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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

முழு எழுத்துவடிவம:
“இணையத் தணிக்ணக்கைக்க
எதிர்ப்ண்ப்பை ஒழுங்க்கைணழுங்கமைத்தல”
By the World Socialist Web Site,

ஜனவரி 16 அன்று நநட நடைைபடைபெற்ற ”இநடையத் தணிக்நடக்கைக்க
எதிர்ப்நடடைபெ ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைத்தல” என்ற டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளர் கிறிஸ
ைப் ஹெட்ஜ்ஜஸட்ஜஸும் உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்தின் தநடலவர்
லக ச நடைவிட் லக சநிகையார்த்தும் டைபெங்கைபடைபெற்ற வநடலக் க்கைருத்தரங்கின்
திருத்தப்டைபெட் நடை எழுத்துவடிவம் கீலக சத்துவடிவம் கீழே ைபக்கைிகையாடுக்க்கைப்டைபெட்டுள்ளது.
வநடலக் க்கைருத்தரங்கின் க்கைிகையாைபைிகையாளிநடயக் க்கைிகையாை இங்லக சக்கை
அழுத்தவும்.

லக ச நடைவிட் லக சநிகையார்த் ழுங்கமைற்றும் கிறிஸ ைப் ஹெட்ஜஸ
Damon:
வைக்க்கைம், “இநடையத் தணிக்நடக்கைக்க்கைிகையான
எதிர்ப்நடடைபெ ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைத்தல” என்ற உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத்
தளத்தின் இநடைய வழிக் க்கைருத்தரங்கிற்க வரலக சவற்கிலக சறிகையாம்.
நிகையான் உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்தின் ைபஉய்தியிகையாளர்
ஆண்ட்லக சர
லக ச நடைழுங்கமைன்,
இன்நடறய
நிக்கைழ்விற்க
நிகையாலக சன
ைபதிகையாகப்டைபெிகையாளரிகையாய்
இருக்க்கைவிருக்கிலக சறன்.
இன்று
நழுங்கமைது
விருந்தினர்க்கைளிகையாக்கை கிறிஸ ைப் ஹெட்ஜ்ஜஸட்ஜஸும் லக ச நடைவிட் லக சநிகையார்த்தும்
எம்மு நடைன் இநடைந்து ைபக்கைிகையாள்கிறிகையார்க்கைள்.
Andre

கிறிஸ ைப் ஹெட்ஜஸ புலிட்உர் டைபெரிசு ைபவன்ற டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளரும்,
RT இன் “ஆன் க்கைிகையாண் நடைிகையாக்ட்” (“On Contact”) நிக்கைழ்ச்சியின்
ைபதிகையாகப்டைபெிகையாளரும், Truthdig வநடலத் தளத்திற்க டைபெங்க்கைளித்து
வருடைபெவருழுங்கமைிகையாவிகையார். கிறிஸ நிய லக சயிகையார்க் நட நடைம்ஸ ழுங்கமைற்றும் பிற
முக்கிய ைபஉய்தி நிறுவனங்க்கைளுக்க கிட் நடைத்தட் நடை இரண்டு
தஉிகையாப்த
க்கைிகையாலங்க்கைள்
ஒரு
ைபவளிநிகையாட்டு
ைபஉய்தியிகையாளரிகையாக்கை
டைபெணியிகையாற்றியுள்ளிகையார். Empire of Illusion: The End of Literacy and
the Triumph of Spectacle; Days of Destruction, Days of Revolt; The

1- Full transcript: “Organizing Resistance to Internet Censorship”
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Death of the Liberal Class, and; The Wages of Rebellion

உள்ளிட் நடை

டைபெல புத்தக்கைங்க்கைநடள எழுதியுள்ளிகையார்.
உ நடைன் டைபெங்கைபடைபெறும் லக ச நடைவிட் லக சநிகையார்த் 45 ஆண்டுக்கைளிகையாக்கை உர்வலக சதஉ
லக சஉிகையாஉலிஉ இயக்க்கைத்தில ஒரு முன்னணிப் டைபெிகையாத்திரம் வகித்து
வருடைபெவரிகையாவிகையார். உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்தின் உர்வலக சதஉ
ஆசிரியர் கழுவின் தநடலவரிகையாவிகையார். க்கைிகையால நூற்றிகையாண்டு லக சடைபெிகையார்:
உலக்கை லக சழுங்கமைலிகையாதிக்க்கைத்திற்க்கைிகையான அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவின் உந்ததுல 19902016 ழுங்கமைற்றும் ரஷ்யப் புரட்சியும் முடிவுறிகையாத இருடைபெதிகையாம்
நூற்றிகையாண்டும்
ஆகியநடவ
அவரது
பிரசுரழுங்கமைிகையாகியுள்ள
டைபெநட நடைப்புக்கைளில அண்நடழுங்கமையதிகையாகம்.
இன்நடறய நிக்கைழ்வு இருடைபெது ஆண்டுக்கைளிகையாக்கை ைபவளியி நடைப்டைபெட்டு
வருகின்றதும்,
அந்த
அனுஉரிப்நடடைபெ
இந்த
ஆண்டு
ைபக்கைிகையாண் நடைிகையாடுகிறதுழுங்கமைிகையான உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்திகையால
ஏற்டைபெிகையாடு
ைபஉய்யப்டைபெட்டிருக்கிறது.
இந்த
க்கைருத்தரங்கில
டைபெங்கைபடைபெறும் அநடனவரும் உமூக்கை ஊ நடைக்கைங்க்கைளின் மூலழுங்கமைிகையாக்கை தழுங்கமைது
நண்டைபெர்க்கைள், உக்கைிகையாக்க்கைள், உக்கை-ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைளுக்க இந்த நிக்கைழ்நடவ
முடிந்த அளவு டைபெரவலிகையாய் டைபெகிர்ந்து ைபக்கைிகையாள்ள லக சவண்டும் என
லக சக்கைட்டுக்ைபக்கைிகையாண்டு
இதநடன
ஆரம்பிக்கிலக சறன்.
அத்து நடைன்
டைபெங்லக சக்கைற்கம் அநடனவரும் endcensorship.org ழுங்கமைற்றும் எங்க்கைளது
முக்கைநூல
டைபெக்க்கைத்தில
உள்ள
விவிகையாதப்
டைபெக்க்கைத்தில
க்கைருத்துக்க்கைநடளப்
டைபெதிவி நடைவும்
லக சக்கைள்விக்கைநடளக்
லக சக்கைட்க்கைவும்
அநடத்துவடிவம் கீழேப்பு விடுக்கிலக சறன்.
நிகையாம் ைபதிகையா நடைங்கதற்க முன்டைபெிகையாய், இந்த நிக்கைழ்வுக்க ஆதரவிகையாக்கை
ஏரிகையாளழுங்கமைிகையான விகையாழ்த்துச் ைபஉய்திக்கைள் நழுங்கமைக்கக் கிட்டியிருக்கின்றன,
டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளரும் விக்கிலீக்ஸ ஸதிகையாடைபெக்கைருழுங்கமைிகையான ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான்
அஉிகையாஞ்சி நடைம் இருந்திகையான ைபஉய்திநடய விகையாசிப்டைபெது நடைன் நிகையான்
ஆரம்பிக்கிலக சறன்.
“ழுங்கமைனிதகலத்தின்
வருங்க்கைிகையாலம்
என்டைபெது,
எந்திரங்க்கைநடளக்
க்கைட்டுப்டைபெடுத்தும் ழுங்கமைனிதர்க்கைளுக்கம் ழுங்கமைனிதர்க்கைநடளக் க்கைட்டுப்டைபெடுத்தும்
எந்திரங்க்கைளுக்கம்
இநட நடையிலிகையானதிகையாக்கை;
தக்கைவலைபதிகையா நடைர்பின்
ஜனநிகையாயக்கைழுங்கமையத்திற்கம்
ைபஉயற்நடக்கை
நுண்ைறிவிகையால
தக்கைவலைபதிகையா நடைர்பு தட்டிப்டைபெறிக்க்கைப்டைபெடுவதற்கம் இநட நடையிலிகையானதிகையாக்கை
இருக்கிறது.
“ழுங்கமைக்க்கைள் தழுங்கமைக்கம் ழுங்கமைற்றவர்க்கைளுக்கம் க்கைலவியட்டிக் ைபக்கைிகையாள்கின்ற
திறனில ஒரு புரட்சிநடய இநடையம் ைபக்கைிகையாண்டுவந்திருக்கிறது
என்ற அலக சதலக சவநடளயில, அதனிகையால விநடளந்திருக்கம் ஜனநிகையாயக்கை

நிக்கைழ்வுப்லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையானது நிலவும் ஸதிகையாடைபெக்கைங்க்கைநடள அவற்றின்
அடிஆத்துவடிவம் கீழேம்
வநடர
உலுக்கியிருக்கிறது.
இன்றிருக்கின்ற
உயரடுக்கக்கைளு நடைன் உமூக்கைரீதியிகையாக்கைவும், அநடழுங்கமைப்புரீதியிகையாக்கைவும்,
நிதியியலரீதியிகையாக்கைவும் ஒருங்கிநடைப்பு ைபக்கைிகையாண்டிருக்கம் கூகள்,
ஃலக சடைபெஸபுக்
ழுங்கமைற்றும்
அதநடனப்லக சடைபெிகையான்று
சீனிகையாவிலுள்ள
அநடழுங்கமைப்புக்கைளும் க்கைலந்துநடரயிகையா நடைல மீதிகையான க்கைட்டுப்டைபெடுத்தநடல
ழுங்கமைறுஸதிகையாடைபெக்கைம் ைபஉய்ய நக்கைர்ந்திருக்கின்றன. இது ைபவறுழுங்கமைலக சன
ஒரு சீர்ைபஉய்துைபக்கைிகையாள்ளும் ந நடைவடிக்நடக்கை அலல. உமூக்கைத்தின் மீது
ைபஉயற்நடக்கை நுண்ைறிவின் துநடைைபக்கைிகையாண்டு ைபஉலுத்தப்டைபெடுவதிகையாக்கை
இருக்கின்ற க்கைண்டுபிடிக்க்கை முடியிகையாத டைபெிகையாரிய ைபஉலவிகையாக்க
ழுங்கமைனிதகலத்திற்க
ஒரு
உயிர்விகையாழ்க்நடக்கை
அச்சுறுத்தலிகையாய்
இருக்கிறது.
“இது இன்னும் அரும்பு நிநடலயில திகையான் உள்ளைபதன்ற
லக சடைபெிகையாதிலும் லக சடைபெிகையாக்கக்கைள் ைபதளிவிகையாக்கைவும் ஒரு வடிவியல தன்நடழுங்கமை
ைபக்கைிகையாண் நடைதிகையாக்கைவும் இருக்கின்றன. ழுங்கமைனிதத் திறைபனலநடலக்கைநடள
விஞ்சுகின்றதிகையான அளவு, லக சவக்கைம் ழுங்கமைற்றும் அதிக்கைரித்துச் ைபஉலலும்
நுட்டைபெத்து நடைன் இயங்கவதன் க்கைிகையாரைத்திகையால, க்கைலிகையாச்உிகையார ழுங்கமைற்றும்
அரசியல
நிக்கைழ்வுலக சடைபெிகையாக்கக்கைளுக்க
வடிவம்
ைபக்கைிகையாடுக்க்கை
முநடனகின்ற வத்துவடிவம் கீழேக்க்கைழுங்கமைிகையான முயற்சிக்கைளில இருந்து இந்த
இயலநிக்கைழ்வு லக சவறுடைபெடுகிறது.
“இந்த நிக்கைழ்வுலக சடைபெிகையாக்கக்க க்கைவனத்நடத ஈர்ப்டைபெதற்க்கைிகையாக்கை உலக்கை
லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்நடத நிகையான் டைபெிகையாரிகையாட்டுகிலக சறன்.”
ஆஸதிலக சரலிய
டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளரும்
ஆவைப்
டைபெ நடை
டைபெநட நடைப்டைபெிகையாளியுழுங்கமைிகையான லக சஜிகையான் பிலைபக்கைரி நடைம் இருந்து வந்திருக்கின்ற
ஒரு ைபஉய்திநடயயும் நிகையான் டைபெடித்துக்க்கைிகையாட் நடை விரும்புகிலக சறன், அவர்
எழுதியிருக்கிறிகையார்:
“பிரதிகையான நீலக சரிகையாட் நடைத்தில நீண் நடைக்கைிகையாலம் இருந்து வந்திருக்கம்
ஒரு டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளரிகையாக்கை ழுங்கமைற்றும் திநடரப்டைபெநட நடைப்டைபெிகையாளியிகையாக்கை,
கிறிஸ ைப் ஹெட்ஜஸ ழுங்கமைற்றும் லக ச நடைவிட் லக சநிகையார்த் இநட நடையில
நநட நடைைபடைபெறுகின்ற இந்த முக்கியழுங்கமைிகையான க்கைலந்துநடரயிகையா நடைலுக்க
எனது ஆதரநடவ நிகையான் வத்துவடிவம் கீழேங்ககிலக சறன்.
“ஏலக சதிகையாைபவிகையான்று ழுங்கமைிகையாறியிருக்கிறது. ஊ நடைக்கைங்க்கைள் எப்லக சடைபெிகையாதுலக சழுங்கமை
முதலிகையாளித்துவ அதிக்கைிகையாரத்தின் ஒரு ைபநகிழ்விகையான நீட்சியிகையாக்கைலக சவ
இருந்திருக்கின்றன என்றலக சடைபெிகையாதும், இப்லக சடைபெிகையாது அநடவ முழுக்க்கை
ஒருங்கிநடைந்தநடவயிகையாக்கை
இருக்கின்றன.
திகையாரிகையாளவிகையாத
முதலிகையாளித்துவம்
ைபடைபெருநிறுவன
உர்விகையாதிக்கைிகையாரத்தின்
ஒரு
வடிவத்நடத லக சநிகையாக்கி நக்கைர்கின்ற நிநடலயில ஒருக்கைிகையாலத்தில
பிரதிகையான நீலக சரிகையாட் நடைத்தில உகித்துக் ைபக்கைிகையாள்ளப்டைபெட் நடை எதிர்ப்புைர்வு
தநடலழுங்கமைநடறவுநிநடலக்க ஒப்டைபெிகையானதிகையாய் பின்னநட நடைந்திருக்கிறது.
இது ஒரு வரலிகையாற்று ழுங்கமைிகையாற்றழுங்கமைிகையாகம், இதில டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளர்க்கைள்
திகையான் புதிய ஒழுங்கின் சுற்றுவநடரக்கைநடளக் க்கைண்க்கைிகையாணிக்கிறிகையார்க்கைள்:
கறிப்டைபெிகையாக்கை க்கைிகையார்டியன் ழுங்கமைற்றும் நிய லக சயிகையார்க் நட நடைம்ஸ லக சடைபெிகையான்ற
திகையாரிகையாளவிகையாத ைபஉய்தித்திகையாள்க்கைளில ைபவளிவரும் ரஷ்ய-விலக சரிகையாத
ைபவறிக்கூச்உலும்
#MeToo
உதிலக சவட்நட நடைக்கைளும்
இதற்க
உிகையாட்சியழுங்கமைளிக்கின்றன. சுயிகையாதீனழுங்கமைிகையான ைபஉய்தியிகையாளர்க்கைள் பிரதிகையான
நீலக சரிகையாட் நடைத்தில இருந்து ைபவளித்தள்ளப்டைபெடுகின்ற நிநடலயில,
உலக்கை இநடைய வநடல (World Wide Web) ழுங்கமைட்டும்
க்கைவனத்திற்கரிய ைபவளிக்ைபக்கைிகையாைரலக்கைள் ழுங்கமைற்றும் உிகையாட்சிக்கைநடள
அடிப்டைபெநட நடையிகையாக்கைக் ைபக்கைிகையாண் நடை டைபெகப்டைபெிகையாய்வு ஆகிய உண்நடழுங்கமையிகையான
டைபெத்திரிநடக்கைத்துநடறக்கரிய
இன்றியநடழுங்கமையிகையாத
மூலிகையாதிகையாரழுங்கமைிகையாக்கைத்
திக்கைழ்கிறது.

2- Full transcript: “Organizing Resistance to Internet Censorship”

“wikileaks.org,

wsws.org,

consortiumnews.com,

globalresearch.ca,

ழுங்கமைற்றும் counterpunch.org லக சடைபெிகையான்ற தளங்க்கைள்,
கூகள்
ழுங்கமைற்றும்
பிற
ைபடைபெரும்
நிறுவனங்க்கைளிகையால
‘ைபவறுக்க்கைத்தக்க்கைநடவ’ என்று கூறி கறிநடவக்க்கைப்டைபெடுகின்றன;
கூகள் லக சத நடைலக்கைளில இந்தத் தளங்க்கைநடள வடிக்கைட்டுவதும்
ழுங்கமைட்டுப்டைபெடுத்துவதும் அடிப்டைபெநட நடை தணிக்நடக்கையிகையாகம். இத்தளங்க்கைள்
எலலிகையாம் க்கைவனம்ைபஉலுத்த லக சதநடவயற்ற ஆதிகையாரங்க்கைள் அன்று,
ழுங்கமைிகையாறிகையாக்கை, பிரதிகையான “ஜனநிகையாயக்கை” அரசியலிகையானது வர்க்க்கைப் லக சடைபெிகையாரின்
அதீதத்திற்கம்
இநட நடைவி நடைிகையாத
லக சடைபெிகையார்க்கூச்உலுக்கழுங்கமைிகையாய்
பின்னநட நடைந்து விட்டிருக்கம் லக சவநடளயில, விஞ்ஞ்ஞிகையானமும்
ைபதிகையாழிலநுட்டைபெமும் க்கைணிஉழுங்கமைிகையாக்கை முன்லக சனற்றழுங்கமைநட நடைந்திருக்கம் ஒரு
உலநடக்கைக் கறித்து புரிந்து ைபக்கைிகையாள்ள முயற்சிக்கின்ற ழுங்கமைக்க்கைளுக்க
இன்றியநடழுங்கமையிகையாதநடவ ஆகம்.
democracynow.org

“ரஷ்ய-உதி என்டைபெநடத லக சடைபெிகையான்று, ைபடைபெிகையாய்ச் ைபஉய்தி பின்னும்
வக்கிரழுங்கமைிகையான திட் நடைம், இதன் டைபெகதியிகையாக்கை இருக்கிறது. லக சழுங்கமைற்கின்
திகையாரிகையாளவிகையாத ஊ நடைக்கைங்க்கைள் நடக்கைவிட்டு விட் நடை லக சவநடலநடய
ைபடைபெரும்டைபெிகையாலும்
ைபஉய்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்ற
ஒளிடைபெரப்பு
நிறுவனழுங்கமைிகையான RT, அதற்க ஒரு உக்திவிகையாய்ந்த அரஉிகையாங்க்கைத்தின்
ஆதரவு இலலிகையாது லக சடைபெிகையாயிருந்திகையால அது அழிக்க்கைப்டைபெட்டு
விட்டிருக்கம்.
ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான்
அஉிகையாஞ்ச்
அஉிகையாதிகையாரைழுங்கமைிகையான
தீரத்நடதயும் துணிச்உநடலயும் ைபவளிப்டைபெடுத்திகையாழுங்கமைல விட்டிருந்திகையால
ஒரு
சிறிய
துணிச்உலிகையான
அரஉிகையாங்க்கைத்தின்
ஆதரநடவப்
ைபடைபெறவியலிகையாழுங்கமைல லக சடைபெிகையாயிருந்திகையால அவர் வி நடையத்திலும் இநடதக்
கூற
முடியும்.
வி நடையம்
அவஉரழுங்கமைிகையானது;
கரலக்கைள்
எழுப்டைபெப்டைபெட் நடைிகையாக்கை லக சவண்டும்! எனது உக்கைிகையாக்க்கைள் அவர்க்கைளது
ைபழுங்கமைமௌனத்நடத
க்கைநடலக்க்கை
லக சவண்டும்
என்று
நிகையான்
வலியுறுத்துகிலக சறன்.”
உக்திவிகையாய்ந்த
இந்த
அறிக்நடக்கைக்கைளுக்க்கைிகையாக்கை
ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான்
அஉிகையாஞ்சுக்கம் லக சஜிகையான் பிலக்கைருக்கம் நன்றி
ைபதரிவிக்க்கை
விரும்புகிலக சறன். அநடவ எழுப்புகின்ற வி நடையங்க்கைள் சிலவற்றின்
மீது ைபதிகையா நடைங்க்கைலிகையாம் என்று க்கைருதுகிலக சறன். லக ச நடைவிட், க்கை நடைந்த ஆறு
ழுங்கமைிகையாத க்கைிகையாலத்தில, உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளம் இ நடைது-உிகையாரி,
லக சடைபெிகையார்-எதிர்ப்பு ழுங்கமைற்றும் முற்லக சடைபெிகையாக்க வநடலத் தளங்க்கைள் மீதிகையான
கூகளின் தணிக்நடக்கை கறித்து விரிவிகையாக்கை எழுதி வந்திருக்கிறது.
இது ந நடைந்து ைபக்கைிகையாண்டிருந்தது என்ற முடிவுக்க நீங்க்கைள் எப்டைபெடி
வந்தீர்க்கைள்?
லக ச நடைவிட் லக சநிகையார்த்: அது, நீங்க்கைள் ைபஉிகையான்னநடதப் லக சடைபெிகையால, நிகையாங்க்கைள்
1998 பிப்ரவரி 14 முதலிகையாக்கை உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்நடதப்
பிரசுரித்து
வருகிலக சறிகையாம்.
நிகையாங்க்கைள்
எங்க்கைளது
விகையாஉக்கைர்
எண்ணிக்நடக்கைநடய க்கைவனழுங்கமைிகையாக்கைப் பின்ைபதிகையா நடைர்ந்து வந்திருக்கிலக சறிகையாம் ,
அது
ஆண்டுக்க்கைிகையாண்டு,
க்கைணிஉழுங்கமைிகையாக்கை
வளர்ச்சியநட நடைந்து
வந்திருப்டைபெநடத
க்கைண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
அந்த
வளர்ச்சி
க்கைிகையாலக்கைட் நடைத்திற்க
ஏற்டைபெ,
ைபடைபெரும்
அரசியல
டைபெங்லக சக்கைற்பு
க்கைிகையாலக்கைட் நடைங்க்கைளுக்லக சக்கைற்டைபெ, வித்தியிகையாஉப்டைபெடும் திகையான், என்றிகையாலும்
ைபடைபெிகையாதுவிகையாய் அந்த எண்ணிக்நடக்கைவளர்ச்சி லக சழுங்கமைலலக சநிகையாக்கியதிகையாக்கைலக சவ
இருந்து வந்திருக்கிறது. கறிப்டைபெிகையாக்கை, 2015, 2016 ழுங்கமைற்றும் 17
இல, வநடலத் தளத்தின் விகையாஉக்கைர் எண்ணிக்நடக்கையில மிக்கைத்
துரிதழுங்கமைிகையான ஒரு வளர்ச்சிநடய நிகையாங்க்கைள் க்கைண்லக ச நடைிகையாம், ஒரு
நிகையாநடளக்க அறுடைபெது, எழுடைபெது முதல எண்டைபெது ஆயிரங்க்கைள் வநடர
தனிவிகையாஉக்கைர்க்கைநடள எட்டியிருக்கிறது.
லக சழுங்கமை ஆரம்டைபெத்தில, நிகையாளிகையாந்திர விகையாஉக்கைர் எண்ணிக்நடக்கையில ஒரு
உரிநடவ நிகையாங்க்கைள் க்கைவனிக்க்கைத் ைபதிகையா நடைங்கிலக சனிகையாம் . ஆரம்டைபெத்தில
நிகையாங்க்கைள், இது ைபவறுழுங்கமைலக சன ஒரு க்கைிகையாலக்கைட் நடைப் லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையாக்கை

