரஅரசாங்கத்தின
கட்டலான ஒடுக்குமுரிம்குமுறைரிமய பாராட்டுகின்குமுறைனர்
Chris Marsden,

4 October 2017

ஸபபானிய

அரசபால் கட்ட்டலபான் சுதந்திர சர்வஜன வபாக்வஜன வாக்ககடுப்பு மீத
 ஞபாயிறன்று நடத்தப்பட்ட மூர்க்க்ட மூர்க்கமபான ஒடுக்குமுகமான ஒடுக்குமுறற, உ்டலவஜன வாக்ககங்கிலும
மில்லியன் கணக்கபான ்ட மூர்க்கமக்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை ஆழ்ட மூர்க்கமபாக அதிர்ச்சிக்குள்ான மக்களைபாக்கி
உள்ான மக்களைத.

ஐ் வரவரபாப்பபாவில்
உ்டலக
் வரவபபாருக்குப்
பிந்கமான ஒடுக்குமுறதய
தபாரபாான மக்களைவபாத
ஒழுங்ககமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்பிற்கு" எதிரபாக திருப்பி விடப்பட்டவர்கான மக்களைபாக, "என்ன
விகமான ஒடுக்குமுற்டல வஜன வாக்ககபாடுத்தபாவத வஜன வாக்கதபாந்தரவுக்கு உள்ான மக்களைபாக்கும" ் வரவ்ட மூர்க்கமவஜன வாக்க்டலழுச்சிக்கு
ஆதரவபாான மக்களைர்கான மக்களைபாக கட்ட்டலபானியர்கள் சித்தரிக்கப்படுகிறபார்கள்.

உ்டலகின் முன்னணி "ஜனநபாயகங்களில்" ஒன்றபான அந்த அரசபாங்கம,
தங்களின் அடிப்பகமான ஒடுக்குமுறட வபாக்குரிகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமகமான ஒடுக்குமுறய பயன்படுத்த தணிந்த
எவவஜன வாக்கரபாருவகமான ஒடுக்குமுறரயும
மூர்க்க்ட மூர்க்கமபாக
அடித்த
கமான ஒடுக்குமுறகத
வஜன வாக்கசய்ய,
ஆயுதந்தபாங்கிய வஜன வாக்கபபாலிகமான ஒடுக்குமுறபொலிஸை அனுப்பியத, இத பபாசிசவபாத
ஆர்ப்பபாட்டக்கபாரர்கான மக்களைபால் வர் வரவவற்கப்பட்டத. உ்டலகின் மிகப்வஜன வாக்கபரிய
பன்முக க்டலபாச்சபார நகரங்களில் ஒன்றபான பபார்சி் வரவ்டலபானபா, ஒ் வரவரயிரவில்
் வரவபபார்க்கான மக்களை்ட மூர்க்கமபாக ்ட மூர்க்கமபாற்றப்பட்டுள்ான மக்களைத.

ஐயத்திற்கிடமின்றி, இததபான் ் வரவகபாஹனின் ஐந்த நட்சத்திர
் வரவஹபாட்டல் அகமான ஒடுக்குமுறறயிலிருந்த வரும கண்் வரவணபாட்ட்ட மூர்க்கமபாக உள்ான மக்களைத,
இங்கிருந்த தபான் அவர் ஜனநபாயகம ்ட மூர்க்கமற்றும ்ட மூர்க்கமனித உரிகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமகள்
குறித்த அவரத ்ட மூர்க்கமபாவஜன வாக்கபரும உச்சரிப்புககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை உதிர்கிறபார்.

இந்த இரத்தக்கான மக்களைரிக்கு இகமான ஒடுக்குமுறட் வரவய, அவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமரிக்கபாவும ஐ் வரவரபாப்பிய
ஒன்றியமும ஸபபானிய அரசபாங்கத்திகமான ஒடுக்குமுறன பபாதகபாக்க பபாய்ந்த
வந்தன. அவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமரிக்கபா ஆட்சி கவிழ்க்க விருமபும அரசபாங்கங்கான மக்களைத
்ட மூர்க்கமனித உரிகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம தஷ்பிர் வரவயபாகங்கள் குறித்த குான மக்களைம குான மக்களை்ட மூர்க்கமபாக
கண்ணீர்
வடிப்பதில்
நிபுணத்தவம
வஜன வாக்கபற்ற
முன்னணி
பத்திரிகமான ஒடுக்குமுறககளின் கட்டுகமான ஒடுக்குமுறரயபாான மக்களைர்கள், ஸபபானிய அரசபாங்கத்கமான ஒடுக்குமுறத
ஜனநபாயக
்ட மூர்க்கமற்றும
அரசிய்டலகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்பு
ஆட்சிமுகமான ஒடுக்குமுறறக்கு
ஒரு
முன்்ட மூர்க்கமபாதிரியபாக புகழ்கின்றனர்.
ப்டல தசபாப்தங்கான மக்களைபாக அவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமரிக்க ்ட மூர்க்கமக்களிடம ் வரவபபார்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை விற்பகமான ஒடுக்குமுறன
வஜன வாக்கசய்வகமான ஒடுக்குமுறத் வரவய தனத வஜன வாக்கதபாழி்டலபாக வஜன வாக்ககபாண்டுள்ான மக்களை சிஐஏ இன்
ஊதகுழல், ் வரவரபாஜர் ் வரவகபாஹனின் "கட்ட் வரவ்டலபானியபாவுக்் வரவக ் வரவசதம"
என்று தகமான ஒடுக்குமுற்டலப்பிட்டு வஜன வாக்கசவ்வபாயன்று நியூ ் வரவயபார்க் கமான ஒடுக்குமுறடமஸில்
வஜன வாக்கவளியபான கட்டுகமான ஒடுக்குமுறர குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றபாகும.
ஸபபானிய பிரத்ட மூர்க்கம ்ட மூர்க்கமந்திரி ்ட மூர்க்கமரீயபா் வரவனபா ர் வரவஹபாய் இன் அரசபாங்கம
"அடிப்பகமான ஒடுக்குமுறடயில் சரியபாக இருந்தத என்றும, கட்ட்டலபான் சர்வஜன
வபாக்வஜன வாக்ககடுப்பு ஒரு வஜன வாக்கபபாறுப்பற்ற ் வரவ்ட மூர்க்கமபாசடியபாகும,” என்றும அறிவித்த
் வரவகபாஹன், “அந்த சர்வஜன வபாக்வஜன வாக்ககடுப்புக்கு ஸவஜன வாக்கபயினின்
அரசிய்டலகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்பு நீதி்ட மூர்க்கமன்றம இகமான ஒடுக்குமுறடக்கபா்டல தகமான ஒடுக்குமுறட விதித்திருப்பதபால்,
அத சட்டவி் வரவரபாத்ட மூர்க்கமபானத,” என்பகமான ஒடுக்குமுறதயும ் வரவசர்த்தக் வஜன வாக்ககபாண்டபார்.
் வரவேக்ஸபியர் நபாடக கதபாபபாத்திரம Polonius க்கு ஒத்த ்ட மூர்க்கமதிப்புகமான ஒடுக்குமுறடய
ஐ் வரவரபாப்பிய ஒன்றியத்திற்கபாக, ஒரு முட்டபாள்தன்ட மூர்க்கமபான அ்டலங்கபார
புதக்கவிகமான ஒடுக்குமுறத் வரவயபாடு ் வரவகபாஹன் நிகமான ஒடுக்குமுறறவு வஜன வாக்கசய்கிறபார்: “ஐ் வரவரபாப்பிய
இகமான ஒடுக்குமுறறயபாண்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம, இன்னும நிகமான ஒடுக்குமுறறய ் வரவதசிய வஜன வாக்ககபாடிகளில் அல்்டல,
ஒவ்வஜன வாக்கவபாரு
ஐ் வரவரபாப்பியரின்
நல்வஜன வாக்க்டலண்ணத்தின்,
பிரகபாச்ட மூர்க்கமபான
எதிர்கபா்டலத்தி் வரவ்டல் வரவய தங்கியுள்ான மக்களைத,”
“பிரபாங்் வரவகபாவின் ்ட மூர்க்கமரணத்திற்குப் பின்னர் கற்பகமான ஒடுக்குமுறனயும வஜன வாக்கசய்த
பபார்க்க முடிந்திரபாத, ஒருவித வஜன வாக்கசல்வவஜன வாக்கசழிப்பு ்ட மூர்க்கமற்றும ஜனநபாயக
ஸதிரப்பபாட்டுடன், கடந்த நபான்கு தசபாப்தங்களுக்கும அதிக்ட மூர்க்கமபாக
ஸவஜன வாக்கபயிகமான ஒடுக்குமுறன, அதற்குள் கட்ட் வரவ்டலபானியபாகமான ஒடுக்குமுறவ, எடுத்தக்கபாட்டி வந்த"
“ஐ் வரவரபாப்பிய ஒன்றியத்தில் வஜன வாக்கபபாதிந்தள்ான மக்களை ்ட மூர்க்கமற்றும அவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமரிக்கபாவின்
பிரசன்னத்தினபால்
அதிகபாரம
ச்ட மூர்க்கமநிகமான ஒடுக்குமுற்டலப்படுத்தப்பட்ட
...