இருக்க்கைலிகையாம் என்றும், ட்ரம்ப்-எதிர்ப்பு ஆர்ப்டைபெிகையாட் நடைங்க்கைளது முதல
அநடலக்கப் பின்னரிகையான ஒரு கறிப்பிட் நடை உரிவிகையாக்கை இருக்க்கைலிகையாம்
என்றும் க்கைருதிலக சனிகையாம். ஆனிகையால அது ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூன் வநடரயிலும்
நீடித்தது, அதிலும் மிக்கை ைபவடிப்டைபெிகையான ஒரு லக சவக்கைத்தில உரிந்து
ைபஉன்றது. இது இயலடைபெிகையான ஒன்று அலல என்டைபெநடத நிகையாங்க்கைள்
புரிந்து ைபக்கைிகையாண்லக ச நடைிகையாம். எங்க்கைளுக்க ழுங்கமைட்டும் திகையான் இந்தப்
டைபெிகையாதிப்டைபெிகையா என்டைபெநடதக் க்கைிகையாண்டைபெதற்க்கைிகையாக்கை, அடிக்க்கைடி எங்க்கைள் வநடலத்
தளத்து நடைன் ஒப்பி நடைப்டைபெட் நடை Truthdig, Counterpunch லக சடைபெிகையான்ற
அத்து நடைன் Consortia News, Global Research லக சடைபெிகையான்ற பிற
தளங்க்கைளது புள்ளிவிவரங்க்கைநடளயும் ஆரிகையாயத் ைபதிகையா நடைங்கிலக சனிகையாம்.
அநடவயும் க்கைணிஉழுங்கமைிகையாக்கைப் டைபெிகையாதிக்க்கைப்டைபெட்டிருக்கின்றன என்டைபெநடதக்
க்கைண் நடைறிந்லக சதிகையாம்.
அந்த
உழுங்கமையத்தில
திகையான்,
விகையாஉக்கைர்
அனுடைபெவத்நடத
லக சழுங்கமைம்டைபெடுத்துவதற்க்கைிகையாக்கை என்று அறிவித்து, கூகள் ஒரு புதிய
ைபழுங்கமைன்ைபடைபெிகையாருள்
ைபஉயலவழிமுநடறநடய
(அலக்கைிகையாரிதம்)
அறிமுக்கைப்டைபெடுத்தியிருந்தது என்டைபெது எங்க்கைளுக்கத் ைபதரியவந்தது.
ஆனிகையால அந்த புதிய ைபழுங்கமைன்ைபடைபெிகையாருள் ைபஉயலவழிமுநடறயிகையானது
உலக்கை
லக சஉிகையாஉலிஉ
வநடலத்
தளத்திற்க்கைிகையான
அணுக்கைநடலப்
டைபெலவீனப்டைபெடுத்துவதற்க்கைிகையாய்
பிரலக சயிகையாகிக்க்கைப்டைபெட்டுக்
ைபக்கைிகையாண்டிருந்தது
என்டைபெது
மிக்கைத்
ைபதளிவிகையாக்கை
இருந்தது.
ஏப்ரலுக்கப் பின்னர் எத்தநடன துரிதழுங்கமைிகையாக்கை இது அபிவிருத்தி
ைபஉய்யப்டைபெட்டிருந்தது என்டைபெநடத வநடரடைபெ நடைம் க்கைிகையாட்டுகிறது.
உண்நடழுங்கமையில,
ஒரு
புதிய
ைபழுங்கமைன்ைபடைபெிகையாருள்
ைபஉயலவழிமுநடறயிகையானது கூகளிகையாலும், இதற்கப் ைபடைபெிகையாறுப்டைபெிகையான
அவர்க்கைளது தநடலநடழுங்கமை அதிக்கைிகையாரியிகையான ைபடைபென் லக சக்கைிகையாைபழுங்கமைஸினிகையாலும்
அறிமுக்கைம் ைபஉய்யப்டைபெட்டிருந்தது. ஏப்ரல 25 அன்று அவர் ஒரு
அறிக்நடக்கை விடுத்திருந்திகையார், அதன் பின்னர் திகையான், லக சதடுைபடைபெிகையாறி
நுட்டைபெங்க்கைளது பிற நிபுைர்க்கைளு நடைனிகையான க்கைலந்திகையாலக சலிகையாஉநடனயின்
பின்னலக சர இந்த வடிக்கைட்டிய வீழ்ச்சி ைபதிகையா நடைங்கியநடத நிகையாங்க்கைள்
க்கைண்டுபிடிக்க்கை முடிந்தது. அதிகையாவது உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத்
தளத்திற்க விகையாஉக்கைர்க்கைநடள ைபடைபெிகையாதுவிகையாக்கை அநடத்துவடிவம் கீழேத்து வந்த லக சதடுதல
விகையார்த்நடதக்கைள் கறிநடவக்க்கைப்டைபெட்டுக் ைபக்கைிகையாண்டிருந்தன. அவற்றிற்க
தடுப்பூசி ஏற்றப்டைபெட்டிருந்தது என்று கூறலிகையாம்.
AD: அவற்றில சிலவற்நடறத் திநடரயில க்கைிகையாைலிகையாம்.
DN: ஆம். இப்டைபெடியிகையாக்கை, ஏப்ரல வநடரயில உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ
வநடலத் தளத்திற்க விகையாஉக்கைர்க்கைநடளக் ைபக்கைிகையாண்டுவந்த 150
பிரடைபெலழுங்கமைிகையான லக சத நடைல விகையார்த்நடதக்கைளில, ஆக்கைஸடுக்கள்ளிகையாக்கை,
அவற்றில 145 விகையார்த்நடதக்கைள் வநடலத் தளத்திற்க எந்த
விகையாஉக்கைர்க்கைநடளயும்
ைபக்கைிகையாண்டுவரவிலநடல.
அவற்றில
சில
விகையார்த்நடதக்கைநடள நீங்க்கைள் திநடரயில டைபெிகையார்க்க்கைலிகையாம்: “லக சஉிகையாஉலிஉம்”,
“ரஷ்யப் புரட்சி”, ”வர்க்க்கை லக சழுங்கமைிகையாதல”. ஆக்கை, அவர்க்கைள்
கூறியநடதப் லக சடைபெிகையால, அவர்க்கைள் ழுங்கமைக்க்கைநடள கிளிக் ைபஉய்ய
நடவக்கம் தந்திர வநடலத் தளங்க்கைளில இருந்து டைபெிகையாதுக்கைிகையாக்க்கை
ைபஉய்த முயற்சிலக சயிகையா அலலது அதுலக சடைபெிகையான்ற லக சவைபறதுவுலக சழுங்கமைிகையா
இலநடல.
இதில
கறிப்டைபெிகையாக்கை
மிக்கைவும்
முக்கியழுங்கமைிகையான
வி நடையம்
என்னைபவன்றிகையால, இநடளஞ்ஞர்க்கைள் ழுங்கமைத்தியில, ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைள்
ழுங்கமைத்தியில அரசியல தீவிரப்டைபெ நடைல ைபடைபெருகிச் ைபஉலகின்ற ஒரு
க்கைிகையாலக்கைட் நடைத்தில, அவர்க்கைள் எதிர்ப்பின் விவரங்க்கைநடளத் லக சத நடைத்
ைபதிகையா நடைங்ககின்றனர், லக சஉிகையாஉலிஉம், புரட்சி, “உழுங்கமைத்துவம்” லக சடைபெிகையான்ற
விகையார்த்நடதக்கைளில ஆர்வம் ைபடைபெறுகின்றிகையார்க்கைள். முன்பு உலக்கை
லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்திற்க ஆயிரக்க்கைைக்கில விகையாஉக்கைர்க்கைநடளக்
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ைபக்கைிகையாண்டுவந்த
அலக சத
விகையார்த்நடதக்கைள்
இப்லக சடைபெிகையாது
எந்த
விகையாஉக்கைநடரயும் ைபக்கைிகையாண்டுவருவதிலநடல. லக சவறு விகையார்த்நடதக்கைளில
ைபஉிகையாலவதிகையானிகையால,
WSWS
க்கம்
அதில
ஆர்வம்
ைபடைபெறுடைபெவர்க்கைளுக்கம் இநட நடையில ஒரு தடித்த சுவநடர சிலர்
க்கைட்டியநடழுங்கமைத்துக் ைபக்கைிகையாண்டிருந்தனர். ஒரு டைபெிகையாலழுங்கமைிகையாக்கை இருந்ததில
இருந்து, கூகள் ஒரு தடுப்டைபெரைிகையாக்கை, எங்க்கைள் தளத்திற்க்கைிகையான
அணுக்கைநடலத்
தடுக்கம்
ஒரு
க்கைிகையாவலிகையாளியிகையாக்கை
ஆகிக்
ைபக்கைிகையாண்டிருந்தது.
ஆரம்டைபெத்தில, நிகையாங்க்கைள் இந்தப் பிரச்சிநடனநடய எழுப்பிய லக சடைபெிகையாது,
இந்த ைபழுங்கமைன்ைபடைபெிகையாருள் ைபஉயலவழிமுநடறயிகையானது அரசியலரீதியிகையாக்கை
ஏவப்டைபெட் நடைதிகையாக்கை அலலிகையாழுங்கமைல ஒரு முழுநடழுங்கமையிகையாக்கை தற்ைபஉயலிகையானதிகையாக்கை
இருக்க்கைலிகையாம் என்ற லக சக்கைள்விக்கைள் எழுந்தன. ஆனிகையால இனியும்
யிகையாரும் அவ்விகையாறு கூறவியலிகையாது. உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத்
தளத்நடதயும் எதிர்ப்பு நிநடலப்டைபெிகையாடுக்கைநடள முன்நடவக்க்கைக் கூடிய,
அைபழுங்கமைரிக்க்கை அரஉிகையாங்க்கைத்தின் ைபக்கைிகையாள்நடக்கைக்கைள் மீதிகையான ஒரு
விழுங்கமைர்உனரீதியிகையான ழுங்கமைதிப்பீட்நட நடை முன்நடவக்க்கைக் கூடிய ழுங்கமைற்ற
தளங்க்கைநடளயும் ஒடுக்கவதற்க்கைிகையான முற்றிலும் கூட்டுச் லக சஉர்ந்து
ைபஉயலடைபெடுகின்ற,
நனவிகையான
ஒரு
முயற்சியிகையாகம்
இது.
ஆக்கைலக சவதிகையான் இதற்க எதிரிகையான லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்நடத ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்டைபெது
மிக்கைவும் இன்றியநடழுங்கமையிகையாததிகையாக்கை ஆகியிருக்கிறது.
AD: உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்திற்க்கைிகையான லக சத நடைல
லக சடைபெிகையாக்கவரத்தில ஏற்டைபெட்டிருக்கம் வீழ்ச்சியில சிலவற்நடற
திநடரயில நிகையாம் டைபெிகையார்க்க்கைலிகையாம்.
DN: கூடுதலிகையாய் ஒரு வி நடையத்நடத ைபஉிகையாலல விரும்புகிலக சறன்.
ஏப்ரல ழுங்கமைிகையாதத்தில, உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்தின்
விகையாஉக்கைர்க்கைளில சுழுங்கமைிகையார் 45 உதவீதம் லக சடைபெர் லக சத நடைல மூலழுங்கமைிகையாக்கை வந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருந்தனர்.
லக சதடுதல
வழிவநடக்கை
மூலழுங்கமைிகையாய்
வந்துலக சஉர்ந்தவர்க்கைளில க்கைணிஉழுங்கமைிகையான டைபெகதி கூகள் மூலழுங்கமைிகையானதிகையாய்
இருந்தது. இந்த விகையாரத்தின் ஆரம்டைபெத்தில, நிகையான் ழுங்கமைறுடைபெடியும்
லக சஉிகையாதித்லக சதன். எங்க்கைளது விகையாஉக்கைர்க்கைளில 15 உதவீதத்திற்கம்
கநடறவிகையாலக சனிகையார் திகையான் கூகள் லக சத நடைலக்கைள் மூலழுங்கமைிகையாக்கை வருகின்றனர்.
ஆக்கைஸடு
முதலிகையாக்கை,
நிகையாங்க்கைள்
எங்க்கைளது
லக சநரடியிகையான
விகையாஉக்கைர்க்கைநடள வளர்த்துக் ைபக்கைிகையாள்ள இயன்றிருக்கிறது. எங்க்கைளது
விகையாஉக்கைர்க்கைளில சுழுங்கமைிகையார் 50 உதவீதம் லக சடைபெர் லக சநரடியிகையாக்கை உலக்கை
லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்திற்க வருகின்றனர், ஆனிகையால லக சத நடைல
விகையார்த்நடதக்கைள் மூலழுங்கமைிகையாக்கை வந்தநட நடைகின்ற விகையாஉக்கைர் எண்ணிக்நடக்கை
வீழ்ச்சி க்கைிகையாண்டைபெது ைபதிகையா நடைர்ந்தும் அதிக்கைரித்துச் ைபஉலகிறது. ைபஉன்ற
முநடற நிகையான் டைபெிகையார்த்தலக சடைபெிகையாது, Truthdig இன் புள்ளிவிவரமும்
இநடதைபயிகையாத்ததிகையாக்கை இருந்தது. நீங்க்கைளும் இலக சத நிநடலக்லக சக்கை
முக்கைம் ைபக்கைிகையாடுக்கிறீர்க்கைள்.
AD: ஆம். வரிநடஉயிகையாக்கை ஏரிகையாளழுங்கமைிகையான இ நடைது-உிகையாரி, லக சடைபெிகையார்-எதிர்ப்பு
ழுங்கமைற்றும் முற்லக சடைபெிகையாக்க வநடலத் தளங்க்கைள் டைபெிகையாதிக்க்கைப்டைபெட்டுக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றன.
கிறிஸ ைப் ஹெட்ஜஸ: இது இப்லக சடைபெிகையாது டைபெல ஆண்டுக்கைளிகையாக்கை ந நடைந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்ற
ஒரு
நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்கின்
டைபெகதியிகையாக்கை
இருக்கிறது. ைபடைபெருநிறுவன முதலிகையாளித்துவம், உலக்கைழுங்கமையழுங்கமைிகையாக்க்கைம்,
நவ-திகையாரிகையாளவிகையாதம்,
நீங்க்கைள்
அதற்க
என்ன
ைபடைபெயர்
லக சவண்டுழுங்கமைிகையானிகையாலும்
ைபஉிகையாலலுங்க்கைள்,
அது
இப்லக சடைபெிகையாது
ைபநருக்க்கைடியில
இருக்கிறது.
அது
இரண்டு
வழிக்கைளில
ைபநருக்க்கைடியில இருக்கிறது. முதலிகையாவதிகையாய், அந்த சித்திகையாந்தம்
அதன் நம்டைபெக்கைத்தன்நடழுங்கமைநடய இத்துவடிவம் கீழேந்து விட்டிருக்கிறது. அரசியல
தளம்
எங்கிலும்
அதற்க
இனியும்
எந்த
ழுங்கமைதிப்பும்

இலலிகையாதிருக்கிறது.
ஒரு
ைபடைபெிகையாய்யிகையாக்கை
அது
அம்டைபெலப்டைபெட்டிருக்கிறது. ஆரம்டைபெத்திலிருந்லக சத க்கைற்டைபெனிகையாவிகையாதழுங்கமைிகையாக்கை
இருந்த இந்த சித்திகையாந்தம் அளித்த அத்தநடன விகையாக்கறுதிக்கைளும்,
நிகையாம் ஒதுங்கி வழிவிட்டு உந்நடதநடய ஆட்சி ைபஉய்யவிட் நடைிகையால
அது ஒரு உலக்கைளிகையாவிய நடுத்தர வர்க்க்கைத்நடத உருவிகையாக்கி
ஜனநிகையாயக்கைத்நடத
டைபெரவச்
ைபஉய்யும்
(இந்த
க்கைற்டைபெனிகையாவிகையாத
இலட்சியத்நடத பிரடைபெலப்டைபெடுத்தியவர்க்கைளில லக சதிகையாழுங்கமைஸ ஃப்ரீட்ழுங்கமைனும்
ஒருவர்) என்டைபெதிகையாக்கைலக சவ இருந்தது.
அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவிற்கள்லக சள
ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலலிகையாது,
உலக்கைளிகையாவிய
வநடக்கையிலிகையான, அழிவும் நிகையாஉமும், உலைபக்கைங்கிலும், இந்தியிகையா
லக சடைபெிகையான்ற
நிகையாடுக்கைளிலும்,
அலலது
இங்லக சக்கையும்,
அலலது
எங்ைபக்கைங்கிலும்
ைபக்கைிகையாள்நடளயடிக்கம்
நிதிப்பிரபுத்துவ
உயரடுக்நடக்கை உருவிகையாக்கியிருப்டைபெலக சதிகையாடு ழுங்கமைக்க்கைளின் மிக்கைப் ைபடைபெரும்
பிரிவினநடர அடிப்டைபெநட நடையில மிநடக்கையிகையானவர்க்கைளிகையாக்கை அலலது
லக சதநடவயிலலிகையாதவர்க்கைளிகையாக்கை ஆக்கியிருக்கிறது. இதநடன உடைபெரிஉற்டைபெத்திஉக்தி என ழுங்கமைிகையார்க்ஸ அநடத்துவடிவம் கீழேத்திகையார்.
இது, இந்த ைபடைபெருநிறுவன நிதிப்பிரபுத்துவ உயரடுக்கினநடர
லக சழுங்கமைலும் லக சழுங்கமைலும் அசுரத்தனழுங்கமைிகையான க்கைட்டுப்டைபெிகையாட்டு வடிவங்க்கைநடளப்
பிரலக சயிகையாகிப்டைபெதற்க
தள்ளியிருக்கிறது.
நிகையாம்
இதநடன
அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவில டைபெிகையார்க்கிலக சறிகையாம், அடிப்டைபெநட நடையிகையாக்கை உமூக்கைத்தின்
ஒதுக்க்கைப்டைபெடுகின்ற நிநடலயில இருக்கம் உமுதிகையாயங்க்கைள் சிறிய
லக சடைபெிகையாலிஸ அரசுக்கைளிகையாக்கை ஆகிக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றன; ைபடைபெருந்திரள்
எண்ணிக்நடக்கையில சிநடறயிலநட நடைப்டைபெது, கறிப்டைபெிகையாக்கை ஏநடத்துவடிவம் கீழே ழுங்கமைற்றும்
க்கைறுப்பின ழுங்கமைற்றும் ழுங்கமைிகையாநிற ழுங்கமைக்க்கைநடள ஒரு கற்றவியல வர்க்க்கைழுங்கமைிகையாக்கை
ழுங்கமைிகையாற்றுவதற்க்கைிகையாக்கை க்கைடுங்கற்ற உட் நடைப்பிரிவுக்கைநடளப் பிரலக சயிகையாகிப்டைபெது
ஆகியநடவ அதிக்கைரித்திருக்கிறது.
இரண் நடைிகையாவது
ைபநருக்க்கைடி,
ஆளும்
உயரடுக்கினர்
ஏன்
டைபெயப்டைபெடுகிறிகையார்க்கைள் என்றிகையால, கடியரசுக் க்கைட்சியிலும் உரி
ஜனநிகையாயக்கைக் க்கைட்சியிலும் உரி அவர்க்கைள் உருவிகையாக்கிய அரசியல
ஏழுங்கமைிகையாற்றுக்க்கைநடள அவர்க்கைலக சள க்கைிகையாண்கின்றனர். அக்க்கைட்சிக்கைளின்
தநடலநடழுங்கமை, அது புஷ் வம்உிகையாவளியிகையாக்கை இருக்க்கைட்டும் அலலது
கிளிண் நடைன் வம்உிகையாவளியிகையாக்கை இருக்க்கைட்டும், அலலது டைபெரிகையாக்
ஒடைபெிகையாழுங்கமைிகையாவிகையாக்கை இருக்க்கைட்டும், அநடனவருலக சழுங்கமை ைபடைபெருநிறுவன அரசின்
லக சஉவக்கைர்க்கைளிகையாக்கைலக சவ இருந்து வந்திருக்கின்றனர். ைபழுங்கமைதுவிகையான
லக சவக்கைத்திலிகையான ைபடைபெருநிறுவன ஆட்சிக்க்கைவிழ்ப்பு உதி -இது உரிலக சயகறித்து லக சஜிகையான் ரிகையாலஸ நடைன் உிகையால லக சடைபெசுகிறிகையார். ஆனிகையால அது
முடிந்து விட் நடைது.
இவ்விகையாறிகையாக்கை,
முதலிகையாளித்துவத்நடத
விழுங்கமைர்சிப்டைபெவர்க்கைள்,
ஏக்கைிகையாதிடைபெத்தியத்நடத விழுங்கமைர்சிப்டைபெவர்க்கைள், என்நடனப் லக சடைபெிகையான்று
க்கைட் நடைநடழுங்கமைப்நடடைபெ விழுங்கமைர்சிப்டைபெவர்க்கைள், ஒதுக்க்கைப்டைபெடுகின்றனர், நிய
லக சயிகையார்க் நட நடைம்ஸ லக சடைபெிகையான்ற -அதில நிகையான் 15 ஆண்டுக்கைள்
டைபெணியிகையாற்றியுள்லக சளன்- பிரதிகையான நீலக சரிகையாட் நடை பிரசுரங்க்கைளில இருந்து
ைபவளித்தள்ளப்டைபெட்டுக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றனர். இப்லக சடைபெிகையாது நிகையாம்
க்கைிகையாண்டைபெது
என்னைபவன்றிகையால,
அடிப்டைபெநட நடையில,
எவரும்
நம்டைபெக்கூடிய ஒரு எதிர்-விகையாதம் இனியும் அவர்க்கைளி நடைம் இலநடல.
ஆக்கைலக சவ திகையான் இந்த ஒதுக்க்கைப்டைபெடுகின்ற விழுங்கமைர்உனத் தளங்க்கைள்,
உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளம் முதலிகையாளித்துவத்தின் மீதிகையான
விழுங்கமைர்உனங்க்கைநடள
அச்சிடும்,
ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைம்
ைபக்கைிகையாடுநடழுங்கமைப்டைபெடுத்தப்டைபெடுவதற்க
எதிரிகையாக்கை
எழுந்து
நிற்கம்,
அநடதப் லக சடைபெிகையான்லக சற இன்னும் சில தளங்க்கைளும் ைபஉய்கின்றன
(இங்லக சக்கை டைபெல என்று நம்ழுங்கமைிகையால ைபஉிகையாலல முடியவிலநடல).
Counterpunch
மிக்கை நன்றிகையாக்கை இருக்கிறது, Alternet. இந்த
விழுங்கமைர்உக்கைர்க்கைள் எலலிகையாம் ஆடைபெத்திகையானவர்க்கைளிகையாக்கைவும் உிகையாத்தியத்திறம்
4- Full transcript: “Organizing Resistance to Internet Censorship”