ஆனபால் இப்் வரவபபாத 17.8 சதவீத ் வரவவகமான ஒடுக்குமுற்டலவபாய்ப்பின்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம் வரவயபாடு, 25
வயதிற்கு
கீ் வரவழ
இருப்பவர்களிகமான ஒடுக்குமுறட் வரவய
38.6
சதவீத
் வரவவகமான ஒடுக்குமுற்டலவபாய்ப்பின்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம வஜன வாக்ககபாண்ட ஒரு நபாடபான ஸவஜன வாக்கபயினில்,
புரூவஜன வாக்கசல்ஸ ்ட மூர்க்கமற்றும சர்வ் வரவதச நபாணய நிதியம கூட்டபாக உத்தரவிட்ட
ப்டல ஆண்டுகபா்டல சிக்கன நடவடிக்கமான ஒடுக்குமுறககளுக்குப் பின்னர், வஜன வாக்க்ட மூர்க்கமபாத்த
குடுமபங்களில் பபாதி உத்தி் வரவயபாகபூர்வ வறுகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம ்ட மூர்க்கமட்டத்திற்கு கீ் வரவழ
வருவபாய் ஈடுகின்றன.

நியூ ் வரவயபார்க் கமான ஒடுக்குமுறடமஸின் பபாசபாங்குத்தனத்திற்கு, வபாஷிங்டன் ் வரவபபாஸட்
இன் பபாகத்திலிருந்த வரும முற்றுமுத்டலபான வஜன வாக்கபபாய், தகமான ஒடுக்குமுறண
இகமான ஒடுக்குமுறணப்பபாக உள்ான மக்களைத, இத கட்ட்டலபான் சர்வஜன வபாக்வஜன வாக்ககடுப்பு
முடிகமான ஒடுக்குமுறவ ஐ் வரவரபாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிரபான ரஷ்ய சூழ்ச்சிகளின்
விகமான ஒடுக்குமுறான மக்களைவஜன வாக்கவன்று சித்தரிக்கிறத.
“ ஞபாயிறன்று கட்ட் வரவ்டலபானியபாவில் வபாக்களித்திருக்கக் கூடியவர்கள்
மீத ஸபபானிய க்டலக வஜன வாக்கபபாலிஸின் ரப்பர் ் வரவதபாட்டபா தப்பபாக்கிசூடுகள்
்ட மூர்க்கமற்றும தடியடி பிர் வரவயபாகங்களின்" புகமான ஒடுக்குமுறகப்படங்கள் "அப்பிரபாந்திய
தகமான ஒடுக்குமுற்டலவர்களுக்கு
வஜன வாக்கசய்திக்கபான
வஜன வாக்கசிக்கான சௌகரிய்ட மூர்க்கமபான
வஜன வாக்கதபானிகமான ஒடுக்குமுறய
வழங்கியிருப்பதபாகவும" ஆனபால் உண்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமயில் ஸவஜன வாக்கபயின் அரசியல்
வஜன வாக்கநருக்கடியபானத, "சட்டத்கமான ஒடுக்குமுறத மீறி ஒரு சுதந்திர குடியரகமான ஒடுக்குமுறச
உருவபாக்குவதற்கபாக கட்ட்டலபான் ் வரவதசியவபாதிகான மக்களைபால் உந்தப்பட்ட ஒரு
வஜன வாக்கபபாறுப்பற்ற ்ட மூர்க்கமற்றும அர்த்த்ட மூர்க்கமற்ற முகமான ஒடுக்குமுறனவின்" விகமான ஒடுக்குமுறான மக்களைவபாகும என
் வரவபபாஸட் குகமான ஒடுக்குமுறறகூறுகிறத.