டைபெநட நடைத்தவர்க்கைளிகையாக்கைவும்
ஆளும்
உயரடுக்கினர்
இப்லக சடைபெிகையாது
க்கைிகையாண்டைபெதிகையால
அவர்க்கைள்
கறிநடவக்க்கைப்டைபெட்டுக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றனர். ஆக்கைலக சவ இது கூகள் ழுங்கமைற்றும் ஃலக சடைபெஸபுக்
லக சடைபெிகையான்ற சிலிக்க்கைன் டைபெள்ளத்திகையாக்க ைபடைபெரும் நிறுவனங்க்கைளுக்க
இந்த
டைபெிகையாகடைபெிகையாட்நட நடை
உருவிகையாக்கவதற்க்கைிகையான
அம்உழுங்கமைிகையாக்கை
இருக்கிறது. அந்நிறுவனங்க்கைள் லக சதசிய டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு அரசு நடைன்
ஒன்றிநடைந்துள்ளன. உதிகையாரைத்திற்க அழுங்கமைஉனின் ைபடைபெலக சஉிகையாஸ
சிஐஏ
உ நடைன்
650
மிலலியன்
 நடைிகையாலருக்க
ஒப்டைபெந்தம்
ைபடைபெற்றிருக்கிறிகையார். அவர்க்கைள் நடக்கைலக சயிகையாடு நடக்கை லக சஉர்த்து லக சவநடல
ைபஉய்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றனர்,
இதுதிகையான்
இநடைய
நடுநிநடலநடய
பின்னிழுக்கின்ற
அடைபெிகையாயழுங்கமைிகையாகம்;
இந்த
விழுங்கமைர்உனங்க்கைநடள இநடையத்தில இருந்து அடிப்டைபெநட நடையிகையாக்கை
அக்கைற்றுவது இந்த நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்கின் டைபெகதியிகையாக்கை இருக்கிறது.
ழுங்கமைக்க்கைள் அைபலக்்ஜஸிகையாண் நடைர் லக சடைபெர்க்ழுங்கமைன் எழுதிய ஒரு மிக்கை
அருநடழுங்கமையிகையான க்கைட்டுநடரநடய டைபெிகையார்க்கழுங்கமைிகையாறு கூறுலக சவன். தநடலப்பு
”சிந்தநடன திகையான் வி நடையம்” (“The Idea is the Thing”) என்று
நிநடனக்கிலக சறன். ஒரு ஆளும் சித்திகையாந்தம் —உதிகையாரைத்திற்க,
ஒரு முடியிகையாட்சியின் கீழ் ழுங்கமைன்னர்க்கைளுக்க்கைிகையான புனிதழுங்கமைிகையான
உரிநடழுங்கமைக்கைள் என்டைபெதிகையாக்கை நடவத்துக் ைபக்கைிகையாள்லக சவிகையாம் — இனியும்
ைபஉலலிகையாது என்றிகையாகின்றலக சடைபெிகையாது என்ன ந நடைக்கிறது என்டைபெநடதக்
கறித்து அவர் லக சடைபெசுகிறிகையார். அந்லக சதிகையானிலக சயிகையா கிரிகையாம்ஷ ஆளும்
சித்திகையாந்தத்திற்க இனியும் எந்த ைபஉலதநடக்கைநடழுங்கமையும் இலலிகையாத
க்கைிகையாலக்கைட் நடைழுங்கமைிகையான ஆட்சிஇநட நடைைபவளி (interregnum) கறித்துப்
லக சடைபெசும்லக சடைபெிகையாது
இநடதலக சய
கறிப்பிடுகிறிகையார்.
ழுங்கமைற்றும்
இதுழுங்கமைிகையாதிரியிகையான ஒரு திட் நடைவட் நடைழுங்கமைிகையான ைபதளிவிலலிகையாத ஒரு
க்கைிகையாலக்கைட் நடைம் இருக்கிறது. ழுங்கமைக்க்கைள் ஒரு ழுங்கமைிகையாற்றுப் டைபெிகையார்நடவநடய
இனித்திகையான் ைபதளிவிகையாக்கை உருவிகையாக்க்கைலக சவண்டும்.
லக சடைபெர்க்ைபழுங்கமைன் இது ஒரு ைபக்கைிகையாதிக்கைலனில நீர் ைபக்கைிகையாதிப்டைபெதற்க
நிக்கைரிகையானதிகையாக்கை ஒப்பிடுகிறிகையார், ைபக்கைிகையாதிநுநடர முதலில உங்க்கைளுக்கக்
க்கைண்க்கைளுக்கத்
ைபதரியிகையாதிருக்கம்.
எலலிகையாம்
அநடழுங்கமைதியிகையாக்கை
இருப்டைபெது லக சடைபெிகையால இருக்கம். எலலிகையாலக சழுங்கமை அடிப்டைபெநட நடையில
உள்ளடைபெடியிகையான நிநடலயில இருப்டைபெது லக சடைபெிகையால ைபதரியும். ஆனிகையால
கீலக சத்துவடிவம் கீழே, மிக்கை ஆடைபெத்திகையான —ஆளும் உயரடுக்கினருக்க—
உள்லக சளிகையாட் நடைங்க்கைள்
ந நடைந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கம்,
அது
ைபவடிக்கம்லக சடைபெிகையாது, அது நீரிகையாவியிகையாக்கைத் ைபதரியும், ைபக்கைிகையாதிக்கைலனில
இருந்து விசில உத்தம் எழும்பும் என்கிறிகையார் அவர்.
அந்த
இ நடைத்தில
திகையான்
நிகையாம்
இப்லக சடைபெிகையாது
நின்று
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம், உயரடுக்கினருக்கம் இது ைபதரியும்.
ஆக்கைலக சவதிகையான் அவர்க்கைள் ைபடைபெருநிறுவன அரசுக்கம் ைபடைபெருநிறுவன
முதலிகையாளித்துவத்திற்கம் எதிரிக்கைளிகையான நழுங்கமைக்க எதிரிகையான ஒரு
முன்கூட்டிய திகையாக்கதநடல ந நடைத்திக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறிகையார்க்கைள்.
AD: நிகையாம் ைபவளிப்டைபெ நடை இப்லக சடைபெிகையாது தணிக்நடக்கையின் விரிவிகையான
ைபடைபெிகையாருளுக்க க்கை நடைந்து வந்திருக்கிலக சறிகையாம். லக ச நடைவிட்டி நடைம் ஒரு
லக சக்கைள்வி எழுப்டைபெ விரும்புகிலக சறன். இந்த ஆண்டின் ஆரம்டைபெத்தில,
உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளம் டைபெதிவிட் நடை ஒரு முன்லக சனிகையாக்கில,
இந்த
ஆண்டு
வர்க்க்கை
லக சழுங்கமைிகையாதலின்
ஒரு
க்கைணிஉழுங்கமைிகையான
தீவிரப்டைபெ நடைநடலக் க்கைிகையாணும் என்ற க்கைணிப்பீட்நட நடை ைபஉய்திருந்தது.
அலக சத லக சநரத்தில, நிகையாம் எழுதியிருப்டைபெநடதப் லக சடைபெிகையால, க்கை நடைந்த
இரண்டு விகையார க்கைிகையாலத்திலக சலலக சய, இநடைய சுதந்திரம் மீதிகையான ஒரு
முழுமூச்சு நடைனிகையான
திகையாக்கதநடல
புதுவரு நடைம்
ஏற்க்கைனலக சவ
ைபக்கைிகையாண்டுவந்துவிட்டிருக்கிறது. இந்த ைபதிகையா நடைர்பிநடனக் கறித்து
நீங்க்கைள் சிறிது கூற முடியுழுங்கமைிகையா?

DN: கிறிஸ எழுப்பியநடவ மிக்கை இன்றியநடழுங்கமையிகையாத பிரச்சிநடனக்கைள்
என்று நிகையான் க்கைருதுகிலக சறன். அவர் கிரிகையாம்ஷ கறித்து
லக சடைபெசியிருக்கிறிகையார். இந்த இ நடைத்தில நிகையாம் லக சநரிகையாக்கை ழுங்கமைிகையார்க்ஸ
கூறியதற்கச் ைபஉலலலிகையாம் என்று நிநடனக்கிலக சறன். இந்த ஆண்டு
லக சழுங்கமை ழுங்கமைிகையாதத்தில ழுங்கமைிகையார்க்ஸ பிறந்த 200 வது ஆண்டுதினத்நடத நிகையாம்
ைபக்கைிகையாண் நடைிகையா நடைவிருக்கிலக சறிகையாம்;
ைபஉன்ற
ஆண்டில
அக்லக ச நடைிகையாடைபெர்
புரட்சியின் 100 வது ஆண்நட நடை நிகையாம் ைபக்கைிகையாண் நடைிகையாடிலக சனிகையாம் —
இந்த இரண்டு நிக்கைழ்வுக்கைளுலக சழுங்கமை மிக்கைப் டைபெிகையாரிய உழுங்கமைக்கைிகையால
முக்கியத்துவத்நடதக்
ைபக்கைிகையாண் நடைநடவயிகையாகம்.
அநடனத்திற்கம்
லக சழுங்கமைலிகையாக்கை, நிகையாம் விகையாழும் உலக்கைத்நடதப் புரிந்து ைபக்கைிகையாள்ள
லக சவண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பினிகையால, க்கை நடைந்த 150
ஆண்டுக்கைளின் டைபெிகையாநடதயில முதலிகையாளித்துவத்தின் ழுங்கமைிகையாற்றங்க்கைள்
அத்தநடனக்கம், ழுங்கமைிகையார்க்ஸ க்கைண்டுபிடித்த அடிப்டைபெநட நடை விதிக்கைள்
ைபஉலதநடக்கைநடழுங்கமை ைபடைபெற்றநடவயிகையாக்கைத் திக்கைழ்கின்றன. ழுங்கமைதிப்பு கறித்த
க்கைருத்திகையாக்க்கைத்நடத, இலிகையாடைபெம் கறித்த, இலிகையாடைபெ விகித வீழ்ச்சி
கறித்த க்கைருத்திகையாக்க்கைத்நடத, புரிந்துைபக்கைிகையாள்ளிகையாழுங்கமைல நிகையாம் விகையாழ்கின்ற
உலக்கைத்நடதப் டைபெற்றி ஒருவரிகையால லக சடைபெஉ முடியிகையாது, அலலது
புரிந்துைபக்கைிகையாள்ள முடியிகையாது. ...
CH:
...
நவீன
ைபடைபெிகையாருளிகையாதிகையார
அறிஞ்ஞர்க்கைள்
அழித்து
விட்டிருக்கின்ற, உநடத்துவடிவம் கீழேப்பு கறித்த க்கைருத்திகையாக்க்கைத்நடதயும். …
DN: உரிலக சய. முடிவில, இறுதி ஆய்வில, அத்தநடன ழுங்கமைதிப்புலக சழுங்கமை
ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைளின் உநடத்துவடிவம் கீழேப்நடடைபெச் சுரண்டுவதில இருந்துதிகையான்
ைபடைபெறப்டைபெடுகிறது. ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம் ழுங்கமைநடறந்து லக சடைபெிகையாவதற்க —
திகையாரிகையாளவிகையாத ழுங்கமைற்றும் கட்டி-முதலிகையாளித்துவக் க்கைலவியறிஞ்ஞர்க்கைளின்
இன்னுைபழுங்கமைிகையாரு விருப்டைபெழுங்கமைிகையான உச்உிகையா நடைனழுங்கமைிகையாக்கை இது இருக்கிறது—
எலலிகையாம் ைபவக அப்டைபெிகையால, உலக்கைழுங்கமையழுங்கமைிகையாக்க்கைத்தின் அலக சத
நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையானது உர்வலக சதஉ ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்தின்
அளநடவயும்
வீச்நடஉயும்
மிக்கைப்
டைபெரந்த
அளவில
விரிவிகையாக்கியிருக்கிறதிகையான ஒரு உலக்கைத்தில நிகையாம் உண்நடழுங்கமையில
விகையாழ்ந்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
CH: உநடத்துவடிவம் கீழேக்கம் ஏநடத்துவடிவம் கீழேக்கைள் என்று அவர்க்கைநடள நிகையாம் ைபஉிகையாலல
முடியும். அப்டைபெடித் திகையான் ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம் கநடறக்க்கைப்டைபெட்டு
விட்டிருக்கிறது.
DN: ழுங்கமைிகையார்க்ஸ அதில ஒரு மிக்கை முக்கியழுங்கமைிகையான தனித்துவத்நடதக்
க்கைிகையாட்டினிகையார். ழுங்கமைறுடைபெடியும், ழுங்கமைிகையார்க்ஸ, ழுங்கமைற்றும் ஏங்ைபக்கைலஸின்
ழுங்கமைிகையாைபடைபெரும் உிகையாதநடனயிகையாக்கை இருந்தது என்னைபவன்றிகையால, அவர்க்கைள்
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்நடத ைபவறுழுங்கமைலக சன சுரண் நடைப்டைபெடும் ஒரு
வர்க்க்கைழுங்கமைிகையாக்கை ழுங்கமைட்டும் டைபெிகையார்க்க்கைவிலநடல, ழுங்கமைிகையாறிகையாக்கை ஒரு புரட்சிக்கைர
வர்க்க்கைழுங்கமைிகையாக்கைவும் டைபெிகையார்த்தனர். அது ஏன் புரட்சிக்கைர வர்க்க்கைம்
என்றிகையால,
இறுதி
ஆய்வில,
உற்டைபெத்திநடய
அதுதிகையான்
இயக்கவது நடைன்,
அத்து நடைன்
உற்டைபெத்தி
உக்தியிகையாக்கைவும்
இருக்கின்றது.
ழுங்கமைிகையார்க்சின்
இந்த
மிக்கை
ஆரம்டைபெக்கைிகையால
எழுத்துக்க்கைளுக்க திரும்பிச் ைபஉன்று டைபெிகையார்த்திகையால, அநடவ
உண்நடழுங்கமையில, க்கைற்டைபெனிகையாவிகையாத லக சஉிகையாஉலிஉம் ழுங்கமைற்றும் உமூக்கைத்நடத
லக சழுங்கமைம்டைபெடுத்துவதற்க்கைிகையான கட்டி-முதலிகையாளித்துவக் க்கைருத்திகையாக்க்கைங்க்கைள்
மீதிகையான விழுங்கமைர்உனத்நடத அவர் அபிவிருத்தி ைபஉய்துைபக்கைிகையாண்டிருந்த
க்கைிகையாலக்கைட் நடைழுங்கமைிகையாக்கை
இருந்தது;
அவ்வி நடைத்தில
அவர்
ஒரு
விஞ்ஞ்ஞிகையானபூர்வழுங்கமைிகையான
டைபெகப்டைபெிகையாய்நடவ
ஸதிகையாபிப்டைபெதற்க
முநடனந்திருந்திகையார்.
அவர்
வரலிகையாற்றின்
உ நடைவிகையாதக்
க்கைருத்திகையாக்க்கைத்நடத
எடுத்துநடரத்தது
ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலல,
வர்க்க்கைப்
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்தின் ைபஉயலடைபெிகையா நடைிகையானது லக சஉிகையாஉலிஉப் புரட்சிக்கம்,
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம் அதிக்கைிகையாரத்நடதக் நடக்கைப்டைபெற்றுவதற்கம்
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இட்டுச் ைபஉலகிறது, அலலது அது ந நடைந்லக சதறுவதற்க்கைிகையான
புறநிநடலநடழுங்கமைக்கைநடள உருவிகையாக்கியிருந்தது என்று அவர் கூறினிகையார்.
“அவர்க்கைள் ஏன் மிரளுகின்றனர்?” என்று கிறிஸ உரியிகையாக்கை
வினவினிகையார். ஆளும் வர்க்க்கைத்தின் உள்ளுைர்வு மிக்கை மிக்கை
நுண்நடழுங்கமையிகையானதிகையாக்கை இருக்கிறது. டைபெல உழுங்கமையங்க்கைளில நிகையான்
நிநடனப்டைபெதுண்டு, இ நடைதுக்கைளி நடைம் இருக்கம் ஒரு பிரச்சிநடன
என்னைபவன்றிகையால அத்தநடன சிரழுங்கமைங்க்கைள் ழுங்கமைற்றும் அத்தநடன
பிரச்சிநடனக்கைளின்
(முதலிகையாளித்துவ
அநடழுங்கமைப்புமுநடறநடய
எதிர்த்துப் லக சடைபெிகையாரிகையா நடை முநடனகின்ற எவைபரிகையாருவரும் அதிலிருக்கம்
பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையான பிரச்சிநடனக்கைள் ழுங்கமைற்றும் அடைபெிகையாயங்க்கைள் கறித்து
அறியிகையாழுங்கமைலிருக்க்கை
முடியிகையாது)
ழுங்கமைத்தியிலும்
சூழ்நிநடலயில
இருக்கம்
புரட்சிக்கைர
உிகையாத்தியத்நடத
புரிந்து
ைபக்கைிகையாள்ள
இயலிகையாழுங்கமைலிருப்டைபெதிகையாகம். ஆனிகையால ஆளும் வர்க்க்கைம் இந்த
அடைபெிகையாயங்க்கைள் கறித்ைபதலலிகையாம் மிக்கை விழிப்பு நடைன் இருக்க்கை
முநடனகிறது. நீங்க்கைள் உரியிகையாக்கைச் ைபஉிகையான்னீர்க்கைள், இது ஒரு
முன்கூட்டிய
திகையாக்கதல
என்று.
நிகையாம்
ைபஉிகையாலவது
முக்கியழுங்கமைிகையானநடவயிகையாக்கை இலநடல என்றிகையால , நம்நடழுங்கமைத் தணிக்நடக்கை
ைபஉய்வதற்க்கைிகையான அவசியலக சழுங்கமை அங்கிலநடலலக சய.
CH: டைபெல ஆண்டுக்கைளிகையாக்கைலக சவ, நம்மில இந்த வநடக்கையிகையான
விழுங்கமைர்உனங்க்கைநடள ந நடைத்தியவர்க்கைள் நிச்உயழுங்கமைிகையாக்கை முக்கியத்துவம்
அற்றவர்க்கைளிகையாக்க்கைப்டைபெட்லக ச நடைிகையாம்
என்டைபெநடதயும்
நிகையாம்
ைபஉிகையாலல
லக சவண்டும் என்று நிநடனக்கிலக சறன். ஆயினும் அடிப்டைபெநட நடையில
நம்நடழுங்கமைத்
தடுத்து
நிறுத்துவதற்க
எதுவும்
ஏற்டைபெிகையாடு
ைபஉய்யப்டைபெ நடைிகையாதிருந்தது. நம்ழுங்கமைிகையால டைபெரந்துடைபெட் நடை விகையாஉக்கைர்க்கைநடள
ைபஉன்றநட நடைய முடியிகையாது என்றிருந்திகையாலும், இநடையத்தில நம்நடழுங்கமை
நிகையாம் ைபவளிப்டைபெடுத்திக் ைபக்கைிகையாள்ள இயன்றது. அநடதத்திகையான்
இப்லக சடைபெிகையாது அக்கைற்ற லக சவண்டும் என்று அவர்க்கைள் முநடனந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றனர்.
ழுங்கமைிகையார்க்ஸ கறித்து நீங்க்கைள் கூறியது நடைன் உற்று லக சஉர்த்துக் ைபக்கைிகையாள்ள
விரும்புகிலக சறன். ழுங்கமைிகையார்க்ஸ, ஏங்ைபக்கைலஸ உ நடைன் இநடைந்து, தனது
நம்பிக்நடக்கைக்கைநடள, ைபதிகையாழிற்துநடற ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்நடதச் சுற்றி
க்கைட்டிைபயழுப்பினிகையார்.
நிகையாம்
இங்க
ைபதிகையாழிற்துநடறழுங்கமையம்
அக்கைற்றப்டைபெட் நடை
அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவின்
இருதயத்திகையான
நிலத்தில
அழுங்கமைர்ந்திருக்கிலக சறிகையாம். உலக்கைளிகையாவிய வர்த்தக்கை ஒப்டைபெந்தங்க்கைளின்
மூலழுங்கமைிகையாக்கை,
உலக்கைப்
ைபடைபெருநிறுவன
நிதியப்பிரபுக்க்கைள்
ைபதிகையாழிற்துநடற உற்டைபெத்திநடய சீனிகையா லக சடைபெிகையான்ற இ நடைங்க்கைளுக்க
நக்கைர்த்திச் ைபஉன்றுவிட்டிருக்கிறிகையார்க்கைள், அங்லக சக்கை நீங்க்கைள் ஒரு ழுங்கமைணி
லக சநரத்திற்க 1  நடைிகையாலருக்க லக சவநடல ைபஉய்வீர்க்கைள், ஒருநிகையாநடளக்க
டைபென்னிரண்டு ழுங்கமைணி லக சநரம் லக சவநடலைபஉய்வீர்க்கைள்; அலலது
டைபெங்க்கைளிகையாலக சதேஷ் ஸ்தாபகருமான ஜூக்க, அங்லக சக்கை ஒரு ழுங்கமைணி லக சநரத்திற்க 32
ைபஉண்ட்டுக்கைளுக்க நீங்க்கைள் லக சவநடல ைபஉய்து ைபக்கைிகையாண்டிருப்பீர்க்கைள்.
அடிப்டைபெநட நடையில அவர்க்கைள் நம்நடழுங்கமை 19 ஆம் நூற்றிகையாண்டின்
ழுங்கமைத்திய டைபெகதிக்க, ைபதிகையாழிற்துநடறப் புரட்சியின் பிறப்புக்
க்கைிகையாலத்திற்க, ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைள் கூலி-அடிநடழுங்கமைக்கைளிகையாக்கை இருந்த
க்கைிகையாலத்திற்க,
ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைள்
மிக்கைத்
திகிலூட்டும்
நிநடலநடழுங்கமைக்கைளின் கீழ் லக சவநடல ைபஉய்த க்கைிகையாலத்திற்க நம்நடழுங்கமை
உருட்டிச் ைபஉன்று ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறிகையார்க்கைள். சீனிகையா லக சடைபெிகையான்ற
இ நடைங்க்கைளில
இது
அத்தநடனயும்
மீண்டும்
நநட நடைமுநடறப்டைபெடுத்தப்டைபெடுகின்றது. சீனிகையா, சிநடற உநடத்துவடிவம் கீழேப்நடடைபெ
விரிந்த முநடறயில டைபெயன்டைபெடுத்துகிறது, இந்த நிகையாட்டில ஒரு
மிலலியன் சிநடறயிலுள்ள
ழுங்கமைக்க்கைள் இலிகையாடைபெ-லக சநிகையாக்க நடைனிகையான
ைபடைபெருநிறுவனங்க்கைளுக்க்கைிகையாக்கை லக சவநடல ைபஉய்யலக சவண்டியுள்ளது.

ஆக்கை, நிகையாம் லக சதசிய எலநடலக்கைளுக்கள் சிக்கிக் ைபக்கைிகையாள்ள
முடியிகையாது - உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளம் இதநடன நன்க்கைறியும்
என்று
நிநடனக்கிலக சறன்.
உதிகையாரைத்திற்க
டைபெங்க்கைளிகையாலக சதஷ்
ைபக்கைிகையாத்தடிநடழுங்கமைத் ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைளி நடைம் ஒரு விதழுங்கமைிகையான நனநடவக்
ைபக்கைிகையாண்டுவந்து
அவர்க்கைளு நடைன்
கூட் நடைணிக்கைநடளயும்
ஐக்கியத்நடதயும்
க்கைட்டிைபயழுப்டைபெ
முடியிகையாவிடின்,
இந்த
அநடழுங்கமைப்புமுநடறநடய ஒருலக சடைபெிகையாதும் நம்ழுங்கமைிகையால கீழிறக்க்கை முடியிகையாது.
இது
ஒரு
உலக்கைளிகையாவிய
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைழுங்கமைிகையாக்கைவும்
இருந்திகையாக்கை
லக சவண்டும், எந்த ஒடுக்க்கைப்டைபெட் நடை உநடத்துவடிவம் கீழேக்கம் ழுங்கமைக்க்கைளது நலன்க்கைள்
நழுங்கமைது நலன்க்கைளிகையாக்கை இருக்கிறலக சதிகையா அவர்க்கைளு நடைன் உர்வலக சதஉத்
ைபதிகையா நடைர்புக்கைநடள உருவிகையாக்க்கை லக சவண்டும், ஏைபனன்றிகையால நிகையாம்
அநடனவருலக சழுங்கமை ஒலக சர எதிரிநடய எதிர்த்லக சத உண்நட நடையிட்டுக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம், இது லக சதஉத்திற்க அப்டைபெிகையாற்டைபெட் நடைதிகையாகம்.
வரிச்ைபஉிகையார்க்க்கைங்க்கைளில நிகையாம் இதநடனக் க்கைிகையாண்கிலக சறிகையாம் —
க்கை நடைலக்கை நடைந்த க்கைைக்கக்கைளில 4 டிரிலலியன்  நடைிகையாலர் இருக்கிறது
என்று நிநடனக்கிலக சறன். 2017 வரி ழுங்கமைலக சஉிகையாதிகையாவுக்க முன்லக சடைபெ கூ நடை,
ஒரு வரி ைபஉலுத்திகையாநடழுங்கமை உருவிகையாக்க்கைப்டைபெட்டிருக்கிறது. ைபஜனரல
எைபலக்ட்ரிக், அைபழுங்கமைரிக்க்கை வங்கி லக சடைபெிகையான்ற நிறுவனங்க்கைள் வரி கூ நடை
ைபஉலுத்துவதிலநடல.
இது ஒரு உலக்கைளிகையாவிய யுத்தம். இதுலக சவ ழுங்கமைிகையார்க்்ஜஸட்ஜஸும் டைபெநடத்துவடிவம் கீழேய
க்கைம்யனிஉ இயக்க்கைமும் டைபெற்றியிருந்த ஒன்று, நிகையாம் அதநடன
மீண்டும் டைபெற்றிக் ைபக்கைிகையாள்ள லக சவண்டும்.
DN: இதில ழுங்கமைநடலப்பூட் நடைக் கூடிய அம்உம் என்னைபவன்றிகையால ,
அது உண்நடழுங்கமையும் கூ நடை, உலகில இன்று நிலவுகின்ற
புறநிநடலநடழுங்கமைக்கைள் லக சநரடியிகையாக்கை இதற்லக சக்கை இட்டுச் ைபஉன்று
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றன.
நிகையாடுக்கை நடைந்த
ைபடைபெருநிறுவனங்க்கைளின்
லக சதிகையாற்றமும், உர்வலக சதஉ மூலதனப் டைபெிகையாய்வுக்கைளும், புறநிநடலயிகையாக்கைப்
டைபெிகையார்த்திகையால,
ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்நடத
உர்வலக சதஉழுங்கமையப்டைபெடுத்தியிருக்கின்றன. விஞ்ஞ்ஞிகையானரீதியிகையாக்கை, இனியும்
முழுநடழுங்கமையிகையான ஒரு லக சதசியப் ைபடைபெிகையாருலக சளிகையா, அலலது ஒரு
லக சதசியப் ைபடைபெிகையாருளிகையாதிகையாரலக சழுங்கமைிகையா கிநட நடையிகையாது. முதலிகையாளித்துவத்தின்
ஒருங்கிநடைப்பு ஒரு உலக்கைளிகையாவிய ஒருங்கிநடைப்புநட நடைய
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்நடத உருவிகையாக்கியிருக்கிறது.
நிகையாம்
இப்லக சடைபெிகையாது
விகையாழுகின்ற
க்கைிகையாலக்கைட் நடைத்தின்
மிக்கைவும்
தனித்துவழுங்கமைிகையான
அம்உம்
என்னைபவன்றிகையால,
வர்க்க்கைப்
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைழுங்கமைிகையானது,
புறநிநடலயிகையாக்கை,
ஒரு
உர்வலக சதஉஒருங்கிநடைப்பு நடைனிகையான
நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையாக்கை
க்கைட் நடைவித்துவடிவம் கீழே
இருக்கிறது.
அது
அபிவிருத்தி
க்கைிகையாண்டைபெநடதலக சய
நிகையாம்
க்கைண்ணுற்றுக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
இது உண்நடழுங்கமையிகையாக்கை, மிக்கை அடிப்டைபெநட நடையிகையான அர்த்தத்தில,
இநடையத்தின்
மீதிகையான
அச்உத்தின்
கீத்துவடிவம் கீழேநடழுங்கமைந்திருப்டைபெதற்க
ைபஉலகிறது. அதிகையாவது, அது ைபவறுழுங்கமைலக சன ைபஉய்தி ைபடைபெற்றுக்
ைபக்கைிகையாள்வதற்க்கைிகையான ஒரு வழிவநடக்கை ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலல. அது உர்வலக சதஉ
ஒருங்கிநடைப்புக்க்கைிகையான உக்திவிகையாய்ந்த உிகையாதனமும் கூ நடை. அதநடன
நழுங்கமைது ைபஉிகையாந்த அனுடைபெவங்க்கைநடளக் ைபக்கைிகையாண்டு நிகையாம் டைபெிகையார்த்து
வருகிலக சறிகையாம்.
ஒரு உதிகையாரைம் ைபஉிகையாலகிலக சறன். ருலக சழுங்கமைனியிகையாவில விகையாக்கைன
உற்டைபெத்தித்துநடற ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைளின் ஒரு லக சவநடலநிறுத்தம்
கறித்து
நிகையாங்க்கைள்
ைபஉய்தியளித்துக்
ைபக்கைிகையாண்டிருந்லக சதிகையாம்.
ருலக சழுங்கமைனிய லக சவநடலநிறுத்தம் கறித்த எங்க்கைளது க்கைட்டுநடரக்கைள்
ருலக சழுங்கமைனிய ைபழுங்கமைிகையாழியில ைபழுங்கமைிகையாழிைபடைபெயர்க்க்கைப்டைபெட் நடைன என்ற உண்நடழுங்கமை
பின்னர் எங்க்கைளுக்கத் ைபதரியவந்தது. ருலக சழுங்கமைனியிகையாவில இருந்து
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ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைள் எங்க்கைநடளத் ைபதிகையா நடைர்பு ைபக்கைிகையாண் நடைனர். அவர்க்கைள்
உர்வலக சதஉ
அபிவிருத்திக்கைநடள
க்கைவனத்து நடைன்
பின்டைபெற்றி
வருகிறிகையார்க்கைள்.
இந்த இநடையக் க்கைருத்தரங்க (ைபவபினிகையார்) ஒரு உர்வலக சதஉ
ஒளிடைபெரப்பு. ஒரு கறிப்பிட் நடை அர்த்தத்தில, இங்லக சக்கை ந நடைந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருப்டைபெது,
ஒரு
புறநிநடல
நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்கின்
ைபவளிப்டைபெிகையாடு என்லக சற மிக்கை நனவிகையான ழுங்கமைட் நடைத்தில நிகையான்
நம்புகிலக சறன். புறநிநடலயிகையாக்கை நநட நடைைபடைபெற்றுக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்ற
ஒன்றுக்கத்திகையான் ைபவளிப்டைபெிகையாட்நட நடை ைபக்கைிகையாடுக்க்கை நிகையாம் இங்லக சக்கை
முயன்று ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம். நிகையாம் உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉப்
புரட்சியின் ஒரு க்கைிகையாலக்கைட் நடைத்தில விகையாழ்ந்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
“உலகின் அத்தநடன அரஉிகையாங்க்கைங்க்கைளும் மிரட்சி க்கைண்டுள்ளன”
என்று எழுதினிகையார் ழுங்கமைிகையார்க்ஸ. ஆம், இன்று உலகின் அத்தநடன
அரஉிகையாங்க்கைங்க்கைளுலக சழுங்கமை அவற்றிகையால க்கைட்டுப்டைபெடுத்த முடியிகையாத ஒரு
உக்திநடயக் க்கைண்டு அஞ்சி நடுங்ககின்றன.
CH: அதனிகையால திகையான் சீனிகையா லக சடைபெிகையான்ற இ நடைங்க்கைளிலும் இநடையத்
தணிக்நடக்கைநடய நீங்க்கைள் க்கைிகையாண்கிறீர்க்கைள்; இந்தியிகையாவில இநடையத்
தணிக்நடக்கைநடய திணிக்க்கை முயற்சி ந நடைக்கிறது.
ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான்
அஉிகையாஞ்ச்
ஜலக சக்கைிகையாப்
அப்ைபடைபெலைபடைபெமௌம்
உ நடைன்
இநடைந்து எழுதிய Cyber punks புத்தக்கைம் திகையான், நிகையான் டைபெடித்த
முதல, இநடையத்தின் இரண்டு-முநடன டைபெண்நடடைபெக் கறித்து
எடுத்து நடவத்த புத்தக்கைழுங்கமைிகையாக்கை இருந்தது. ஏைபனன்றிகையால நீங்க்கைள்
ைபஉிகையாலகின்ற அத்தநடனயும் உண்நடழுங்கமை.
ழுங்கமைறுடைபெக்க்கைத்தில, இது க்கைண்க்கைிகையாணிப்புக்க, ழுங்கமைனிதர்க்கைளின் விவரப்
டைபெக்க்கைங்க்கைநடளக் க்கைட்டிைபயழுப்புவதற்க, க்கைலக்கைம் ைபஉய்டைபெவர்க்கைநடளக்
க்கைண்க்கைிகையாணிப்டைபெதற்க்கைிகையான ஒரு ைபடைபெிகையாறிமுநடறயிகையாக்கை இருக்கிறது.
ஏைபனன்றிகையால, ழுங்கமைனிதர்க்கைள் ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்டைபெதற்க தக்கைவலைபதிகையா நடைர்பின்
மின்னணு வடிவங்க்கைநடளப் டைபெயன்டைபெடுத்துகிறிகையார்க்கைள் — அலலது,
தக்கைவலைபதிகையா நடைர்பின் மின்னணு வடிவிலிகையான தக்கைவலைபதிகையா நடைர்புக்கைள்
நலல ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைக்கம் க்கைருவிக்கைள் அலல என்றும் கூ நடை
உண்நடழுங்கமையில
நிகையான்
ைபஉிகையாலலுலக சவன்;
அநடவ
ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்டைபெதற்க்கைிகையான
வழிவநடக்கைக்கைநடள
உருவிகையாக்கவதற்க
நன்நடழுங்கமை டைபெயக்க்கைக் கூடியநடவ.
ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்டைபெது
லக சநருக்க-லக சநர்
லக சடைபெசித்திகையான்
ைபஉய்யப்டைபெ நடை
லக சவண்டும், ஆக்கிரமிப்புப் லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடை இயக்க்கைத்தில நிகையாம்
க்கைண் நடைநடதப்லக சடைபெிகையால, எந்த இயக்க்கைத்திலும் நிகையாம் க்கைிகையாண்டைபெநடதப்
லக சடைபெிகையால. ஒரு திநடரக்க முன்னிகையால அநடதச் ைபஉய்ய முடியிகையாது.
ஆனிகையால
நீங்க்கைள்
வழிவநடக்கைக்கைநடள
உருவிகையாக்க்கைலிகையாம்.
ஆக்கிரமிப்புப் லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடை முக்கைிகையாம்க்கைநடள அக்கைற்றியதன் பின்னர்,
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு ழுங்கமைற்றும் க்கைண்க்கைிகையாணிப்பு அரநடஉ நிகையாம் க்கைண்லக ச நடைிகையாம்.
இல
ஆக்கிரமிப்புப்
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்நடத
வழிந நடைத்தியவர்க்கைள் வி நடையத்தில இதநடன நிகையான் லக சநரடியிகையாக்கைத்
ைபதரிந்து ைபக்கைிகையாண்லக ச நடைன். அதன்பின் டைபெல விகையாரங்க்கைள் ழுங்கமைற்றும்
ழுங்கமைிகையாதங்க்கைளுக்க, டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு ழுங்கமைற்றும் க்கைண்க்கைிகையாணிப்பு எந்திரம் —
FBI ழுங்கமைற்றும் உள்நிகையாட்டு டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு துநடற ழுங்கமைற்றும் பிற— மிக்கை
முக்கியழுங்கமைிகையான தனிழுங்கமைனிதர்க்கைநடளக் கறிநடவத்து இயங்கியது.
அவர்க்கைள் உரியிகையான ழுங்கமைனிதர்க்கைநடளயும் பிடித்தனர். ஒரு கறிப்பிட் நடை
உதிகையாரைத்நடத
ைபஉிகையாலவைபதன்றிகையால ,
ைபஉயலடைபெிகையாட் நடைிகையாளர்க்கைளில
ஒருவர் ஒரு க்கைத்திரிக்லக சக்கைிகையாலிகையால நியலக சயிகையார்க் சிட்டியின் லக சடைபெிகையாலிஸ
அதிக்கைிகையாரி ஒருவநடரத் திகையாக்க்கை முயன்றதிகையாக்கை ஒரு கற்றச்உிகையாட்நட நடை
கிட் நடைத்தட் நடை அவர்க்கைள் உருவிகையாக்கினிகையார்க்கைள்.
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இல அவர்க்கைள் அத்தநடனநடயயும் டைபெ நடைழுங்கமைிகையாக்கினர்.
அவர்க்கைள் டைபெ நடைைபழுங்கமைடுத்த இ நடைங்க்கைளில கிலக சரன்க்கைளும் இருந்தன.
ஆனிகையாலும் அந்தக் க்கைிகையாட்சிக்கைளில இப்டைபெடியிகையான ஒரு உம்டைபெவலக சழுங்கமை
இலநடல, ஏைபனன்றிகையால அது இட்டுக்க்கைட் நடைப்டைபெட் நடை கற்றச்உிகையாட்டு
அலலவிகையா. அவர்க்கைள் இந்த ழுங்கமைனிதநடர ஒரு நீதிழுங்கமைன்றத்தின்
முன்டைபெிகையாக்கை இழுத்து வந்து நிறுத்தினர், ஒரு லக சடைபெிகையாலிஸ
அதிக்கைிகையாரிநடயத் திகையாக்கினிகையால அது ஏழு ஆண்டு தண் நடைநடனக்கரிய
கற்றம். அது க்கைடுங்கற்ற வநடக்கையில லக சஉரும். அவர்க்கைள் அவநடர
லக சக்கைிகையாரிக்நடக்கை ழுங்கமைனு நடவக்க்கைச் ைபஉய்திகையார்க்கைள், ஐந்து ஆண்டு
டைபெரிசீலநடனயின் லக சடைபெரிலிகையான க்கைடுங்கற்றம் ைபடைபெறச் ைபஉய்தனர்.
அதிகையாவது, அந்த ஐந்து ஆண்டுக்கள்ளிகையாக்கை இவர்க்கைள் ஏதிகையாவது
ைபஉய்திகையால, ஏழு ஆண்டு சிநடறயில ைபதிகையா நடைர லக சநரிடும்.
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இவ்விகையாறிகையாக்கை, துரதிர்ஷ் நடைவஉழுங்கமைிகையாக்கை, அவர்க்கைள் முக்கியழுங்கமைிகையானதிகையாக்கை
இருந்த இநடையத்நடத, உமூக்கை ஊ நடைக்கைத்தின் ைபடைபெிகையாறிமுநடறக்கைநடளப்
டைபெயன்டைபெடுத்தினர்.
இதுலக சவ
ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான்
ஓரளவுக்க
எழுதியிருக்கின்ற
ழுங்கமைற்றும்
லக சடைபெசியிருக்கின்ற
ஒன்றிகையாகம்.
இநடையம் ஒரு தீங்க்கைற்ற உக்தியலல என்டைபெதும் ஒரு அம்உழுங்கமைிகையாக்கை
புரிந்துைபக்கைிகையாள்ளப்டைபெ நடை லக சவண்டியதிகையாகம். நிகையாம் —விகையார்த்நடதக்கைநடள
ைபழுங்கமைன்றுமுழுங்க்கைிகையாழுங்கமைல ைபஉிகையாலவைபதன்றிகையால— தூக்கிவீஉ முயற்சி
ைபஉய்கின்ற ழுங்கமைக்க்கைளின் க்கைரங்க்கைளில அது இருக்கிறது. அது
அவர்க்கைளுக்க மிக்கைப் பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையான உக்திநடய வத்துவடிவம் கீழேங்ககிறது.
தக்கைவல
அநடழுங்கமைப்புக்கைள்
முழுநடழுங்கமையிகையாக்கை
ைபடைபெருநிறுவனக்
க்கைட்டுப்டைபெிகையாட்டில முழுநடழுங்கமையிகையாக்கைக் கவிந்திருப்டைபெதுதிகையான் , மிக்கை மிக்கை
அடைபெிகையாயக்கைரழுங்கமைிகையானதிகையாகம்.
DN: அது நிச்உயழுங்கமைிகையாக்கை அடைபெிகையாயலக சழுங்கமை. ஒவ்ைபவிகையாரு ைபதிகையாழிலநுட்டைபெ
வி நடையத்திலுலக சழுங்கமை,
முடிவில,
யிகையார்
அதநடனக்
க்கைட்டுப்டைபெடுத்துகிறிகையார்க்கைள் யிகையார் அதநடனப் டைபெயன்டைபெடுத்துகிறிகையார்க்கைள்
என்டைபெநடதலக சய அது உிகையார்ந்ததிகையாக்கை இருக்கிறது. ஆனிகையால இப்லக சடைபெிகையாது
நிநடலநடழுங்கமைநடயப்
டைபெிகையார்த்லக சதிகையாழுங்கமைிகையானிகையால,
இது
லக சடைபெிகையான்றைபதிகையாரு
விவிகையாதம் ந நடைக்க்கை முடிகிறது, அதநடன ஒரு உர்வலக சதஉ
டைபெிகையார்நடவயிகையாளர்க்கைள்
பின்ைபதிகையா நடைர
முடிகிறது,
அத்து நடைன்
இதுலக சடைபெிகையான்ற சிந்தநடனக்கைள் முன்நடவக்க்கைப்டைபெ நடை முடிகிறது என்ற
அந்த உண்நடழுங்கமைலக சய அதற்கள்ளிகையாக்கை ஒரு மிக்கைப் பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையான
உிகையாத்தியவளத்நடதப்
பிரதிநிதித்துவப்டைபெடுத்துகிறது,
தனக்கள்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது என்லக சற நிகையான் க்கைருதுகிலக சறன். இநடதத் திகையான்
நிறுத்தியிகையாக்கை லக சவண்டும் என்று அவர்க்கைள் முயற்சிக்கிறிகையார்க்கைள்.
CH: உரிலக சய.
DN: ஒரு கறிப்பிட் நடை அர்த்தத்தில, இநடையழுங்கமைிகையானது ஒவ்ைபவிகையாரு
அரஉிகையாங்க்கைத்நடதயும் உலுக்கிக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிற ஒரு உக்திநடயக்
க்கைட் நடைவிழ்த்து விட்டிருக்கிறது.
ழுங்கமைறுடைபெடியும்
ஒடுக்கமுநடற
கறித்த
பிரச்சிநடனக்கத்
திரும்புலக சவிகையாம்: முதலிகையாளித்துவத்துக்க எதிரிகையான லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைம்
கறித்து உண்நடழுங்கமையிகையாக்கை அக்க்கைநடற க்கைிகையாட்டும் எவைபரிகையாருவரும்
அதநடன அந்த அளவுக்க அக்க்கைநடறயு நடைன் க்கைைக்கிைபலடுத்திகையாக்கை
லக சவண்டும். ஆனிகையால, அனுடைபெவத்தின் வி நடையத்நடத எடுத்துப்
டைபெிகையார்ப்லக சடைபெிகையாழுங்கமைிகையாயின், Zuccotti Park அனுடைபெவம் ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலல, 2011
நிக்கைழ்வுக்கைளின்
அனுடைபெவம்,
அநடவ
மிக்கை
மிக்கை
முக்கியழுங்கமைிகையானநடவயிகையாகம். லக சவிகையால ஸட்ரீட்நட நடை ஆக்கிரமிக்க்கைக்
லக சக்கைிகையாரிய நடுத்தர வர்க்க்கை இயக்க்கைழுங்கமைிகையாக்கை இலலிகையாது எகிப்தில
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்தின் ஒரு உண்நடழுங்கமையிகையான ைபவகஜன
இயக்க்கைம்
இருந்தது,
அங்க
அரசியல
முன்லக சனிகையாக்க
இலலிகையாழுங்கமைலிருந்ததும், எதற்க எதிரிகையாக்கைப் லக சடைபெிகையாரிகையாடுகிலக சறிகையாம் என்டைபெது
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கறித்த புரிதல இலலிகையாழுங்கமைலிருந்ததும், முஸலீம் உலக சக்கைிகையாதரத்துவம்
க்கைட்சியின் தன்நடழுங்கமை கறித்த கத்துவடிவம் கீழேப்டைபெமும், இரிகையாணுவம், அரசு
ஆகியவற்றின் தன்நடழுங்கமை கறித்த கத்துவடிவம் கீழேப்டைபெமும்திகையான் பிரச்சிநடனயிகையாக்கை
இருந்தன.
இறுதியிகையாக்கை,
முன்லக சனிகையாக்க
கறித்த
பிரச்சிநடன
திகையான்
உயிர்நிகையாடியிகையான
பிரச்சிநடனயிகையாக்கை
இருந்தது.
ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்நடத லக சநிகையாக்கி லக சநிகையாக்கநிநடல அநடழுங்கமைக்க்கைக் கூடிய ஒரு
உரியிகையான டைபெகப்டைபெிகையாய்வும் உரியிகையான ைபக்கைிகையாள்நடக்கைக்கைளும் ஒருவரி நடைம்
இருக்கிறதிகையா?
அதுதிகையான் நடழுங்கமையழுங்கமைிகையான பிரச்சிநடன. பிரிகையான்சின் லக சழுங்கமை-ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூன்
நிக்கைழ்வுக்க 50 ஆண்டுக்கைளுக்கப் பின்னிகையால நிகையாம் விகையாழ்ந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம். நீங்க்கைள் உற்று இநடளயவர் என்டைபெதிகையால,
உங்க்கைளுக்க ஞ்ஞிகையாடைபெக்கைம் இலலிகையாழுங்கமைல இருக்க்கைக் கூடும் என்று
நிநடனக்கிலக சறன். ஆனிகையால எனக்க இன்றும் ஞ்ஞிகையாடைபெக்கைமிருக்கிறது.
அது புதிய இ நடைது பிறந்த க்கைிகையாலக்கைட் நடைம். அதன்பின்னர்,
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்தின் டைபெிகையாத்திரத்நடத நிரிகையாக்கைரிப்டைபெது அங்லக சக்கை
இருந்தது,
அத்து நடைன்,
டைபெல
க்கைிகையாரைங்க்கைளிகையால,
மிக்கைப்
ைபடைபெருழுங்கமைளவிலிகையான அரசியல கத்துவடிவம் கீழேப்டைபெத்தின் ஒரு க்கைிகையாலக்கைட் நடைமும்
அங்கிருந்தது.
இப்லக சடைபெிகையாது
லக சஉிகையாஉலிஉத்திலிகையான
ஆர்வம்
மீண்ைப நடைழுவநடதயும்,
புத்துயிர்
ைபடைபெறுவநடதயும்,
ழுங்கமைிகையார்க்சிஉத்திலிகையான ஆர்வம் புத்துயிர் ைபடைபெறுவநடதயும் நிகையாம்
க்கைிகையாண்கிலக சறிகையாம்.
அது
இந்த
உநடரயிகையா நடைலின்
டைபெகதியிகையாக்கை
இருக்க்கைவிலநடல.
லக சநற்றுத்திகையான்,
லக சடைபெர்னி
உிகையாண் நடைர்ஸ
உழுங்கமைத்துவமின்நடழுங்கமையின்
அத்தநடன தீநடழுங்கமைக்கைள் கறித்தும் புலம்புகின்ற ஒரு டைபெத்திநடய
எழுதியிருந்திகையார், அத்தநடக்கைய ஒரு க்கைட்டுநடரயில “லக சஉிகையாஉலிஉம்”
என்ற விகையார்த்நடதநடயலக சயிகையா அலலது “முதலிகையாளித்துவம்” என்ற
விகையார்த்நடதநடயலக சயிகையா ஒரு இ நடைத்தில கூ நடை கறிப்பி நடைிகையாழுங்கமைலக சல அவர்
உழுங்கமைிகையாளித்து
எழுதி
விட்டிருந்ததில
நிகையான்
திநடக்கைத்லக சத
லக சடைபெிகையாய்விட்லக ச நடைன்.
CH: அவர் “ஏக்கைிகையாதிடைபெத்தியம்” என்ற விகையார்த்நடதநடயயும் கூ நடை
ஒருலக சடைபெிகையாதும் கறிப்பிடுவது கிநட நடையிகையாது.
DN: ஆம் ைபஉய்யழுங்கமைிகையாட் நடைிகையார்,
ஆதரவிகையாளரும் கூ நடை.