ஐ் வரவரபாப்பிய ஆகமான ஒடுக்குமுறணக்குழுவும ்ட மூர்க்கமற்றும ஜனபாதிபதி ட்ரமபும,
“பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதிகள் ஆட்சி வஜன வாக்கசய்த ஸகபாட்்டலபாந்த, வஜன வாக்கவனிசூ்டலபாவின்
ஒதக்கப்பட்ட அரசபாங்கம, ரஷ்யபாவின் உான மக்களைவுத்தகமான ஒடுக்குமுறற ்ட மூர்க்கமற்றும
பிரச்சபார எந்திரம" என இவற்றிற்கு எதிரபாக நடந்த வஜன வாக்ககபாண்டகமான ஒடுக்குமுறதப்
் வரவபபா்டல் வரவவ, அவர்கள் பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதத்கமான ஒடுக்குமுறத எதிர்க்கும அதிகபாரபூர்வ
குரல்கள் என்று அவர்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை ் வரவபபாஸட் ் வரவ்ட மூர்க்கமற்் வரவகபாளிடுகிறத.
“ஜனநபாயக
் வரவ்ட மூர்க்கமற்கமான ஒடுக்குமுறக"
பிான மக்களைவுபடுத்தி
ப்டலவீனப்படுத்த
"பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதிககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை
ஆதரிப்பதற்கபாக
அதன்
ஊடக
நிறுவனங்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களையும சமூக ஊடக ஊக்கிககமான ஒடுக்குமுறான மக்களையும அணிதிரட்டியதபாக"
ரஷ்யபாவின் உான மக்களைவுத்தகமான ஒடுக்குமுறற ்ட மூர்க்கமற்றும பிரச்சபார எந்திரத்கமான ஒடுக்குமுறத அத
குறிப்பிடுகிறத.
அவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமரிக்க ஊடகங்கள், எப்் வரவபபாதம ் வரவபபா்டல, வஜன வாக்ககபாடூர ஏகபாதிபத்தியஆதரவு பிரச்சபாரத்திற்கபான ஒரு வபாகன்ட மூர்க்கமபாக உள்ான மக்களைன. ஆனபால்

அ் வரவத இன்றியகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமயபாத வஜன வாக்கதபானி பிரிட்டனின் கமான ஒடுக்குமுறபனபான்சியல் கமான ஒடுக்குமுறடமஸ
இல் ஒலிக்கிறத. அத தகமான ஒடுக்குமுற்டலயங்கத்தில் எழுதகிறத, ர் வரவஹபாயின்
ஒடுக்குமுகமான ஒடுக்குமுறற தரதிருஷ்டவச்ட மூர்க்கமபானத, ஏவஜன வாக்கனன்றபால் அத "நவீன
ஸவஜன வாக்கபயின்
அதன்
எ் வரவதச்சதிகபார
கடந்த
கபா்டலத்கமான ஒடுக்குமுறதக்
ககமான ஒடுக்குமுற்டலத்தவிடவில்கமான ஒடுக்குமுற்டல என்ற பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதிகளின் வபாதங்களுக்கு
்ட மூர்க்கமதிப்கமான ஒடுக்குமுறப ஏற்படுத்தம அபபாயத்கமான ஒடுக்குமுறதக் வஜன வாக்ககபாண்டுள்ான மக்களைத.” ஆனபால்
எந்தவஜன வாக்கவபாரு சுதந்திர பிரகடனமும “சட்ட ்ட மூர்க்கமதிப்பு ்ட மூர்க்கமற்றும அரசியல்
சட்டபூர்வத்தன்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம ஏதமில்்டலபாத ஒரு வஜன வாக்கபபாறுப்பற்ற நடவடிக்கமான ஒடுக்குமுறகயபாக"
இருக்கும, அத "ஸவஜன வாக்கபயினின் ஐ் வரவரபாப்பிய ்ட மூர்க்கமற்றும அவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமரிக்க
கூட்டபாளிகளிடம இருந்த" உரிய முகமான ஒடுக்குமுறறயில் "இறுக்க்ட மூர்க்கமபான
விகமான ஒடுக்குமுறடயிறுப்கமான ஒடுக்குமுறப எதிர்வஜன வாக்ககபாள்ளும.”