அத்து நடைன்

அவர்

லக சடைபெிகையார்-

CH: நீங்க்கைள் ஒரு ஏக்கைிகையாதிடைபெத்திய எதிர்ப்டைபெிகையாளரிகையாக்கை இலலிகையாழுங்கமைல ஒரு
லக சஉிகையாஉலிஸ நடைிகையாக்கை இருக்க்கை முடியிகையாது.
DN: க்கைண்டிப்டைபெிகையாக்கை.
CH: இதுதிகையான் உிகையாண் நடைர்ஸ வி நடையத்தில எனக்கப் பிரச்சிநடன.
DN: உிகையாண் நடைர்ஸ வி நடையத்தில உங்க்கைளுக்கப் டைபெல பிரச்சிநடனக்கைள்
இருக்கம் என்று நிகையான் நிநடனக்கிலக சறன். ஆயினும் இது
முக்கியழுங்கமைிகையான பிரச்சிநடன.
CH: நீங்க்கைள் ைபஉிகையாலவைபதலலிகையாம் உண்நடழுங்கமை திகையான். ஆனிகையாலும்
கூ நடை, துருவப்டைபெடுத்தப்டைபெடும் எந்த உமூக்கைத்நடதயும் லக சடைபெிகையாலலக சவ,
நிகையாமும், உள்ள நடைக்க்கைத்தில ைபஉயலித்துவடிவம் கீழேந்து நிற்கிலக சறிகையாம் என்ற
உண்நடழுங்கமைநடய அறியிகையாதவர்க்கைளிகையாக்கைவும் நிகையாம் இருக்க்கை முடியிகையாது .
ஒரு உயரடுக்நடக்கைச் லக சஉர்ந்தவலக சரிகையா அலலது உதிக்கம்டைபெலக சலிகையா
அதிக்கைிகையாரத்நடதக் நடக்கைப்டைபெற்றும்லக சடைபெிகையாது என்ன ஆகிறது, அது
முடியிகையாட்சியிகையாக்கை இருக்க்கைட்டும் அலலது ஸரிகையாலினிஉ ஆட்சியிகையாக்கை
இருக்க்கைட்டும் அலலது டைபெிகையாசிஉ ஆட்சியிகையாக்கை இருக்க்கைட்டும்?
அடிப்டைபெநட நடையில அநடவ அரசியல ைபஉயலற்ற நிநடலநடய

உருவிகையாக்ககின்றன.
ஏைபனன்றிகையால,
ஒரு
திகையாரிகையாளவிகையாத
முதலிகையாளித்துவ
அநடழுங்கமைப்புமுநடறயின்
கீழ்
ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்தின் பிரச்சிநடனக்கைநடள லக சழுங்கமைம்டைபெடுத்துவதற்கரிய விதத்தில
லக சழுங்கமைம்லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையாக்கை
உருவிகையாக்க்கைப்டைபெடும்
அரஉிகையாங்க்கை
அநடழுங்கமைப்புமுநடறக்கைள், கிளர்ச்சிைபஉய்யும் உக்திக்கைநடள மீண்டும்
அந்த அநடழுங்கமைப்புமுநடறக்கள் ைபக்கைிகையாண்டுவருவதற்கத் லக சதநடவயிகையான
சீர்திருத்தங்க்கைநடள
உருவிகையாக்கம்
ைபடைபெிகையாருட்டு
அநடழுங்கமைக்க்கைப்டைபெடுகின்றன. இநடதத் திகையான் புதிய ஒப்டைபெந்தத்தில (New
Deal) நிகையாம் க்கைண்லக ச நடைிகையாம்.
ரூஸைபவலட் இநடதப் டைபெற்றி உற்று ைபவளிப்டைபெநட நடையிகையாக்கைலக சவ
எழுதினிகையார், முதலிகையாளித்துவத்நடதக் க்கைிகையாப்டைபெிகையாற்றியது திகையான் தனது
ழுங்கமைிகையாைபடைபெரும் உிகையாதநடன என்று அவர் கூறுகிறிகையார். அவரது
க்கைடிதங்க்கைளில, அந்தரங்க்கைக் க்கைடிதங்க்கைளில ஒன்றில அவர் புரட்சி
கறித்து லக சடைபெசுகிறிகையார். உக்கை நிதிப்பிரபு ஒருவருக்க க்கைடிதம்
எழுதுநடக்கையில அவர் கூறுகிறிகையார்: ஒன்று நிகையாம் நழுங்கமைது டைபெைத்தில
ைபக்கைிகையாஞ்உத்நடதக் ைபக்கைிகையாடுக்க்கைத் ைபதிகையா நடைங்க்கை லக சவண்டும், இலநடலலக சயல
நழுங்கமைது ைபழுங்கமைிகையாத்தப் டைபெைத்நடதயும் நிகையாம் ைபதிகையாநடலத்து விடுலக சவிகையாம்.
அந்த அநடழுங்கமைப்புமுநடற உநட நடைந்து விட்டிருக்கிறது. ஒரு
திகையாரிகையாளவிகையாத வர்க்க்கைத்தின் ழுங்கமைரைம் (Death of a Liberal Class)
அநடதப் டைபெற்றிய ஒரு புத்தக்கைம் திகையான் . அந்த அநடழுங்கமைப்புமுநடற
இனியும் லக சவநடல ைபஉய்வதிலநடல.
DN:
அதற்க
புறநிநடலக்
க்கைிகையாரைங்க்கைள்
இருக்கின்றன.
அைபழுங்கமைரிக்க்கை ஏக்கைிகையாதிடைபெத்தியம் இரண் நடைிகையாம் உலக்கைப் லக சடைபெிகையாரின்
முடிவில
அது
இருந்த
நிநடலநடய
இனியும்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்க்கைவிலநடல.
CH:
அத்து நடைன்,
க்கைலக்கைத்நடத
முறியடிப்டைபெதற்க்கைிகையாக்கை
அநடழுங்கமைப்புமுநடறக்கள்ளிகையாக்கை
லக சடைபெிகையாதுழுங்கமைிகையான
உழுங்கமைநிநடலநடயக்
ைபக்கைிகையாண்டுவரும் ைபடைபெிகையாருட்டு ஒருவநடக்கை டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு வழிமுநடறயிகையாக்கை
ைபஉயலடைபெட் நடை
அலக சத
நிறுவனங்க்கைநடள,
ைபடைபெருநிறுவனக்
க்கைட் நடைநடழுங்கமைப்புக்கைள் க்கைடைபெளீக்கைரம் ைபஉய்து விட் நடைன அழித்து விட் நடைன
என்ற உண்நடழுங்கமையும் இருக்கிறது. க்கைம்யனிஉ எதிர்ப்பு என்ற
லக சடைபெரில அந்த அநடழுங்கமைப்புமுநடற அத்தநடனயும் அழிக்க்கைப்டைபெட்டு
விட்டிருக்கிறது. ஏைபனன்றிகையால தீவிரப்டைபெட் நடை இயக்க்கைங்க்கைளிகையான
Wobblies, க்கைம்யனிஸட் க்கைட்சி, லக சஉிகையாஉலிஸடுக்கைள், முற்லக சடைபெிகையாக்கக்
க்கைட்சிநடய
அழித்ததன்
பின்னர்
அவர்க்கைள்
திகையாரிகையாளவிகையாத
இயக்க்கைங்க்கைநடள லக சநிகையாக்கித் திரும்பினர். ரூஸைபவலட் ைபஉய்த
ஒவ்ைபவிகையான்றுலக சழுங்கமை அந்த தீவிரழுங்கமையப்டைபெட் நடை இயக்க்கைங்க்கைளில இருந்லக சத
வந்ததிகையாகம்.
இதுதிகையான்
லக ச் ஹெிகையாவிகையார்ட்
ஸின்
எழுதிய
அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவின் ஒரு வரலிகையாறு (A History of the United States)
கறிப்பிடும் வி நடையழுங்கமைிகையாகம்.
உதிகையாரைத்திற்க,
வரலிகையாற்றில
இருந்து
அழிக்க்கைப்டைபெட்டு
விட் நடைதிகையால க்கைம்யனிஸட் க்கைட்சிதிகையான் 1920 க்கைளில உள்ளிருப்புப்
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைங்க்கைநடள ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைத்தநடத நிகையாம் விகையாசிப்டைபெதிலநடல.
1930 க்கைளில என்ன ந நடைந்தைபதன்றிகையால க்கைம்யனிஸட் க்கைட்சியில
இருந்து அந்த தந்திலக சரிகையாடைபெிகையாயம் அக்கைற்றப்டைபெட்டு விட் நடைது.
அைபழுங்கமைரிக்க்கை “ஜனநிகையாயக்கைத்தின்” உண்நடழுங்கமையிகையான உந்துஉக்திக்கைளிகையாக்கை
இருந்த அந்த தீவிரப்டைபெட் நடை இயக்க்கைங்க்கைள் அழிக்க்கைப்டைபெட் நடைன.
இது எப்லக சடைபெிகையாதும் ஒரு மூடிய அநடழுங்கமைப்புமுநடறயிகையாக்கைலக சவ இருந்து
வந்திருக்கிறது, அப்டைபெடியிகையான ஒன்றிலதிகையான் நிகையாம் இன்னும்
விகையாழ்ந்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம். இதனிகையால திகையான் ழுங்கமைக்க்கைள்
விகையாக்கக்கைளில மூன்று மிலலியன் விகையாக்கக்கைள் அதிக்கைம் ைபடைபெற்று
ைபவற்றி ைபடைபெற்றவர் ஜனிகையாதிடைபெதியிகையாக்கை இருக்க்கைவிலநடல. இதற்கம்
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ரஷ்யிகையாவுக்கம் எந்த உம்டைபெந்தமும் இலநடல. இதற்கம் லக சதர்தல
க்கைலலூரிக்கம் திகையான் உம்டைபெந்தம் இருக்கிறது.
அந்த திகையாரிகையாளவிகையாத ஸதிகையாடைபெனங்க்கைள் ழுங்கமைரணித்த பின்னர், தற்உழுங்கமையம்
அத்தநடன அநடழுங்கமைப்புமுநடறக்கைளிலும் நழுங்கமைக்கக் கிநட நடைப்டைபெைபதலலிகையாம்
ஒரு சிறு உதிக்கம்டைபெலின் நலன்க்கைளுக்லக சக்கை லக சஉநடவ ைபஉய்வதிகையாக்கை
இருக்கின்ற, அப்டைபெட் நடைழுங்கமைிகையான ைபக்கைிகையாள்நடளயர்க்கைளது ஆட்சியிகையாக்கை
இருக்கிறது. அது ைபஉயலின்நடழுங்கமைநடய உருவிகையாக்ககின்றது; நிகையாம்
ஒரு
அரஉிகையாங்க்கைத்திகையால
மூ நடைப்டைபெடும்
உிகையாத்தியத்தின்
விளிம்பிலிருக்கின்லக சறிகையாம்.
அந்த ைபஉயலின்நடழுங்கமைநடயயிகையானது —அடிப்டைபெநட நடையில, ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்தின்
அதிக்கைரித்துச்
ைபஉலலும்
க்கைவநடலக்கைளுக்கம்
க்கைஷ் நடைங்க்கைளுக்கம் டைபெதிலிறுப்பு ைபஉய்ய அரஉிகையாங்க்கை ழுங்கமைற்றும்
உத்திலக சயிகையாக்கைபூர்வ ஸதிகையாடைபெனங்க்கைள் திறனற்று இருக்கம் நிநடல—
ைபதிகையா நடைருழுங்கமைிகையாயின்,
அநடழுங்கமைப்புமுநடற
இறுதியில
ைபஉயலடைபெ நடை
முடியிகையாது நின்று விடும். அந்த இ நடைத்தில திகையான் நிகையாம் இப்லக சடைபெிகையாது
இருக்கிலக சறிகையாம்.
DN: ழுங்கமைறுடைபெடியும், நீங்க்கைள் மிக்கை முக்கியழுங்கமைிகையான மிக்கைப் டைபெல
பிரச்சிநடனக்கைநடள எழுப்புவதிகையால, இந்த நிக்கைழ்வுப்லக சடைபெிகையாக்கக்கைளின்
அடிப்டைபெநட நடை புறநிநடலக் க்கைிகையாரைங்க்கைள் என்ன என்டைபெதற்லக சக்கை நிகையாம்
ழுங்கமைறுடைபெடியும் வந்திகையாக்கை லக சவண்டியிருக்கிறது.
அைபழுங்கமைரிக்க்கை ஆளும் வர்க்க்கைத்திற்க ஒரு ரூஸைபவலட்நட நடை ஏன்
உருவிகையாக்க்கை உிகையாத்தியமிலலிகையாதிருக்கிறது? ஏன் அவர்க்கைள் ஒரு
ட்ரம்நடடைபெக் ைபக்கைிகையாண்டுவந்து நிறுத்துகின்றனர். ட்ரம்ப் ஒன்றும்
முன்னர் ஒரு ஈ நடைன் பூங்க்கைிகையாவிகையாக்கை இருந்த ஒன்றிற்கள்
புகந்துவிட் நடை ஏலக சதிகையா ஒரு வித அரக்க்கைர் அலல.
என்நடனப் லக சடைபெிகையாலலக சவ உங்க்கைளுக்கம் ைபதரியும், டைபெரந்த ழுங்கமைக்க்கைநடளப்
ைபடைபெிகையாறுத்தவநடர,
ட்ரம்புக்கம்
கிளின் நடைனுக்கம்
இநட நடையில
முன்நடவக்க்கைப்டைபெட் நடை ைபதரிவு என்டைபெது உண்நடழுங்கமையில ஒரு ைபதரிலக சவ
இலநடல என்டைபெது. ட்ரம்ப், உமூக்கை நிநடலநடழுங்கமைக்கைள் —ழுங்கமைக்க்கைளின்
மிக்கைப்
டைபெரந்த
எண்ணிக்நடக்கையிலிகையாலக சனிகையாருக்க
நிலவுகின்ற
நிநடலநடழுங்கமைக்கைள்— மீதிகையான ஒரு ஆத்துவடிவம் கீழேழுங்கமைிகையான லக சக்கைிகையாடைபெத்நடத உிகையாதக்கைழுங்கமைிகையாக்கைப்
டைபெயன்டைபெடுத்திக் ைபக்கைிகையாண் நடைதிகையால ழுங்கமைட்டுலக சழுங்கமை ைபவற்றிைபடைபெற முடிந்தது.
இந்த நிக்கைழ்வுப்லக சடைபெிகையாக்நடக்கை நிகையாம் அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவில ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலல,
ழுங்கமைற்ற
நிகையாடுக்கைளிலும் கூ நடை
டைபெிகையார்க்கிலக சறிகையாம்.
ஒரு
லக சதசிய
லக சவநடலத்திட் நடைத்தின் எந்தைபவிகையாரு ைபஉலலுடைபெடியிகையாகம் தன்நடழுங்கமையும்
நிநடலமுறிந்து
விட்டிருப்டைபெது
திகையான்
அதன்
கீத்துவடிவம் கீழேநடழுங்கமைந்த
க்கைிகையாரைழுங்கமைிகையாய் இருக்கிறது.
CH: உரிலக சய.
DN: அைபழுங்கமைரிக்க்கை முதலிகையாளித்துவத்தின் பிரச்சிநடனக்கைளுக்க எந்த
லக சதசியரீதியிகையான தீர்வும் கிநட நடையிகையாது. ஒரு லக சடைபெிகையார்க் ைபக்கைிகையாள்நடக்கையின்
மூலழுங்கமைிகையாக்கை
இதநடன
ைபவற்றிக்கைிகையாண்டைபெதற்க
அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையா
முநடனகிறது. ஏைபனன்றிகையால இறுதியில ஏக்கைிகையாதிடைபெத்தியம் என்டைபெது,
என்ன?
லக சதசிய
எலநடலக்கைளுக்கள்ளிகையாக்கை
லக சதசிய-அரசின்
பிரச்சிநடனக்கைநடளத் தீர்ப்டைபெதற்க இயலிகையாழுங்கமைல லக சடைபெிகையாவதுதிகையான் லக சடைபெிகையார்
ழுங்கமைற்றும் ஏநடனய நிகையாடுக்கைநடள நடக்கைப்டைபெற்றும் ைபக்கைிகையாள்நடக்கைக்க்கைிகையான
உந்துதலிகையாக்கை இருக்கின்றது. அதுதிகையான் இப்லக சடைபெிகையாது எழுந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது. லக சடைபெிகையார் நிநடலநடழுங்கமைக்கைளின் ழுங்கமைற்றும் லக சடைபெிகையார்
அச்சுறுத்தலின் கீழ், ைபடைபெருகிச் ைபஉலகின்ற ழுங்கமைற்றும் அளவி நடை
முடியிகையாத
உழுங்கமைத்துவமின்நடழுங்கமையின்
நிநடலநடழுங்கமைக்கைளின்
கீழ்,
ஜனநிகையாயக்கைம்
உயிர்விகையாத்துவடிவம் கீழே
முடியிகையாது.
ஜனநிகையாயக்கைத்நடத
ஒடுக்கவதுதிகையான் இப்லக சடைபெிகையாநடதய லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையாக்கை இருக்கிறது. எப்டைபெடி
முதலிகையாளித்துவத்திற்க எந்த லக சதசியத் தீர்வும் கிநட நடையிகையாலக சதிகையா,

அநடதப் லக சடைபெிகையால ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்திற்கம் எந்தத் லக சதசியத்
தீர்வும் கிநட நடையிகையாது.
CH: அது மிக்கைச்உரி, இந்த நிநடலநடழுங்கமைக்கைள், நிகையாம் கிறிஸதவ
வலதில க்கைிகையாண்டைபெநடதப் லக சடைபெிகையால டைபெிகையாசிஉ-ழுங்கமைிகையாதிரிக்கைள் அலலது
டைபெிகையாசிஉத்திற்க விநடள நிலங்க்கைளிகையாக்கை இருக்கின்றன என்டைபெநடதயும்
நிகையான் இவ்வி நடைத்தில
கூற விரும்புகிலக சறன். “அைபழுங்கமைரிக்க்கை
டைபெிகையாசிஸடுக்கைள்: கிறிஸதவ வலதும் அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையா மீதிகையான லக சடைபெிகையாரும்”
என்ற ஒரு புத்தக்கைத்நடத நிகையான் எழுதிலக சனன். நிகையான் Harvard Divinity
School
டைபெடித்து டைபெட் நடைம் ைபடைபெற்றவன். “டைபெிகையாசிஸட்” என்ற
விகையார்த்நடதநடய அத்தநடன எளிதிகையாக்கைப் டைபெயன்டைபெடுத்துடைபெவனிலநடல.
அவர்க்கைள்
டைபெிகையாசிஸடுக்கைள்,
அைபழுங்கமைரிக்க்கை
லக சதசியவிகையாதத்தின்
சித்திரஅநட நடையிகையாளத்நடதயும் அரஉ ைபழுங்கமைிகையாழிநடயயும், கிறிஸதவ
ைபழுங்கமைிகையாழியின்
அநட நடையிகையாளம்
ழுங்கமைற்றும்
ைபழுங்கமைிகையாழியு நடைன்
ஒன்றுக்கைலப்டைபெநடதலக சய அப்லக சடைபெிகையாது நிகையாஜி லக சஜர்ழுங்கமைன் கிறிஸதவ
திருச்உநடடைபெயும் ைபஉய்தது.
ட்ரம்ப் ஒரு அரசியல ைபவற்றி நடைம், இந்த கிறிஸதவ டைபெிகையாசிஉம்
அந்த
ைபவற்றி நடைத்நடத
நிரப்புவநடத
நிகையாம்
டைபெிகையார்த்துக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
அதனிகையாலதிகையான்
லக சநிகையாம்
லக சஉிகையாம்ஸகி
ைபஉிகையாலகிறிகையார்: ட்ரம்நடடைபெ அக்கைற்றுவது ைபடைபெரிய வி நடையம் என்று
நீங்க்கைள் நிநடனக்க்கைலிகையாம், ஆனிகையால நடழுங்கமைக்லக சக்கைல ைபடைபென்ஸ அதநடன
வி நடை லக சழுங்கமைிகையாஉழுங்கமைிகையானவரிகையாய் இருப்டைபெிகையார்.
AD: இந்த இ நடைத்தில கறுக்கி நடைக் கிநட நடைத்த விகையாய்ப்நடடைபெ
டைபெயன்டைபெடுத்திக் ைபக்கைிகையாள்ள விரும்புகிலக சறன், ஏைபனன்றிகையால நீங்க்கைள்
இருவருலக சழுங்கமை லக சடைபெிகையார் என்ற வி நடையத்நடதயும், உர்வலக சதசியத்திற்க்கைிகையான
லக சதநடவநடயயும் முன்நிறுத்தினீர்க்கைள். ஈரிகையாக் லக சடைபெிகையார் வி நடையத்தில
அவர்
க்கைிகையாட்டிய
ைபவளிப்டைபெநட நடையிகையான
எதிர்ப்புக்க்கைிகையாக்கை
ைபடைபெயர்ைபடைபெற்றவரிகையான லக சடைபெிகையார்-எதிர்ப்பு ைபஉயலடைபெிகையாட் நடைிகையாளர் சின்டி
சீ் ஹெனிகையால அனுப்டைபெப்டைபெட்டிருக்கம் ஒரு ஆதரவு ைபஉய்திநடய
விகையாசிக்க்கை விரும்புகிலக சறன்:
“இந்த
மிக்கை
முக்கியழுங்கமைிகையான ழுங்கமைற்றும்
அத்தியிகையாவசியழுங்கமைிகையான
நிக்கைழ்வுக்கம் அதில லக சடைபெசுகின்ற ழுங்கமைதிப்பிற்கரியவர்க்கைளுக்கம்
எனது மிக்கைத் லக சதிகையாத்துவடிவம் கீழேநடழுங்கமையிகையான விகையாழ்த்துக்க்கைநடள அனுப்புகிலக சறன்;
இநடையத் தணிக்நடக்கைக்க எதிரிகையான இந்த அவஉரழுங்கமைிகையான
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்தில தநடலநடழுங்கமை வகிப்டைபெதற்க்கைிகையாக்கை WSWS ழுங்கமைற்றும்
SEP க்க எனது நன்றிநடயயும் ைபதரிவித்துக் ைபக்கைிகையாள்கிலக சறன்.
“டைபெத்திரிநடக்கையிகையாளர் லக சஜிகையான் பிலைபக்கைரி நடைம் இருந்திகையான ைபஉய்திநடய
நிகையான் முழுநடழுங்கமையிகையாக்கைப் டைபெடித்து அதனு நடைன் முழுநடழுங்கமையிகையாக்கை
உ நடைன்டைபெடுகிலக சறன்,
இநடைய
தணிக்நடக்கை
வி நடையத்தில
ஒலக சரைபயிகையான்நடறத்
தவிர
லக சழுங்கமைலதிக்கைழுங்கமைிகையாய்
லக சஉர்ப்டைபெதற்க
எதுவுமிலநடல, லக சதசியப் டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு அரஉிகையானது அதிருப்திநடய
ஒடுக்கவதற்க ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலலிகையாழுங்கமைல, நிகையாம் எவ்விகையாறு சிந்திக்க்கை
லக சவண்டும் என்று உிகையாம்ரிகையாஜ்யம் விரும்புகிறலக சதிகையா அந்த வழியில
சிந்திப்டைபெதற்க இநடையப் டைபெயனர்க்கைநடள வழிந நடைத்துவதற்கழுங்கமைிகையான
வழிவநடக்கைக்கைநடள லக சழுங்கமைலும் லக சழுங்கமைலும் அதிக்கைழுங்கமைிகையான ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைத்து
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது. மிக்கைப்ைபடைபெரும் உமூக்கை ஊ நடைக்கைத் தளத்தின்
உரிநடழுங்கமையிகையாளர் உள்ளடைபெடிலக சய அப்டைபெட் நடைழுங்கமைிகையாக்கை இதநடன ஒத்துக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறிகையார், அதிர்ச்சியட்டும் விதழுங்கமைிகையாய் அதற்க எதிரிகையான
மிக்கை
ைபழுங்கமைன்நடழுங்கமையிகையான
எதிர்ப்பு நடைன்
—அப்டைபெடி
எநடதயும்
க்கைிகையாட்டியிருந்த டைபெட்உத்தில— (இப்லக சடைபெிகையாது உ நடைனிருப்டைபெவர்க்கைள்
தவிர்த்து). அத்து நடைன், ஒருலக சவநடள டைபெரப்புநடரநடயக் ைபக்கைிகையாண்டு
நம்நடழுங்கமை லக சடைபெிகையாதுழுங்கமைிகையான அளவுக்க துரிதழுங்கமைிகையாக்கை லக சடைபெிகையார் எந்திரத்நடத
அடிைபயிகையாற்றி ந நடைக்க்கைச் ைபஉய்ய முடியவிலநடல என்றிகையால, மிக்கை
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வஉதியிகையான ஒரு வழியிகையாக்கை, ் ஹெவிகையாய் ழுங்கமைக்க்கைளுக்க ைபடைபெிகையாய்யிகையான
ஒரு ைபவடிப்பு ஏவுக்கைநடை எச்உரிக்நடக்கைநடய வத்துவடிவம் கீழேங்கவது அலக சத
லக சவநடலநடயச் ைபஉய்து வி நடைிகையாதிகையா?
“ஆன்நடலனில ைபதிகையா நடைர்ந்து லக சக்கைட்டுக்ைபக்கைிகையாண்டிருப்லக சடைபென் என்று
நம்புகிலக சறன், அத்து நடைன் நழுங்கமைது க்கைருத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதும்
அைபழுங்கமைரிக்க்கை உிகையாம்ரிகையாஜ்யத்திற்க எதிரிகையாக்கை ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்தின்
மீதும் ந நடைத்தப்டைபெடுகின்ற இந்த உமீடைபெத்திய நச்சுத்தனழுங்கமைிகையான
திகையாக்கதநடல எதிர்ப்டைபெதற்க நிகையாம் என்ன ைபஉய்ய லக சவண்டும்
என்டைபெநடதக் கறித்தும் நிகையாங்க்கைள் ைபஉவிழுங்கமைடுப்லக சடைபெிகையாம் என்றும்
நம்புகிலக சறன்.”
ைபவளிப்டைபெ நடை அவர் எழுப்பும் மிக்கை முக்கியழுங்கமைிகையான பிரச்சிநடனக்கைள்
ழுங்கமைற்றும்
தநடலப்புக்கைள்
நிகையாம்
இப்லக சடைபெிகையாது
விவிகையாதித்துக்
ைபக்கைிகையாண்டிருப்டைபெதில அ நடைங்கியிருக்கின்றன. அத்து நடைன் நழுங்கமைது
விகையாஉக்கைர்க்கைளும்
டைபெிகையார்நடவயிகையாளர்க்கைளும்
இந்த
விவிகையாதத்தின்
டைபெிகையாநடதயில எழுப்பிய லக சக்கைள்விக்கைள் டைபெலவற்நடறயும் அவர்
எழுப்புகிறிகையார்: அடுத்து என்ன?” க்கைலக சரிகையாலின் எழுதுகிறிகையார்: “ஆக்கை
இதற்க்கைிகையான தீர்வு என்ன?”
லக சஜிகையாஉப்பி நடைம் இருந்து கிநட நடைத்திருக்கம் க்கைருத்து: “இநடையத்
தணிக்நடக்கைநடய முடிவுக்கக் ைபக்கைிகையாண்டுவர தனிழுங்கமைனிதர்க்கைளிகையாய்
கடிழுங்கமைக்க்கைள் கறிப்டைபெிகையாக்கை ைபஉய்யக் கூடியது என்ன?”
ைபடைபென் ஃபிரிகையாங்ளினி நடைம் இருந்திகையான இன்ைபனிகையாரு க்கைருத்து
கூறுகிறது:
”லக சஉிகையாஉலிஸடுக்கைளும்
புரட்சியிகையாளர்க்கைளும்
இநடையத்தில
தக்கைவலைபதிகையா நடைர்புக்க்கைிகையான
ழுங்கமைிகையாற்று
வழிக்கைநடள
அநடழுங்கமைக்க்கை லக சவண்டியிருக்கிறது என்று க்கைருதுகிறீர்க்கைளிகையா, அலலது
டைபெநடத்துவடிவம் கீழேய முநடற அச்சு-அடிப்டைபெநட நடை பிரசுரங்க்கைளுக்க நிகையாம் திரும்டைபெ
லக சவண்டியது திகையானிகையா?”
Derek3

எழுதுகிறிகையார்:
“தயவுைபஉய்து
ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்பு
நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்நடக்கை விவரியுங்க்கைள். இநடைய உள்க்கைட் நடைநடழுங்கமைப்நடடைபெ
ைபடைபெருநிறுவனம் நடக்கையிைபலடுத்துக் ைபக்கைிகையாள்வநடதத் தடுப்டைபெதற்க்கைிகையான
ஆக்கநடறந்த நம்பிக்நடக்கைநடய இநடையப் டைபெயனர்க்கைள் எவ்விகையாறு
ைபடைபெறலிகையாம்?”
இந்தக் லக சக்கைள்விக்கைள், ைபவளிப்டைபெநட நடையிகையாக்கை, உங்க்கைள் இருவநடரயும்
லக சநிகையாக்கியதிகையாக்கை இருக்கிறது.
DN: இதில நிநடறயக் லக சக்கைள்விக்கைள் இருக்கின்றன. இந்த
விவிகையாதம்
உர்வலக சதஉரீதியிகையாக்கை
நிலவும்
பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையான
ைபநருக்க்கைடியின்
உள்ள நடைக்க்கைத்தினுள்
நநட நடைைபடைபெற்றுக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது. உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளம் லக சடைபெிகையார்
அடைபெிகையாயத்நடத
மிநடக்கைப்டைபெடுத்தி
வருவதிகையாக்கை
நம்புகின்ற
எவைபரிகையாருவரும் விகையார இறுதியில ் ஹெவிகையாயில என்ன ந நடைந்தது
என்டைபெநடதக் க்கைிகையாைலக சவண்டும். ழுங்கமைக்க்கைள் இந்த நிக்கைழ்வுக்கைநடள
மிக்கைவும் க்கைவனத்திலைபக்கைிகையாள்ளிகையாழுங்கமைல இருந்திருந்திகையால , இத்தநடக்கைய
ஒரு பீதியிகையான டைபெதிலிறுப்பு அங்லக சக்கை இருந்திருக்க்கை முடியிகையாது
என்லக சற நிகையான் க்கைருதுகிலக சறன். அவர்க்கைள் அதநடன தீவிரத்து நடைன்
லக சநிகையாக்ககிறிகையார்க்கைள், ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான் அஉிகையாஞ்ச் டைபெயன்டைபெடுத்திய ஒரு
விகையார்த்நடதநடயக் ைபக்கைிகையாண்டு ைபஉிகையாலவதிகையானிகையால, இந்த அச்சுறுத்தல
உயிர்விகையாழ்க்நடக்கைக்க்கைிகையான அச்சுறுத்தல என்டைபெநடத, லக சடைபெிகையார் அடைபெிகையாயம்
பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையாய்
நிற்கிறது
என்டைபெநடத
உைரத்
ைபதிகையா நடைங்ககிறிகையார்க்கைள்.
இத்தநடக்கைய
அடைபெிகையாயங்க்கைள்,
க்கைவனம்ைபஉலுத்துவநடதயும்
நனநடவயும்
ஒருங்கவிப்டைபெதற்க
இட்டுச்ைபஉலகின்றன. ழுங்கமைக்க்கைள் அரசியலில தங்க்கைநடள ஈடுடைபெடுத்திக்
ைபக்கைிகையாண் நடைிகையாக்கை லக சவண்டும், பிரச்சிநடனக்கைநடள மிக்கை ஆத்துவடிவம் கீழேழுங்கமைிகையாக்கைவும்

தீவிரழுங்கமைிகையாக்கைவும் ஆய்வு ைபஉய்திகையாக்கை லக சவண்டும் என்டைபெநடத உைரத்
ைபதிகையா நடைங்ககிறிகையார்க்கைள்.
“ஏன்” நிக்கைழ்கின்றது என்ற நிநடலப்டைபெிகையாட்டில இருந்து டைபெிகையார்த்திகையால ,
லக சடைபெிகையார் அடைபெிகையாயம் என்டைபெது எதனிகையால? இறுதியில, அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையா
தனது உலக்கை லக சழுங்கமைலிகையாதிக்க்கைத்நடத ஸதிகையாபிக்க்கை முநடனகிறது, அநடதச்
ைபஉய்வதற்க உழுங்கமைிகையாதிகையானழுங்கமைிகையான வழிைபயிகையான்றும் அங்லக சக்கையிலநடல.
லக சடைபெிகையார் அடைபெிகையாயம் என்டைபெது எத்தநடன ைபடைபெரிதிகையாக்கை நிற்கிறது
என்டைபெதற்க இரிகையாணுவத்தில இருக்கின்ற டைபெல உயர்-நிநடல
அதிக்கைிகையாரிக்கைளது கூற்றுக்கைள் லக சழுங்கமைற்லக சக்கைிகையாளி நடைப்டைபெட் நடைநடவ உள்ளிட் நடை
ஏரிகையாளழுங்கமைிகையான க்கைட்டுநடரக்கைள் வநடலத் தளத்தில இருக்கின்றன.
எநடதக் ைபக்கைிகையாண்டு அதநடன நிறுத்த முடியும்? லக சஉிகையாஉலிஉத்நடத
லக சநிகையாக்கிய ஒரு இயக்க்கைத்நடதக் ைபக்கைிகையாண்டு ழுங்கமைட்டுலக சழுங்கமை. இந்தக்
லக சக்கைள்விக்கைள் ஒன்று நடைன் ஒன்று ஒருங்கிநடைந்தநடவ. டைபெரந்த
உழுங்கமைத்துவமின்நடழுங்கமை ழுங்கமைட் நடைங்க்கைள், லக சடைபெிகையாரின் மிக்கைத் தீவிரழுங்கமைிகையான
அடைபெிகையாயம்:
இத்தநடக்கைய
நிநடலநடழுங்கமைக்கைள்
ஜனநிகையாயக்கைத்து நடைன்
இைக்க்கைழுங்கமைற்றநடவ. ஜனநிகையாயக்கைம் ஒடுக்க்கைப்டைபெடுவது அவர்க்கைளுக்க
அவசியழுங்கமைிகையாகிறது.
CH: இதில எனது க்கைருத்நடதயும் கூறவிடுகிலக சறன்: நிகையாம் லக சடைபெிகையாரில
இருக்கின்லக சறிகையாம்,
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ஆண்டுக்கைளிகையாக்கை
லக சடைபெிகையாரில
இருந்து
வருகிலக சறிகையாம். நிய லக சயிகையார்க் நட நடைம்ஸ ழுங்கமைத்திய கித்துவடிவம் கீழேக்க பிரிவின்
தநடலவரிகையாக்கை நிகையான் இருந்திருக்கிலக சறன். ழுங்கமைத்திய கித்துவடிவம் கீழேக்கில ஏழு
ஆண்டுக்கைள் இருந்திருக்கிலக சறன், ஈரிகையாக்கில டைபெல ழுங்கமைிகையாதங்க்கைள்
இருந்திருக்கிலக சறன். பிந்நடதய அைபழுங்கமைரிக்க்கை உிகையாம்ரிகையாஜ்யத்தின்
ழுங்கமைிகையாைபடைபெரும் மூலக சலிகையாடைபெிகையாயத் தவறிகையாக்கை அது இருந்தது, ஏைபதன்ஸ
உிகையாம்ரிகையாஜ்யம் சிசிலி மீது டைபெநட நடைைபயடுத்து, அதில அவர்க்கைளது
ஒட்டுைபழுங்கமைிகையாத்த
க்கைப்டைபெலும்
மூழ்கி
அலக சநக்கை
வீரர்க்கைள்
ைபக்கைிகையாலலப்டைபெட் நடைிகையார்க்கைலக சள,
அதற்க
நிக்கைரிகையான
ைபடைபெருந்தவறிகையாய்
இருந்தது. அங்க அதன்பின் உிகையாம்ரிகையாஜ்யம் முழுநடழுங்கமையிலும்
க்கைலக்கைங்க்கைள் ைபவடிக்க்கைக் க்கைண்டிருந்தது.
இது அடிப்டைபெநட நடையில நழுங்கமைது சூய்ஜஸிகையாக்கை இருந்தது, 1956 இல
சூயஸ க்கைிகையாலவிகையாநடய நிகையாஉர் லக சதசியழுங்கமையழுங்கமைிகையாக்கிய லக சடைபெிகையாது அதநடன
எதிர்க்க்கை முநடனந்த பிரிட் நடைன் ழுங்கமைற்றும் பிரிகையான்ஸ அதன்பின்
அவழுங்கமைிகையானப்டைபெட்டு திரும்டைபெப்ைபடைபெற லக சவண்டி வந்தது. பிரிட்டிஷ்
உிகையாம்ரிகையாஜ்யம் அதன்பின் மீட்சி க்கைிகையாைலக சவயிலநடல, ஸைப நடைர்லிங்
டைபெவுண்டு உலக்கை நிகையாையழுங்கமைதிப்டைபெிகையாக்கை இருப்டைபெதில இருந்து
அக்கைற்றப்டைபெட்டு பிரிட்டிஷ் ைபடைபெிகையாருளிகையாதிகையாரத்நடத அது நீடித்த
வீழ்ச்சிக்கள் இட்டுச்ைபஉன்றது.
அைபழுங்கமைரிக்க்கை
 நடைிகையாலர்
உலக்கை
நிகையாையழுங்கமைதிப்டைபெிகையாக்கை
இலலிகையாது
லக சடைபெிகையாகழுங்கமைிகையாயின்,
நிகையாம்
உ நடைனடியிகையான
ைபடைபெிகையாருளிகையாதிகையார
உருக்கநடலவினிகையால டைபெிகையாதிக்க்கைப்டைபெடுலக சவிகையாம். லக சவிகையால ஸட்ரீட் எலலிகையா
விதழுங்கமைிகையான
விநடளயிகையாட்டுக்கைநடளயும்
விநடளயிகையாடிக்
ைபக்கைிகையாண்டிருப்டைபெதிகையால,
நிச்உயழுங்கமைிகையாக்கை
நிகையாம்
இன்ைபனிகையாரு
ைபடைபெிகையாருளிகையாதிகையாரப் ைபடைபெிகையாறிவிகையால டைபெிகையாதிக்க்கைப்டைபெ நடைப் லக சடைபெிகையாவது நிச்உயம்.
டைபெங்கச் உந்நடத, ழுங்கமைறுடைபெடியும், இந்த க்கைற்டைபெநடனயிகையான கமிழியில
உயர்ந்துைபஉன்று ைபக்கைிகையாண்டிருப்டைபெநடதக் க்கைிகையாண்கிலக சறிகையாம். ஆனிகையால
அது உிகையாம்ரிகையாஜ்யத்நடத பின்விகையாங்கவதற்க நிர்ப்டைபெந்திக்கிறது.
அத்தநடன
பிற்க்கைிகையால
உிகையாம்ரிகையாஜ்யங்க்கைளின்
கைிகையாம்உழுங்கமைிகையாக்கை
இருக்கின்ற இந்த மூலக சலிகையாடைபெிகையாய தப்புக்க்கைைக்க, அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவின்
உயிர்க்கருதிநடய ஏற்க்கைனலக சவ வற்றச் ைபஉய்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது.
லக ச நடைவ், அவர்க்கைள் இன்னுைபழுங்கமைிகையாரு லக சடைபெிகையார்-முநடனநடயத் திறக்க்கை
முயலுகின்ற அளவுக்க மிக்கை முட் நடைிகையாள்தனழுங்கமைிகையாயுள்ளனர் என்டைபெது
உரிலக சய. ஆனிகையால, நிகையாம் ஏற்க்கைனலக சவ 7 டிரிலலியன்  நடைிகையாலர்க்கைநடள
10- Full transcript: “Organizing Resistance to Internet Censorship”

ைபஉலவழித்து விட்டிருக்கிலக சறிகையாம் என்று நிநடனக்கிலக சறன், இன்னும்
லக சடைபெிகையாரின்
உயிர்ச்
லக சஉதங்க்கைள்
கறித்து
ைபஉிகையாலலவும்
லக சவண்டியதிலநடல, அைபழுங்கமைரிக்க்கைர்க்கைளுக்க ழுங்கமைட்டுழுங்கமைலல, கறிப்டைபெிகையாக்கை
ஈரிகையாக்கியர்க்கைளுக்க,
ஆப்க்கைிகையானிஸதிகையானியர்க்கைளுக்க,
டைபெிகையாகிஸதிகையானியர்க்கைளுக்க, ஏழுங்கமைனியர்க்கைளுக்க (ஏழுங்கமைனில உவுதி
அலக சரபியிகையாவின்
பிரச்உிகையாரம்
கறித்து
யிகையாரும்
லக சடைபெஉவும்
விரும்புவதிலநடல, டைபெடுடைபெயங்க்கைரழுங்கமைிகையான க்கைிகையாலரிகையா டைபெரவநடல...)
ஆக்கை,
இதுதிகையான்
உமீடைபெத்திய
உிகையாம்ரிகையாஜ்யத்தின்
ழுங்கமைரடைபெிகையான
டைபெதிலிறுப்டைபெிகையாக்கை இருக்கிறது, வ நடைைபக்கைிகையாரியிகையாவு நடைனிகையான ஏலக சதநடனயும்
கூ நடை நிகையாம் க்கைிகையாைக் கூடும், ஏைபனன்றிகையால “லக சடைபெிகையார் என்டைபெது அரசின்
ஆலக சரிகையாக்கியம்” என்று ரண்லக ச நடைிகையாலஃப் லக சடைபெிகையார்ன் கூறியிருக்கிறிகையார்.
லக சடைபெிகையாரின் ைபடைபெயரிகையால, நம்நடழுங்கமைப் லக சடைபெிகையான்ற எதிர்ப்டைபெிகையாளர்க்கைள்
“ரஷ்யிகையாவின் ைபவளிநிகையாட்டு முக்கைவர்க்கைள்” என்று ைபஉிகையாலலி
திகையாக்க்கைப்டைபெடுவநடத ஏற்க்கைனலக சவ டைபெிகையார்த்துக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
லக ச நடைவிட் ைபஉிகையாலலிகையாத ஒரு விேஷயம், ஆனிகையால அது நீங்க்கைள்
நன்க்கைறிந்தது திகையான், அநடதப் டைபெற்றி எழுதியிருக்கிறீர்க்கைள்,
ைபவளிப்டைபெிகையார்நடவக்க, இந்த ைபழுங்கமைன்ைபடைபெிகையாருள் ைபஉயலநிக்கைழ்முநடறக்கைள்
(algorithms)
பிரலக சயிகையாகிக்க்கைப்டைபெடுவதற்க்கைிகையான க்கைிகையாரைம் “லக சடைபெிகையாலிச்
ைபஉய்தி”க்கைநடள நிறுத்துவதற்க. இப்லக சடைபெிகையாது, உங்க்கைள் வநடலத்
தளம், Truthdig அலலது Counterpunch ரஷ்யிகையாவுக்க்கைிகையாக்கை “லக சடைபெிகையாலிச்
ைபஉய்தி”க்கைநடள பிரசுரம் ைபஉய்வதிலநடல. ஆனிகையால அவர்க்கைள்
அப்டைபெடியிகையான விகையாதத்நடதப் டைபெயன்டைபெடுத்துகிறிகையார்க்கைள், லக சடைபெிகையாரின் ஒரு
உழுங்கமையத்தில,
எதிர்ப்டைபெவர்க்கைநடள
லக சழுங்கமைிகையாஉழுங்கமைிகையானவர்க்கைளிகையாய்
சித்தரிப்டைபெதற்க இது மிக்கைவும் எளிதிகையாக்கித் தரும்.
ஸடைபெிகையார்ட் நடைசிஸட் எழுச்சிக்கப் பின்னர் லக சரிகையா்ஜஸிகையா லுக்உம்லக சடைபெர்க்
உ நடைன் ைபக்கைிகையாலலப்டைபெட் நடை ழுங்கமைிகையாைபடைபெரும் லக சஜர்ழுங்கமைன் புரட்சியிகையாளரிகையான
க்கைிகையார்ல லீப்ைபனக்ட் “எதிரி வீட்டில திகையான் இருக்கிறிகையான் ” என்று
ைபஉிகையாலவதுண்டு, அதிகையாவது லக சஜர்ழுங்கமைன் இரிகையாணுவவிகையாதம் திகையான்
எதிரி என்டைபெிகையார். நழுங்கமைது எதிரி இங்லக சக்கை நழுங்கமைது நிகையாட்டில திகையான்
இருக்கிறிகையான்.
உதிகையாரைத்திற்க, கறிப்டைபெிகையாக்கை ஆப்க்கைிகையானிஸதிகையானில நிகையாம் லக சதிகையாற்று
விட் நடை பின்னர், இந்தப் லக சடைபெிகையார்க்கைநடள நிகையாம் ஏன் இன்னும்
ைபதிகையா நடைர்ந்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்? தலிடைபெிகையான்க்கைள் முற்றிலும்
மீண்ைப நடைழுந்து
வருகின்றனர்.
ஈரிகையாக்
லக சடைபெிகையாலலலிகையாழுங்கமைல,
ஆப்க்கைிகையானியர்க்கைளில ைபவறும் 20 உதவீதம் லக சடைபெர் ழுங்கமைட்டுலக சழுங்கமை நக்கைர்ப்புற
டைபெகதிக்கைளில
விகையாழ்கின்றனர்.
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உதவீதம்
லக சடைபெர்
கிரிகையாழுங்கமைப்டைபெகதிக்கைளில விகையாழ்கின்றனர், அநடவ ஒன்று உண்நட நடைப்
டைபெகதியிகையாக்கை
இருக்கின்றன
அலலது
தலிடைபெிகையான்க்கைளின்
க்கைட்டுப்டைபெிகையாட்டில இருப்டைபெநடவயிகையாக்கை இருக்கின்றன, க்கைிகையாபூல ழுங்கமைற்றும்
க்கைந்தக்கைிகையாரின் டைபெகதிக்கைளும் கூ நடை தலிடைபெிகையான்க்கைளது பிரஉன்னத்நடதக்
ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றன.
அந்தப் லக சடைபெிகையார்க்கைநடள நிகையாம் ஏன் ைபதிகையா நடைர்ந்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம் ?
ரஷ்யிகையாவு நடைனிகையான ஒரு லக சடைபெிகையாரின் உிகையாத்தியத்திற்க ஏன் வரிந்து
க்கைட்டுகிலக சறிகையாம்?
ஏைபனன்றிகையால
ஆயுதத்
ைபதிகையாழிற்துநடறயின்
க்கைிகையாரைத்திற்க்கைிகையாக்கை, Raytheon ழுங்கமைற்றும் Haliburton ழுங்கமைற்றும் Northrup
Grumman ஆகிலக சயிகையாருக்க லக சடைபெிகையார் நலல வர்த்தக்கைழுங்கமைிகையாக்கை இருக்கிறது
என்டைபெதிகையால.
நிகையான் விகையார்லக சஉிகையாவில இருந்தலக சடைபெிகையாது, விழுங்கமைிகையானநிநடலயத்தில நிகையான்
ைபஉன்று இறங்கிப் டைபெிகையார்த்திகையால, அங்லக சக்கை Raytheon க்க ஒரு
பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையான விளம்டைபெரப் டைபெலநடக்கை நின்று ைபக்கைிகையாண்டிருந்தது.
லக சடைபெர்லின் சுவர் வீழ்ந்தலக சடைபெிகையாது, லக சநட்லக ச நடைிகையா லக சஜர்ழுங்கமைனிநடயத் திகையாண்டி

விரிவுடைபெடுத்தப்டைபெ நடைிகையாது என்று ஜனிகையாதிடைபெதி ரீக்கைன் லக சக்கைிகையார்ப்டைபெலக சஉவுக்க
விகையாக்கறுதியளித்திருந்திகையார்.