இகமான ஒடுக்குமுறறயபாண்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம ்ட மூர்க்கமற்றும சட்டத்தின் ஆட்சி மீதபான ்ட மூர்க்கமதிப்பு குறித்த
ஒருவர் இத் வரவபபான்ற அடித்தான மக்களைமில்்டலபா வியபாக்கியபானத்கமான ஒடுக்குமுறத ஏற்றுக்
வஜன வாக்ககபாள்ான மக்களை ் வரவவண்டு்ட மூர்க்கமபானபால், அவர் முழு அரசியல் ்ட மூர்க்கமறதி ் வரவநபாயபால்
பபாதிக்கப்பட்டிருக்க ் வரவவண்டும. பத்திரிகமான ஒடுக்குமுறகத்தகமான ஒடுக்குமுறற கனவபான்களின்
வஜன வாக்கசபாந்த ஆளும உயரடுக்குகான மக்களைத ந்டலன்கள் ்ட மூர்க்கமட்டு் வரவ்ட மூர்க்கம, அவர்கள்
ஏற்கின்ற வஜன வாக்கதபானிகமான ஒடுக்குமுறய தீர்்ட மூர்க்கமபானிக்கிறத.
அவற்றின் தபாய் அரசிடம இருந்த உகமான ஒடுக்குமுறடத்தக் வஜன வாக்ககபாள்ான மக்களை
பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாத சக்திகளுக்கு முழு உரிகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கம இருக்கிறத என்பகமான ஒடுக்குமுறத
பிரதபான சக்திகள் அவற்றின் சூகமான ஒடுக்குமுறறயபாடும ் வரவநபாக்கங்களுக்கபாக
முன்வஜன வாக்கனடுத்த ் வரவபபாவஜன வாக்கதல்்டலபாம, சந்தர்ப்பத்திற்் வரவகற்ப மீண்டும மீண்டும
ஒவ்வஜன வாக்கவபாரு முகமான ஒடுக்குமுறறயும, இ் வரவத பிரசுரங்கள், இ் வரவத இதழ்கள், அகமான ஒடுக்குமுறத
பிரகடனப்படுத்தி உள்ான மக்களைன.
்ட மூர்க்கமதரீதியில் ஆகட்டும அல்்டலத இனரீதியில் ஆகட்டும, எந்த
வகமான ஒடுக்குமுறகப்பபாட்டில் இருந்தபாலும சிறுபபான்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமயினருக்கபான சுயநிர்ணயம
என்பத, யூ் வரவகபாஸ்டலபாவியபாகமான ஒடுக்குமுறவத் தண்டபாடவும, ஈரபாக், லிபியபா
்ட மூர்க்கமற்றும சிரியபாவிற்கு எதிரபான ் வரவபபார்களிலும ்ட மூர்க்கமற்றும 1991 இல்
் வரவஜபார்ஜியபாகமான ஒடுக்குமுறவ
அங்கீகரித்த
பின்னர்
இருந்த
முன்னபாள்
் வரவசபாவியத்தின் பிரபாந்தியங்களில் அத்தமீறுவதற்கபான ஒவ்வஜன வாக்கவபாரு
முயற்சியிலும
அத
சித்தபாந்தரீதியி்டலபான
நியபாயப்பபாடபாக
முன்கமான ஒடுக்குமுறவக்கப்பட்டத.