ஹிலிகையாரி கிளிண் நடைனுக்க விகையாக்க்கைளிக்க்கைச் ைபஉிகையாலவதில ைபஉன்று
முடிந்தது.

ஆயினும் கூ நடை அர்த்தழுங்கமைற்ற வநடக்கையில அது ரஷ்யிகையாவின்
எலநடல வநடரக்கம் விரிவிகையாக்க்கைம் ைபஉய்யப்டைபெட் நடைது. ஆயுதங்க்கைள்
தயிகையாரிப்புத் துநடறநடய தவிர்த்து இது முரண்டைபெிகையாடுமிக்க்கைதிகையாக்கைவும்
அவசியழுங்கமைற்றதிகையாக்கைவும்
இருந்தது,
ஏைபனன்றிகையால
ைபஉக்லக சக்கைிகையாஸலக சலலக சவக்கியிகையா,
லக சடைபெிகையாலந்து,
இந்த
நிகையாடுக்கைள்
அத்தநடனயும், அப்லக சடைபெிகையாது லக சஉிகையாவியத்தின் தயிகையாரிப்டைபெிகையாக்கை இருந்த
தழுங்கமைது
ஒட்டுைபழுங்கமைிகையாத்த
ஆயுத
முநடறக்கைநடளயும்,
லக சநட்லக ச நடைிகையா
ஆயுதமுநடறக்கைளுக்க
இைக்க்கைழுங்கமைிகையாக்கை
மீளநடழுங்கமைவு
ைபஉய்ய
லக சவண்டியதிகையாகியது. அதற்க பிலலியன் பிலலியன்க்கைளிகையாய்
 நடைிகையாலர்க்கைள் ைபஉலவு. இநடதத் திகையான் நீங்க்கைள் ட்ரம்ப் நிர்விகையாக்கைத்திலும்
டைபெிகையார்த்திருக்கிறீர்க்கைள். அது “அரநடஉ க்கைட்டுப்டைபெடுத்தும் கழு” (deep
state) ழுங்கமைற்றும் அதன் மீதிகையான ஆயுதத் தயிகையாரிப்புத் துநடறநடய
எதிர்த்துப் லக சடைபெிகையாரிகையா நடை இயலிகையாழுங்கமைல இருந்து வந்திருக்கிறது.

DN: அது க்கைச்சிதழுங்கமைிகையாக்கை முன்க்கைணிக்க்கைக்கூடியதிகையாக்கைலக சவ இருந்தது....

DN: அநடவ அநடனத்தும் ைபநருக்க்கைழுங்கமைிகையாக்கைப் பிநடைந்தநடவ,
அத்து நடைன், இறுதி ஆய்வில, மீண்டும் இதற்கத் திரும்புவது
எப்லக சடைபெிகையாதும் முக்கியழுங்கமைிகையானது என்று நிநடனக்கிலக சறன்: லக சடைபெிகையார்
லக சடைபெரழிவுக்கைரழுங்கமைிகையானது, ஆனிகையால அவர்க்கைளுக்க லக சவைபறந்த வழியும்
இலநடல. லக சடைபெிகையார் என்டைபெது அநடழுங்கமைப்புமுநடறயின் வலிநடழுங்கமையின்
ைபவளிப்டைபெிகையாடு அலல. அது ஆத்துவடிவம் கீழேழுங்கமைிகையான மிக்கைத் தீவிரழுங்கமைிகையான
ைபநருக்க்கைடியின் ஒரு ைபவளிப்டைபெிகையாடு ஆகம்.
ட்ைபரிகையாட்ஸகி இநட நடைழுங்கமைருவல லக சவநடலத்திட் நடைத்தில கூறினிகையார்:
“ஆளும் உயரடுக்கினர் க்கைண்க்கைள் மூடியடைபெடி லக சடைபெரழிநடவ லக சநிகையாக்கி
வழுக்கிச் ைபஉலகின்றனர்”. 1939 இல, 1914 இல லக சடைபெிகையாலலக சவ
அழிவுக்கைரழுங்கமைிகையான
பின்விநடளவுக்கைநடளப்
டைபெற்றி
நன்க்கைறிந்த
நிநடலயிலக சலலக சய அவர்க்கைள் லக சடைபெிகையாருக்கச் ைபஉன்றனர். நிச்உயழுங்கமைிகையாக்கை,
1939 இல, லக சடைபெிகையாரின் பின்விநடளவுக்கைள் என்னவிகையாக்கை இருக்கம்
என்டைபெநடத அவர்க்கைள் அறிந்லக சதயிருந்தனர்: லக சடைபெிகையார் புரட்சிநடயக்
ைபக்கைிகையாண்டுவரும். ஆனிகையால அவர்க்கைளுக்க ைபவளிவர லக சவறு வழி
ைபதரியவிலநடல.
இன்று நிலவக் கூடிய உலக்கைப் பிரச்சிநடனக்கைள் இரண்டு
வழிக்கைளில
ஒன்றின்
மூலலக சழுங்கமை
தீர்க்க்கைப்டைபெ நடை
முடியும்:
முதலிகையாளித்துவ, ஏக்கைிகையாதிடைபெத்தியத் தீர்வு லக சடைபெிகையார் ழுங்கமைற்றும், நீங்க்கைள்
கூறியநடதப் லக சடைபெிகையான்ற, டைபெிகையாசிஉம் ஆகியநடவ. ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்தின் தீர்வு லக சஉிகையாஉலிஉப் புரட்சி. இதுலக சவ நிகையாம் முக்கைம்
ைபக்கைிகையாடுக்க்கைக் கூடிய ழுங்கமைிகையாற்று என நிகையான் நிநடனக்கிலக சறன். ஆக்கைலக சவ,
மிக்கைப் டைபெரந்த அர்த்தத்தில முன்நிற்க்கைக் கூடிய லக சக்கைள்வி இதுதிகையான் :
நிகையாம் முக்கைம்ைபக்கைிகையாடுக்கின்ற பிரச்சிநடனக்கைளுக்க்கைிகையான டைபெதில என்ன?
ஒரு புரட்சிக்கைரக் க்கைட்சிநடயக் க்கைட்டிைபயழுப்புவது.
CH: ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்பு கறித்த சில விவரங்க்கைளுக்க ைபஉலலலிகையாம்.
ஆற்றநடல
ழுங்கமைறுடைபெடியும்
ஒரு
ைபஉத்துப்லக சடைபெிகையான
அநடழுங்கமைப்புமுநடறக்கள் —அதிகையாவது ஜனநிகையாயக்கைக் க்கைட்சிக்கள்—
திருப்பி விடுவதற்க உயரடுக்கினர் முயற்சி ைபஉய்கின்றனர்,
அதில ஓரளவுக்க ைபவற்றியும் ைபடைபெற்றுள்ளனர். அதனிகையால திகையான்
நிகையான்
—அவர்
க்கைவநடலப்டைபெடுகிறிகையாரிகையா
அலலது
இது
முக்கியழுங்கமைிகையானதிகையா என்டைபெதலல— லக சடைபெர்னி உிகையாண் நடைர்நட்ஜஸ நிகையான்
வழிைபழுங்கமைிகையாழிவதிலநடல. ஏைபனன்றிகையால அந்த அத்தநடன டைபெைமும்,
அத்தநடன ஆற்றலும் —ஞ்ஞிகையாடைபெக்கைத்தில ைபக்கைிகையாள்ளுங்க்கைள், அவர்
“புரட்சி” என்ற விகையார்த்நடதநடயயும் கூ நடைப் டைபெயன்டைபெடுத்தினிகையார்—
அவர் நிகையாைப நடைங்கிலும் ஓடி ஓடிப் லக சடைபெிகையாய் ஒவ்ைபவிகையாருவரி நடைம்
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CH: அது முழுநடழுங்கமையிகையாக்கை முன்க்கைணிக்க்கைக் கூடியதிகையாக்கை இருந்தது.
ஜனநிகையாயக்கைக் க்கைட்சியின் ஸதிகையாடைபெக்கைம்...
DN: அத்து நடைன்
இருந்தனர்...

அவருக்க

டைபெல

வழிவநடக்கையிகையாளர்க்கைளும்

CH: ஆம்... அது உிகையாண் நடைர்நட்ஜஸ லக சவட்டைபெிகையாளருக்க அனுழுங்கமைதிக்க்கைப்
லக சடைபெிகையாவதிலநடல என்டைபெது ைபதரிந்திருந்தது. DNC மின்னஞ்உல
க்கைசிவுக்கைளில நிகையாம் அதநடனக் க்கைிகையாண்கிலக சறிகையாம், அதன்பின் ஹிலிகையாரி
கிளிண் நடைன்
DNC
[ஜனநிகையாயக்கைக்
க்கைட்சியின்
லக சவட்டைபெிகையாளர்
லக சதர்வுஉநடடைபெ] க்க லக சடைபெிகையாட்டியிடுவதிகையாக்கை தநடலநடழுங்கமைப் ைபடைபெண்ழுங்கமைணி
அவரது புத்தக்கைத்தில அளித்த ைபஉிகையாந்த விகையாக்கமூலத்திலும்
க்கைண்லக ச நடைிகையாம். உதிகையாரைத்திற்க சுயிகையாதீனழுங்கமைிகையான விகையாக்க்கைிகையாளர்க்கைநடள
முதனிநடலத்
லக சதர்தலக்கைளில
விகையாக்க்கைளிப்டைபெதில
இருந்து
ஒதுக்கிவிடுவதற்கம் (அத்து நடைன் முதனிநடலத் லக சதர்தலக்கைளுக்க
ஆகம் ைபஉலவு க்கைட்சிக்கைள் ைபஉலுத்துவது அலல, அநடவ வரி
ைபஉலுத்துலக சவிகையாரிகையால ைபஉலுத்தப்டைபெடுவதிகையாகம் என்றும் என்னிகையால
நடதரியழுங்கமைிகையாக்கைச் ைபஉிகையாலல முடியும்), ைபநவ நடைிகையா லக சதர்வுக் கூட் நடைத்நடத
திருடுவதற்கம், 1 பிலலியன்  நடைிகையாலர் க்கைறுப்புப் டைபெைத்நடத,
ைபடைபெருநிறுவனப்
டைபெைத்நடத
கிளிண் நடைன்
பிரச்உிகையாரத்தின்
க்கைஜிகையானிகையாவுக்கள்
டைபெிகையாய்ச்சுவதற்கழுங்கமைிகையான
ைபடைபெிகையாறிமுநடறக்கைள்
அவர்க்கைளி நடைம் இருந்தது. ஆக்கைலக சவ அது ஒருலக சடைபெிகையாதும் ந நடைக்க்கை
விகையாய்ப்பிலநடல.
அநடழுங்கமைப்புமுநடற தன்நடனத்திகையாலக சன திருத்திக் ைபக்கைிகையாள்வதற்க
திறம்டைபெநட நடைத்திருக்கிறது என்லக சறிகையா, அலலது நிகையாம் அந்த
அநடழுங்கமைப்புமுநடறநடய
சீர்திருத்துழுங்கமைளவுக்கத்
திறம்டைபெநட நடைத்திருக்கிலக சறிகையாம் என்லக சறிகையா நழுங்கமைக்க நிகையாலக சழுங்கமை ழுங்கமையக்க்கைம்
ஏற்டைபெடுத்தக் கூ நடைிகையாது, அலலது முட் நடைிகையாளிகையாக்கிக் ைபக்கைிகையாள்ளக்
கூ நடைிகையாது என்று நிகையான் நிநடனக்கிலக சறன். ஒத்துநடத்துவடிவம் கீழேயிகையாநடழுங்கமையின்
ைபதன்னிகையாபிரிக்க்கை ழுங்கமைிகையாதிரி திகையான் நழுங்கமைது இலட்சியழுங்கமைிகையாக்கை இருக்க்கை
லக சவண்டும். நிகையாம் ைபஉய்கின்ற ஒவ்ைபவிகையான்றும் அதிக்கைிகையாரக்
க்கைட் நடைநடழுங்கமைப்புக்கைளுக்க முட்டுக்க்கைட்நட நடையி நடை லக சவண்டும்.நிகையான் North
Dakota இல Standing Rock டைபெகதியில டைபெிகையார்த்லக சதன். தண்ணீர்
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு அநடழுங்கமைப்புக்கைள் ஒரு நலல உதிகையாரைழுங்கமைிகையாக்கை இருந்தன,
அடிப்டைபெநட நடையில Dakota அணுக்கைல நடடைபெப்நடலநடன லக சநரடியிகையாக்கைத்
தடுத்துக்
ைபக்கைிகையாண்டிருந்தன.
ட்ரம்ப்
அலுவலக்கைத்திற்க
வரும்லக சடைபெிகையாது அதில நடக்கைைபயழுத்திட்டு உட் நடைழுங்கமைிகையாக்கி விடுகிறிகையார்
திகையான். என்றிகையாலும் அதற்கம் விகையாஷங் நடைனில ந நடைக்கம் “ழுங்கமைக்கைளிர்
லக சடைபெரணி”க்கம் இநட நடையிலிகையான வித்தியிகையாஉத்நடதப் டைபெிகையாருங்க்கைள்,
ைபடைபெரும்டைபெகதி ஜனநிகையாயக்கைக் க்கைட்சியிகையால ஏற்டைபெிகையாடு ைபஉய்யப்டைபெட் நடைதிகையாக்கை
இருந்த இது, உண்நடழுங்கமையில அரசியல டைபெலக ச நடைிகையா நடைிகையாடைபெழுங்கமைிகையாக்கை இருந்தது.
Debbie Wasserman Schultz அங்லக சக்கை ஒரு இ நடைத்தில லக சடைபெசினிகையார்,
அது இவ்வி நடையத்திலிகையான ஒரு உட்டைபெிகையார்நடவநடய உங்க்கைளுக்க
அளிக்கம்.
விகையாஷங் நடைன் டைபெதிலிறுப்நடடைபெ ஸ நடைிகையாண்டிங் ரிகையாக் டைபெதிலிறுப்பு நடைன்
ஒப்பிட்டுப்
டைபெிகையாருங்க்கைள்:
700 க்கம்
லக சழுங்கமைலிகையான
நடக்கைதுக்கைள்,
முரட்டுத்தனழுங்கமைிகையான ைபவளிலக சயற்றலக்கைள், ரப்டைபெர் புலலட்டுக்கைள்,
மிளகத் தூவலக்கைள், திகையாக்கதல நிகையாய்க்கைள், மிளகத் தூவலு நடைன்
பின்னிய தண்ணீர் பீரங்கிக்கைள், பூச்சியத்திற்கம் கநடறவிகையான
ைபவப்டைபெநிநடலக்கைளில,
ைபதிகையா நடைர்ச்சியிகையான
ஊடுருவல
இருந்து
ைபக்கைிகையாண்டிருந்தது.