் வரவகபாஹன், 1990 கள் வஜன வாக்கநடுகிலும, வஜன வாக்கபபாஸனியபா ்ட மூர்க்கமற்றும வஜன வாக்ககபா் வரவசபா் வரவவபா
பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாத இயக்கங்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களைப் பபாதகபாத்த, ் வரவசர்பியபா ்ட மூர்க்கமற்றும
வஜன வாக்கபல்கிரபாடில் இருந்த யூ் வரவகபாஸ்டலபாவ் ்ட மூர்க்கமத்திய அரசபாங்கத்திற்கு
எதிரபாக ் வரவநட்் வரவடபா மிகவும ஆக்் வரவரபாே்ட மூர்க்கமபாக வஜன வாக்கசயல்படவில்கமான ஒடுக்குமுற்டல என்று
கண்டித்த எண்ணற்ற கட்டுகமான ஒடுக்குமுறரகள் எழுதினபார். “வஜன வாக்ககபா் வரவசபா் வரவவபாவின்
சுயபாட்சிகமான ஒடுக்குமுறய மி் வரவ்டலபா் வரவசவிக் நசுக்குவதபானத, யூ் வரவகபாஸ்டலபாவியபாகமான ஒடுக்குமுறவ
'் வரவசர்் வரவபபாஸ்டலபாவியபா'
ஆக
்ட மூர்க்கமபாற்றுவதில்
முக்கிய்ட மூர்க்கமபானதபாக
இருப்பதபாக...” அவர் 2008 இல் அறிவித்தபார்.
் வரவகபாஹனின்
கட்டுகமான ஒடுக்குமுறரகள்,
யூ் வரவகபாஸ்டலபாவியபாவில்
் வரவநட்் வரவடபா
குண்டுவீச்கமான ஒடுக்குமுறச ஊக்குவிக்க உதவின என்ப் வரவதபாடு, எண்ணற்ற ஆயிரக்
கணக்கபானவர்கள்
வஜன வாக்ககபால்்டலப்படுவதற்கும
இட்டுச்
வஜன வாக்கசன்றத.
் வரவகபாஹன் அவரத குறிப்பிடத்தக்க முட்டபாள்தன்ட மூர்க்கமபான ் வரவநர்கமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமயற்ற
பபாணியில், ஸ் வரவ்டலபா் வரவபபாடன் மி் வரவ்டலபா் வரவசவிக் ்ட மூர்க்கமற்றும பேர் அல்
அசபாத்திற்கு எதிரபாக “்ட மூர்க்கமனித உரிகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை " பபாதகபாக்கும வஜன வாக்கபயரில்
வஜன வாக்ககபா் வரவசபாவிய பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதிக்கும ்ட மூர்க்கமற்றும சிரியபாவில் இஸ்டலபாமிய
"கிான மக்களைர்ச்சியபாான மக்களைர்களுக்கு்ட மூர்க்கமபான" அவரத ஆதரகமான ஒடுக்குமுறவ, ர் வரவஹபாயின்
ஒடுக்குமுகமான ஒடுக்குமுறறக்கபான அவரத உணர்ச்சிபூர்வ பபாரபாட்டுகளுடன்
இகமான ஒடுக்குமுறணத்தப் பபார்க்க எந்த முயற்சியும வஜன வாக்கசய்யவில்கமான ஒடுக்குமுற்டல .
்ட மூர்க்கமபாட்ரிட்டின் ஒடுக்குமுகமான ஒடுக்குமுறறகமான ஒடுக்குமுறய நியபாயப்படுத்தவதற்கபான அத் வரவபபான்ற
முயற்சிகள் ்ட மூர்க்கமரணகதியி்டலபான தபாக்கங்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களைக் வஜன வாக்ககபாண்டுள்ான மக்களைன.

நியூ ் வரவயபார்க் கமான ஒடுக்குமுறடமஸ, வபாஷிங்டன் ் வரவபபாஸட் இன்னும ப்டலரும
கட்ட்டலபான்
பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதத்கமான ஒடுக்குமுறத
்ட மூர்க்கமட்டு்ட மூர்க்கமல்்டல,
்ட மூர்க்கமபாறபாக
இப்் வரவபபாதிருக்கும முத்டலபாளித்தவ ஒழுங்ககமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்பிற்கு எதிரபான எல்்டலபா
எதிர்ப்கமான ஒடுக்குமுறபயும சட்டவி் வரவரபாத்ட மூர்க்கமபானவஜன வாக்கதன அறிவிக்கின்றனர். “சட்டத்தின்
ஆட்சிகமான ஒடுக்குமுறய" பபாதகபாப்பதற்கபாக, கூறப்படபாத இ்டலக்கில் இருப்பத
வஜன வாக்கவறு்ட மூர்க்கம் வரவன கட்ட் வரவ்டலபானியபா ்ட மூர்க்கமற்றும ஸவஜன வாக்கபயின் வஜன வாக்கதபாழி்டலபாான மக்களை வர்க்கம
்ட மூர்க்கமட்டுல்்டல, ்ட மூர்க்கமபாறபாக அக்கண்டம முழுவதிலு்ட மூர்க்கமபான வஜன வாக்கதபாழி்டலபாான மக்களை
வர்க்க்ட மூர்க்கமபாகும.
இந்த கபாட்டுமிரபாண்டித்தன்ட மூர்க்கமபான தபாக்குதகமான ஒடுக்குமுற்டலத் வஜன வாக்கதபாடுத்த அரசுகளும
அரசு அகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்புகளும புனித்ட மூர்க்கமபானகமான ஒடுக்குமுறவ என்று அறிவிக்கப்பட்டபால்,
பின் சமூக ்ட மூர்க்கமற்றும அரசியல் எதிர்ப்பின் எல்்டலபா வடிவங்களும
கட்ட்டலபான் சர்வஜன வபாக்வஜன வாக்ககடுப்கமான ஒடுக்குமுறபப் ் வரவபபா்டல் வரவவ ஈரவிக்கமின்றி
கமான ஒடுக்குமுறகயபாான மக்களைப்பட
் வரவவண்டும
என்றபாகிவிடும—அதில்
இரபாணுவ
ஒடுக்குமுகமான ஒடுக்குமுறறயும உள்ான மக்களைடங்கும.
ஐ் வரவரபாப்பிய ஒன்றியம ்ட மூர்க்கமற்றும ட்ரமப் நிர்வபாகத்தின் பபாகத்திலிருந்த
ர் வரவஹபாயின்
ஒடுக்குமுகமான ஒடுக்குமுறற
ஏற்றுக்
வஜன வாக்ககபாள்ான மக்களைப்பட்டிருப்பத,
ஏ் வரவதச்சதிகபாரம, அரசு வன்முகமான ஒடுக்குமுறற ்ட மூர்க்கமற்றும உ்டலவஜன வாக்ககங்கிலு்ட மூர்க்கமபான
அரசபாங்கங்கான மக்களைத ஜனநபாயக உரிகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமகள் மீதபான அடக்குமுகமான ஒடுக்குமுறறகமான ஒடுக்குமுறய
் வரவநபாக்கிய முகமான ஒடுக்குமுறனவுடன் முற்றிலும இகமான ஒடுக்குமுறணந்த நிற்கிறத.
இந்த அச்சுறுத்தல் ஸவஜன வாக்கபயினில் மிகவும யதபார்த்த்ட மூர்க்கமபாக உள்ான மக்களைத.
திங்கான மக்களைன்று, நீதித்தகமான ஒடுக்குமுறற
அகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமச்சர் ரஃபபாவஜன வாக்கயல் கட்டபா்டலபா
கூறுகமான ஒடுக்குமுறகயில், கட்ட்டலபான் சட்ட்ட மூர்க்கமன்றம சுதந்திர பிரகடனம வஜன வாக்கசய்தபால்
அரசபாங்கம ேரத்த 155 ஐ கமான ஒடுக்குமுறகயிவஜன வாக்க்டலடுக்குவஜன வாக்க்ட மூர்க்கமன எச்சரித்தபார்.
“ேரத்த 155 உள்ான மக்களைத. நபாங்கள் சட்டத்தின் முழு ப்டலத்கமான ஒடுக்குமுறதயும
பிர் வரவயபாகிப்் வரவபபாம,” என்றவர் எச்சரித்தபார்.
“ஒரு சுயபாட்சி சமூகம, அரசிய்டலகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்பு அல்்டலத ஏகமான ஒடுக்குமுறனய
சட்டங்களின் கீழ் அதன் மீத சு்ட மூர்க்கமத்தப்பட்ட கடகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமககமான ஒடுக்குமுறான மக்களைப் பூர்த்தி
வஜன வாக்கசய்யவில்கமான ஒடுக்குமுற்டல..." என்றபால், ேரத்த 155 அந்த பிரபாந்திய
அரசபாங்கத்கமான ஒடுக்குமுறத ககமான ஒடுக்குமுற்டலக்கும. இகமான ஒடுக்குமுறத, இரபாணுவத்கமான ஒடுக்குமுறத அனுப்புவதன்
மூ்டல்ட மூர்க்கமபாக ்ட மூர்க்கமட்டு் வரவ்ட மூர்க்கம நகமான ஒடுக்குமுறடமுகமான ஒடுக்குமுறறப்படுத்த முடியும.
இந்த அச்சுறுத்தல் ் வரவநற்று ஆறபாம ் வரவபரரசர் ஃபிலிப் இன்
அசபாதபாரண தகமான ஒடுக்குமுற்டலயீட்டபால் எடுத்தக்கபாட்டப்பட்டத, அவர் கட்ட்டலபான்
அரசபாங்கம "தங்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை சட்டம ்ட மூர்க்கமற்றும ஜனநபாயகத்திற்கு வஜன வாக்கவளி் வரவய
நிகமான ஒடுக்குமுற்டலநிறுத்தியதற்கபாக" அகமான ஒடுக்குமுறத கண்டித்தம, “அரசிய்டலகமான ஒடுக்குமுற்ட மூர்க்கமப்பு
உத்தரகமான ஒடுக்குமுறவ
உறுதிப்படுத்தி
கமான ஒடுக்குமுறவக்க
அரசின்
சட்டபூர்வ
அதிகபாரங்களுக்கு வஜன வாக்கபபாறுப்பிருப்பதபாக" பிரகடனப்படுத்தியும ஓர்
உகமான ஒடுக்குமுறர வழங்கினபார்.
நபான்கபாம அகி்டலத்தின் அகமான ஒடுக்குமுறனத்த்டலகக் குழு, கட்ட்டலபான் ் வரவதசியவபாத
அரசியகமான ஒடுக்குமுற்டல
இடதிலிருந்த
எதிர்க்கிறத.
ஆனபால்
் வரவதசிய
பிரிவிகமான ஒடுக்குமுறனவபாதம
உட்பட
் வரவதசியவபாதத்திற்கு
எதிரபான
் வரவபபாரபாட்ட்ட மூர்க்கமபானத ஓர் அரசியல் ் வரவபபாரபாட்ட்ட மூர்க்கமபாகும, அதற்கு சர்வ் வரவதச
ஐக்கியத்திற்கபான
் வரவபபாரபாட்டத்தின்
அவசியத்கமான ஒடுக்குமுறத
வஜன வாக்கதபாழி்டலபாான மக்களை
வர்க்கத்திற்குப் புரிய கமான ஒடுக்குமுறவப்பதம, ்ட மூர்க்கமற்றும அகமான ஒடுக்குமுறதச் சுற்றி நடுத்தர
வர்க்கத்தின் முற்் வரவபபாக்கபான பிரிவுகள் ்ட மூர்க்கமற்றும இகமான ஒடுக்குமுறான மக்களை ஞர்ககமான ஒடுக்குமுறான மக்களை
அணிதிரட்டுவதம அவசிய்ட மூர்க்கமபாகும.
இந்த ் வரவபபாரபாட்ட்ட மூர்க்கமபானத, ்ட மூர்க்கமபாட்ரிட்டில் உள்ான மக்களை அரசபாங்கத்தபால்
கட்டவிழ்த்தவிடப்பட்ட
்ட மூர்க்கமற்றும
ஏகபாதிபத்திய
ஐ் வரவரபாப்பிய
ஒன்றியத்தபால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த வன்முகமான ஒடுக்குமுறறக்கு சற்றும
ச்ட மூர்க்கமரச்ட மூர்க்கமற்ற எதிர்ப்பின் அடிப்பகமான ஒடுக்குமுறடயில் விரிவகமான ஒடுக்குமுறடய ் வரவவண்டும.