நிகையான் அங்லக சக்கை இருந்தலக சடைபெிகையாது, ஒருநிகையாளில 24 ழுங்கமைணி லக சநரமும்,
அந்த முக்கைிகையாநடழுங்கமை விழுங்கமைிகையானங்க்கைள் சுற்றிச்சுற்றி புநடக்கைப்டைபெ நடைம் எடுத்துக்
ைபக்கைிகையாண்டிருந்தன.
அவர்க்கைள்
நவம்டைபெரில
உிகையாநடலக்கைநடள
மூடிவிட் நடைிகையார்க்கைள், ஆக்கைலக சவ நிகையாங்க்கைள் முழுதுழுங்கமைிகையாக்கைச் சுற்றி
இன்ைபனிகையாரு டைபெக்க்கைத்தில இருந்து வர லக சவண்டியதிகையாய் இருந்தது.
பின்டைபெகதி உிகையாநடலக்கைளிலும் கூ நடை, இரிகையாணுவம் லக சடைபெிகையால சீருநட நடை
லக சடைபெிகையாட்டுக் ைபக்கைிகையாண்டு இரிகையாணுவ ஆயுதங்க்கைநடள நடவத்துக்
ைபக்கைிகையாண்டு அலக சத உழுங்கமையத்தில எந்த விதழுங்கமைிகையான அநட நடையிகையாளச்
உிகையான்றும் இன்றி இருந்த தனியிகையார் டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்பு நிறுவனத்தினர்,
கூலிப்டைபெநட நடையினர் அநடழுங்கமைத்து நடவத்திருந்த உிகையாநடலத்தநட நடைக்கைநடளக்
க்கை நடைந்து நிகையாங்க்கைள் ைபஉலல லக சவண்டியிருந்தது.
AD: உள்நிகையாட்டுப் லக சடைபெிகையாரின் வி நடையத்தில, இநடையத்தின் மீதிகையான
க்கைட்டுப்டைபெிகையாட்நட நடை ஆளும் உயரடுக்கினர் ஒரு உயிர்விகையாழ்க்நடக்கைத்
லக சதநடவக்க்கைிகையான
அச்சுறுத்தலிகையாக்கைக்
க்கைிகையாண்கின்றனர்
என்டைபெது
நிச்உயம். ைபஉனட்டிலும் அநடவயிலும் ந நடைந்த விஉிகையாரநடைக்கைள்
கறித்து உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளத்தில ைபஉய்தி
ைபவளியிட்டிருந்லக சதிகையாம், கூகள், ஃலக சடைபெஸபுக் ழுங்கமைற்றும் ட்விட் நடைர்
லக சடைபெிகையான்ற
டைபெலலக சவறு
நிறுவனங்க்கைளின்
தநடலவர்க்கைளும்
உளவுத்துநடற அதிக்கைிகையாரிக்கைளும் உிகையாட்சியழுங்கமைளித்தனர். அவர்க்கைளில
ஒருவரிகையான கிளிண்ட் விகையாட்ஸ பின்வருழுங்கமைிகையாறு எழுதினிகையார் :
“உள்நிகையாட்டுப்
லக சடைபெிகையார்க்கைள்
துப்டைபெிகையாக்கிமுத்துவடிவம் கீழேக்க்கைங்க்கைளு நடைன்
ஆரம்பிப்டைபெதிலநடல;
அநடவ
விகையார்த்நடதக்கைநடளக்
ைபக்கைிகையாண்டு
ைபதிகையா நடைங்ககின்றன. அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையா தனக்கள்ளிகையாக்கை ந நடைத்தும் லக சடைபெிகையார்
ஏற்க்கைனலக சவ
ைபதிகையா நடைங்கி
விட்டிருக்கிறது.
உமூக்கை
ஊ நடைக்கை
யுத்தக்க்கைளத்தில, விநடரவிகையாக்கை வன்முநடறயிகையான லக சழுங்கமைிகையாதலக்கைளுக்க
இட்டுச் ைபஉலலக் கூடியதும், நம்நடழுங்கமை பிளவுடைபெட் நடை அரசுக்கைளிகையாக்கை
எளிதில ழுங்கமைிகையாற்றி வி நடைக் கூடியதுழுங்கமைிகையான தக்கைவல க்கைலக்கைங்க்கைநடள
டைபெரவிகையாழுங்கமைல
தடுப்டைபெதில
நிகையாம்
அநடனவரும்
இப்லக சடைபெிகையாது
ைபஉயலடைபெட் நடைிகையாக்கை லக சவண்டும்...”
CH: இங்லக சக்கை கறுக்கிட்டு ஒன்நடறச் ைபஉிகையாலல விரும்புகிலக சறன்,
அநடனவரும் Ultranet இல ழுங்கமைக்ஸ புளூைபழுங்கமைன்ட்திகையால எழுதிய
அவநடரப்
டைபெற்றிய
க்கைட்டுநடரநடயப்
டைபெடிக்க்கை
லக சவண்டும்,
ஏைபனன்றிகையால அவர் முற்றிலும் ஒரு கிறுக்க்கைர். வலது-உிகையாரி உதித்
தத்துவவிகையாதி, எந்தவித ழுங்கமைதிப்புழுங்கமைற்றவர். ஆனிகையாலும் இந்தக்
கறிப்பிட் நடை தருைத்தில அவர் டைபெயனுள்ளவரிகையாய் இருக்கிறிகையார்.
DN: இநடையம் கறித்து நிகையாம் லக சடைபெசும்லக சடைபெிகையாது, ஏன் உலக்கை
லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத் தளம் லக சஉிகையாஉலிஉத்திற்க்கைிகையான லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்தில
ஒரு மிக்கை தீர்க்க்கைழுங்கமைிகையான உிகையாதனழுங்கமைிகையாக்கை இருக்கிறது என்றிகையால,
லக சவநடலத்திட் நடைத்நடத
ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்தின்
ழுங்கமைத்தியில
அபிவிருத்தி ைபஉய்வலக சத மிக்கை இன்றியநடழுங்கமையிகையாத பிரச்சிநடன
ஆகம்.
டைபெிகையாரிய உமூக்கைப் லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைங்க்கைள் வரவிருக்கின்றன, அநடவ
ஏற்க்கைனலக சவ க்கைட் நடைவிழ்ந்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றன. லக சஉிகையாஉலிஉப்
புரட்சியின்
லக சக்கைள்வி
க்கைற்டைபெனிகையாவிகையாதழுங்கமைலல.
அது
முதலிகையாளித்துவத்தின்
முரண்டைபெிகையாடுக்கைளில
இருந்து
புறநிநடலரீதியிகையாக்கை எத்துவடிவம் கீழேக் கூடிய ஒரு நிக்கைழ்ச்சிப்லக சடைபெிகையாக்க்கைிகையாகம். 2008
முதலிகையாக்கை, ைபநருக்க்கைடியின் ஒரு துரிதப்டைபெ நடைநடல நிகையாம் க்கைண்டு
வந்திருக்கிலக சறிகையாம் என்று விகையாதி நடை முடியும் — நிகையாம் இந்த
விகையாதத்நடத
லக சழுங்கமைற்ைபக்கைிகையாண்லக ச நடைிகையாம்.
அது
ஒருலக சடைபெிகையாதும்
தீர்க்க்கைப்டைபெட்டிருக்க்கைவிலநடல, அத்து நடைன் உண்நடழுங்கமையில உமூக்கை
உழுங்கமைத்துவமின்நடழுங்கமையின் டைபெிகையாரிய ழுங்கமைட் நடைங்க்கைலக சள கூ நடை அநடவயளவில
ஒரு
ஆலக சரிகையாக்கியழுங்கமைிகையான
ஒழுங்கினுநட நடையதலலிகையாழுங்கமைல,
ஒரு
ஆத்துவடிவம் கீழேழுங்கமைிகையாய் லக சநிகையாய்விகையாய்ப்டைபெட் நடை உமூக்கைப்ைபடைபெிகையாருளிகையாதிகையார ஒழுங்கின்
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ைபவளிப்டைபெிகையா நடைிகையாக்கைலக சவ இருக்கின்றன. ஒவ்ைபவிகையாரு ழுங்கமைட் நடைத்திலும் அது
உமூக்கை எதிர்ப்புக்க எரியட்டிக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது.
ரஷ்யப் புரட்சி ஸரிகையாலினிஉத்திகையால க்கைிகையாட்டிக் ைபக்கைிகையாடுக்க்கைப்டைபெட் நடைநடழுங்கமை,
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்தின் மீதிகையான உமூக்கை ஜனநிகையாயக்கைத்தின்
க்கைிகையாட்டிக்ைபக்கைிகையாடுப்புக்கைள்; அைபழுங்கமைரிக்க்கைிகையாவில ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம்
ஜனநிகையாயக்கைக் க்கைட்சிக்க கீழ்ப்டைபெடியச் ைபஉய்யப்டைபெட் நடைநடழுங்கமை என
இருடைபெதிகையாம்
நூற்றிகையாண்டின்
லக சதிகையாலவிக்கைள்
ழுங்கமைற்றும்
க்கைிகையாட்டிக்ைபக்கைிகையாடுப்புக்கைளிகையால
உருவிகையாக்க்கைப்டைபெட் நடை
அரசியல
கத்துவடிவம் கீழேப்டைபெத்தின் ழுங்கமைரநடடைபெத் திகையாண் நடைச் ைபஉய்வது என்டைபெது ைபடைபெரும்
பிரச்சிநடனயிகையாக்கை இருக்கிறது என்டைபெது உண்நடழுங்கமைலக சய. க்கைற்றுக்
ைபக்கைிகையாள்ள
லக சவண்டிய
இன்றியநடழுங்கமையிகையாத
பிரச்சிநடனக்கைளும்
டைபெிகையா நடைங்க்கைளும் உள்ளன. இந்தப் பிரச்சிநடனக்கைளில ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்திற்கக் க்கைலவியட்டுவதும், முன்லக சனிகையாக்நடக்கை அபிவிருத்தி
ைபஉய்வதுலக சழுங்கமை மிக்கை இன்றியநடழுங்கமையிகையாத அம்உம் ஆகம்.
அடைபெிகையாயங்க்கைநடளப் புரிந்து ைபக்கைிகையாள்வது முக்கியலக சழுங்கமை என்றிகையாலும்
ஒருவர்
உிகையாத்தியங்க்கைநடளயும்,
அத்து நடைன்
வரலிகையாற்றுப்
டைபெடிப்பிநடனக்கைளது முக்கியத்துவத்நடதயும் கூ நடைப் புரிந்து ைபக்கைிகையாள்ள
லக சவண்டும். புதிய
புரட்சிக்கைர இயக்க்கைத்நடத அபிவிருத்தி
ைபஉய்வதில இந்தப்
டைபெடிப்பிநடனக்கைள் இன்றியநடழுங்கமையிகையாதநடவ
என்டைபெலக சத எழுங்கமைது அணுகமுநடறயிகையாக்கை இருக்கிறது. அடிப்டைபெநட நடைப்
பிரச்சிநடன துணிச்உலின்றி இருப்டைபெது அலல. லக சடைபெிகையாரிகையாடும்
விருப்டைபெமின்றி
இருப்டைபெது
அலல.
புரிதல
இலலிகையாழுங்கமைல
இருப்டைபெது....
CH: ...அத்து நடைன் அநடழுங்கமைப்பு...
DN: ஆனிகையால
டைபெல
விதழுங்கமைிகையான
அநடழுங்கமைப்பு வடிவங்க்கைள்
இருக்கின்றன. நடுத்தர வர்க்க்கை கழுக்க்கைள் முன்நடவக்கின்ற
அநடழுங்கமைப்பு வடிவமும் இருக்கிறது, ஏலக சதனும் ஒருவநடக்கையிகையான
அலலது
இன்ைபனிகையாரு
வநடக்கையிகையான
லக சழுங்கமைிகையாதலக்கைள்,
ஒரு
முன்லக சனிகையாக்க இலலிகையாழுங்கமைல, இருடைபெதிகையாம் நூற்றிகையாண்டின் ழுங்கமைக்கைத்திகையான
அனுடைபெவழுங்கமைிகையான அக்லக ச நடைிகையாடைபெர் புரட்சியில —அதன் ைபவற்றி ழுங்கமைற்றும்
அதன் க்கைிகையாட்டிக்ைபக்கைிகையாடுப்பு என்கிற துன்பியல இரண்டிலிருந்தும்
— இருந்து லக சதற்றம் ைபஉய்யப்டைபெட் நடை புரட்சிக்கைரப் லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்தின்
வரலிகையாற்றுப் டைபெயைப்டைபெிகையாநடத கறித்த புரிதல இலலிகையாழுங்கமைல .
ஸரிகையாலினிஉத்திற்க
எதிரிகையான
ட்ைபரிகையாட்ஸகியின்
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைம்
கறித்து
அறிந்திருக்க்கைிகையாத
எவைபரிகையாருவரிகையாலும்
இன்று
அரசியநடலக் கறித்து புத்திக்கூர்நடழுங்கமையு நடைன் லக சடைபெஉ முடியிகையாது .
ைபஉன்ற ஆண்டில, நிய லக சயிகையார்க் நட நடைம்ஸ, ரஷ்யப் புரட்சிநடய
க்கைண் நடைனம்
ைபஉய்வதற்க,
அதநடனச்
சிநடதப்டைபெதற்கம்
ைபடைபெிகையாய்நடழுங்கமைப்டைபெடுத்துவதற்கம் ஏன் அத்தநடன டைபெல க்கைட்டுநடரக்கைநடள
அர்ப்டைபெணித்தது? அந்த அனுடைபெவத்நடதக் க்கைண்டு அவர்க்கைள்
மிரட்சியநட நடைகிறிகையார்க்கைள். புறநிநடலயிகையாக்கை உர்வலக சதஉத் ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்தின் ஒரு ைபவகஜன புரட்சிக்கைர இயக்க்கைத்து நடைன் ஒரு
நனவிகையான
ழுங்கமைிகையார்க்சிஉத்
தநடலநடழுங்கமை
உங்க்கைமித்தற்க்கைிகையான
ஒரு
உதிகையாரைழுங்கமைிகையாக்கை அது இருந்தது. இன்நடறய வரலிகையாற்றுக்
க்கைிகையாலக்கைட் நடைத்நடத நிகையாம் எடுத்துப் டைபெிகையார்த்திகையால , இந்த உலக்கைளிகையாவிய
இயக்க்கைழுங்கமைிகையானது ைபதிகையா நடைர்ந்து நநட நடைைபடைபெற்றுக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறது.
அநடதக் க்கைண்டுதிகையான் அவர்க்கைள் மிரட்சியநட நடைகின்றிகையார்க்கைள். ஆளும்
உயரடுக்கினர் அவர்க்கைளி நடைம் ைபஉிகையாலவிகையார்க்கைள், இநடையம் ஒரு
உயிர்விகையாழ்க்நடக்கை அச்சுறுத்தநடல முன்நிறுத்துகிறது என்று.
அவர்க்கைளிகையால அநடத எப்டைபெடி தடுத்து நிறுத்த முடியும்?
நிநடறய ஆலக சலிகையாஉநடனக்கைநடள நிகையான் கூற முடியும். முதலிகையாவதிகையாய்,
நிகையாங்க்கைள் என்ன ைபஉய்ய முடியும் என்ற லக சக்கைள்வி டைபெல

ழுங்கமைட் நடைங்க்கைளில வருகிறது. மிக்கைப் டைபெரந்த விதத்தில, இந்த
புள்ளிநடய ஆங்க்கைிகையாங்லக சக்கை நிகையான் ைபஉிகையாலலி வந்திருக்கிலக சறன் என்று
நம்புகிலக சறன், ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்தின் ஒரு உர்வலக சதஉப் புரட்சிக்கைர
இயக்க்கைத்நடத நிகையாங்க்கைள் க்கைட்டிைபயழுப்டைபெ லக சவண்டிய அவசியம்
இருக்கிறது, லக சக்கைட்டுக்ைபக்கைிகையாண்டிருக்கம் அநடனவரும் லக சஉிகையாஉலிஉ
உழுங்கமைத்துவக்
க்கைட்சியிலும்
அநடனத்துலக்கைக்
கழுவிலும்
ைபஉயலூக்க்கைத்து நடைன்
டைபெங்கைபடைபெறுவதற்கம்
உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ
வநடலத் தளத்தின் விகையாஉக்கைர் எண்ணிக்நடக்கைநடய ஊக்கவிப்டைபெதற்கம்
நிகையாங்க்கைள் விண்ைப்டைபெம் ைபஉய்கிலக சறிகையாம். ஆயினும், இன்று
நிகையாங்க்கைள்,
இந்த
க்கைட் நடைநடழுங்கமைப்புக்கள்ளிகையாக்கை,
க்கைருத்து
சுதந்திரத்நடதயும் ஜனநிகையாயக்கை உரிநடழுங்கமைக்கைநடளயும் முழுமூச்சு நடைனும்
தீர்ழுங்கமைிகையானக்கைரழுங்கமைிகையான
விதத்திலும்
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்டைபெதற்க்கைிகையான
அவசியத்நடதயும் விவிகையாதித்துக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிலக சறிகையாம்.
இன்று நிகையாம் ந நடைத்துகின்ற இந்த க்கைலந்துநடரயிகையா நடைல, டைபெலலக சவறு
டைபெிகையார்நடவநிநடலக்கைளில
இருந்தும்
இந்தப்
பிரச்சிநடனக்கைநடள
அணுகவது,
மிக்கைவும்
ழுங்கமைதிப்புவிகையாய்ந்தது
என்று
நிகையான்
க்கைருதுகிலக சறன்.
அைபழுங்கமைரிக்க்கை
ட்ைபரிகையாட்ஸகிஉ
இயக்க்கைத்தின்
ஸதிகையாடைபெக்கைரிகையான
க்கைனன்
ஒருமுநடற
கூறினிகையார்:
“உண்நடழுங்கமை
எவைபரிகையாருவநடரயும் புண்டைபெடுத்துவது இலநடல, அவரும் அலக சத
ழுங்கமைட் நடைத்தில நிற்கின்ற லக சடைபெிகையாது”. நிகையாம் இருவருலக சழுங்கமை ஒலக சர ழுங்கமைட் நடைத்தில
நிற்டைபெவர்க்கைளிகையாக்கை இருப்டைபெதிகையால, இதுழுங்கமைிகையாதிரியிகையான விவிகையாதத்தின்
மூலம் நிகையாம் புண்டைபெ நடைப் லக சடைபெிகையாவது இலநடல.
நிகையாம் முன்நடவக்க்கைப் லக சடைபெிகையாகம் ஆலக சலிகையாஉநடன என்னைபவன்றிகையால,
முதலிகையாவதிகையாய்
இது
எடுத்துக்
ைபக்கைிகையாள்ளப்டைபெடும்
என்று
நம்புகிலக சறன், லக சஉிகையாஉலிஉ ழுங்கமைற்றும் லக சடைபெிகையார்-எதிர்ப்பு வநடலத்
தளங்க்கைளின்
ஒரு
கூட் நடைணிநடய
உருவிகையாக்கவது.
ைபடைபெிகையாருள்விளக்க்கைம்,
லக சவநடலத்திட் நடைம்
ழுங்கமைற்றும்
வரலிகையாறு
வி நடையங்க்கைளில க்கைருத்துவித்தியிகையாஉங்க்கைள்
இருப்பினும்
கூ நடை,
டைபெங்லக சக்கைற்நடடைபெ நிகையாங்க்கைள் வரலக சவற்கிலக சறிகையாம்.
லக சஉிகையாஉலிஉத்திற்க்கைிகையாக்கைவும் லக சடைபெிகையாநடர எதிர்த்து —தவிர்க்க்கைவியலிகையாழுங்கமைல
அதன் ைபடைபெிகையாருள், ஜனநிகையாயக்கைக் க்கைட்சிநடய எதிர்த்தும், இரண்டு
க்கைட்சி அநடழுங்கமைப்புமுநடறநடய எதிர்த்தும், முதலிகையாளித்துவ அரசியல
அநடழுங்கமைப்நடடைபெ
எதிர்த்தும்
என்டைபெதிகையாகம்—
லக சடைபெிகையாரிகையா நடைவும்
உறுதிபூண்டிருப்டைபெவர்க்கைளுக்க
க்கைருத்து
சுதந்திரத்நடதயும்,
இநடைய
நடுநிநடலநடழுங்கமைநடயயும்
முழுமூச்சு நடைன்
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்டைபெதற்கம், திகையாக்கதலுக்கள்ளிகையாகம் வநடலத் தளங்க்கைள்
ழுங்கமைற்றும்
தனிழுங்கமைனிதர்க்கைள்
இரண்நட நடையுலக சழுங்கமை
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்டைபெதற்க
ஒழுங்க்கைநடழுங்கமைப்பு ைபஉய்வதற்கம் ஒரு கூட் நடைணி உருவிகையாக்க்கைப்டைபெ நடை
லக சவண்டியதிகையாய்
இருக்கிறது.
இந்தக்
லக சக்கைிகையாட்டைபெிகையாட்டின்
அடிப்டைபெநட நடையில,
உலக்கை
லக சஉிகையாஉலிஉ
வநடலத்
தளமும்
அநடனத்துலக்கைக் கழுவும், இதில ைபதிகையா நடைர்புநட நடைநடய முக்கிய
லக சக்கைள்விக்கைநடளப் புரிந்து ைபக்கைிகையாண்டிருப்டைபெவர்க்கைளு நடைன் இநடைந்து
லக சவநடலைபஉய்வதற்க விருப்டைபெத்து நடைன் இருக்கின்றன.
ஆனிகையால எலலிகையாவற்நடறயும் வி நடை, க்கைருத்துச் சுதந்திரத்நடதப்
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்டைபெதற்க
நிகையாங்க்கைள்
விரும்புகிலக சறிகையாம்,
ஏைபனன்றிகையால
முதலிகையாளித்துவத்தின்
ைபநருக்க்கைடி,
புரட்சிக்கைர
லக சவநடலத்திட் நடைத்திற்க்கைிகையான லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைம் ஆகியநடவ கறித்த ஒரு
புரிதநடல அபிவிருத்தி ைபஉய்வதற்க்கைிகையான லக சதநடவதிகையான் மிக்கை
இன்றியநடழுங்கமையிகையாத பிரச்சிநடன என நிகையாங்க்கைள் நம்புகிலக சறிகையாம்.
பிரச்சிநடனக்கைளுக்க்கைிகையாக்கை உண்நட நடை பிடிக்க்கைலிகையாம், விவிகையாதிக்க்கைலிகையாம்,
அப்டைபெடித் திகையான் க்கைட் நடைிகையாயம் ந நடைந்திகையாக்கை லக சவண்டும், அப்டைபெடித் திகையான்
நிகையாங்க்கைள் முன்லக சனிகையாக்கிய வழிநடயக் க்கைிகையாண்கிலக சறிகையாம்.

13- Full transcript: “Organizing Resistance to Internet Censorship”

CH: இநடவ அநடனத்திலும் நிகையான் உ நடைன்டைபெ நடை முடியும் என
நிநடனக்கிலக சறன். அந்த நனநடவக் க்கைட்டிைபயழுப்புவதற்க நிநடறய
ைபஉய்யப்டைபெ நடை
லக சவண்டியிருக்கிறது.
சில
உக்திவிகையாய்ந்த
ைபடைபெிகையாறிமுநடறக்கைள்
இருக்கின்றன,
எனது
புத்தக்கைங்க்கைளுக்க
மீண்டும் திரும்டைபெ லக சவண் நடைிகையாைபழுங்கமைன நிநடனக்கிலக சறன், இருந்திகையாலும்
Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle

எப்டைபெடி என்றிகையால Guy Debord லக சடைபெிகையால, அலலது சீைபஉலக சரிகையாநடவப்
டைபெிகையார்த்தீர்க்கைைபளன்றிகையால, லக சரிகையாழுங்கமை உிகையாம்ரிகையாஜ்யத்தின் வீழ்ச்சியின்
உச்உஉழுங்கமையத்தில, லக சரிகையாழுங்கமைிகையானிய ழுங்கமைக்க்கைள் அவர்க்கைளது உைர்வுபூர்வ
ழுங்கமைற்றும்
புத்திஜீவித
விகையாழ்க்நடக்கைநடய
விநடளயிகையாட்டுக்கைளில
முதலிட் நடை லக சடைபெிகையாது அவர் ஆட் நடைக்க்கைளத்நடத எப்டைபெடித் திகையாக்கினிகையார் .
உக்திவிகையாய்ந்த க்கைவனம்ழுங்கமைிகையாற்றும் க்கைண்க்கைவர் ைபடைபெிகையாறிமுநடறக்கைள்
இருக்கின்றன. அத்தநடன உர்விகையாதிடைபெத்திய உமூக்கைங்க்கைளும் இதில
நலல நடக்கைத்லக சதர்ச்சி ைபடைபெற்றிருக்கின்றன. நம்முநட நடைய உமுதிகையாயமும்
அதிலிருந்து
வித்தியிகையாஉப்டைபெட் நடைதலல.
இதிலிருந்து
உநட நடைத்துக்ைபக்கைிகையாள்ள
ழுங்கமைக்க்கைள்
ைபஉயலூக்க்கைமிக்க்கைவர்க்கைளிகையாய்
இருக்க்கைலக சவண்டும்.
என்
வீட்டில
ஒரு
ைபதிகையாநடலக்க்கைிகையாட்சி
ைபடைபெட்டிநடய நிகையான் நடவத்துக் ைபக்கைிகையாள்ளவிலநடல, இருந்திகையாலும்
கூ நடை, விழுங்கமைிகையான நிநடலயங்க்கைளில ைபடைபெிகையாது இ நடைங்க்கைளில, இந்தக்
கப்நடடைபெ ைபவகஜன ைபடைபெிகையாழுதுலக சடைபெிகையாக்க என்ற லக சடைபெரில நிநடறந்து
கி நடைக்கிறது, அது துப்புகின்ற கப்நடடைபெ. இநடவ அநடனத்துலக சழுங்கமை
புத்திஜீவிதரீதியிகையாக்கை நம்நடழுங்கமை நிகையாலக சழுங்கமை ழுங்கமையக்க்கைத்தில ஆழ்த்திக்
ைபக்கைிகையாள்ளச் ைபஉய்கின்ற ைபடைபெிகையாறிமுநடறக்கைளிகையாய் இருக்கின்றன.
ைபடைபெருநிறுவன முதலிகையாளித்துவ அநடழுங்கமைப்புமுநடறக்கைள் எவ்விகையாறு
லக சவநடலைபஉய்கின்றன என்டைபெநடத நீங்க்கைள் புரிந்து ைபக்கைிகையாள்ள
விரும்பினிகையால, நீங்க்கைள் அச்சு-அடிப்டைபெநட நடை க்கைலிகையாச்உிகையாரத்நடதலக சய
லக சவரிகையாக்கைக் ைபக்கைிகையாள்ள லக சவண்டியிருக்கம். ழுங்கமைிகையார்க்நட்ஜஸப் டைபெடிக்க்கை
லக சவண்டியிருக்கம். ட்ைபரிகையாட்ஸகிநடயப் டைபெடிக்க்கை லக சவண்டியிருக்கம்.
லக சடைபெிகையாலன்யிநடயப் டைபெடிக்க்கை லக சவண்டியிருக்கம். ைபேஷல நடைன் லக சவிகையாலின்
எழுதிய ‘ஜனநிகையாயக்கை நிறுவனம்’ (Democracy Incorporated) டைபெடிக்க்கை
லக சவண்டியிருக்கம். நடக்கைய நடைக்க்கை மின்னணு உிகையாதனங்க்கைளில ஒரு
நிகையாளின் 24 ழுங்கமைணி லக சநரமும் வத்துவடிவம் கீழேங்க்கைப்டைபெடுவதிகையாய் இருக்கின்ற
ைபடைபெிகையாழுதுலக சடைபெிகையாக்கத் திநடஉதிருப்டைபெலக்கைள் அநடனத்நடதயுலக சழுங்கமை, நம்நடழுங்கமை
இந்தப் புள்ளிக்கக் ைபக்கைிகையாண்டுவந்திருக்கிற புறநிநடலநடழுங்கமைக்கைநடள
ஆய்வு ைபஉய்வதில இருந்து ழுங்கமைக்க்கைநடளத் தடுப்டைபெதற்க்கைிகையான
அடிப்டைபெநட நடை ைபடைபெிகையாறிமுநடறக்கைளிகையாக்கை நிகையான் டைபெிகையார்க்கிலக சறன்.
அந்த
அர்த்தத்தில,
க்கைலவியட் நடைலின்
முக்கியத்துவத்நடத
லக சடைபெிகையாதுழுங்கமைிகையான அளவுக்க நிகையான் வலியுறுத்த முடியிகையாது. அது சுயக்கைலவியட் நடைலிகையாக்கை இருக்க்கை முடியும், அநடத நீங்க்கைள் ஒரு பிரடைபெல
டைபெள்ளியில ைபஉன்று ைபடைபெறப் லக சடைபெிகையாவதிலநடல. உண்நடழுங்கமைநடயச்
ைபஉிகையாலல லக சவண்டுைபழுங்கமைன்றிகையால, பிரடைபெல டைபெள்ளிக்கைளுக்க லக சடைபெிகையாகம்
அலக சநக்கைப் லக சடைபெர் —நிகையான் ைபஉன்ற வஉந்தத்தில பிரின்ஸ நடைனில
டைபெிகையா நடைம்
ந நடைத்தியிருக்கிலக சறன்—
லக சக்கைிகையாலட்ழுங்கமைன்
உிகையாக்ஸக்கப்
லக சடைபெிகையாகிறிகையார்க்கைள்.
ஆனிகையால
நீங்க்கைள்
நனவு நடைன்
இருந்திகையாக்கை
லக சவண்டும்.
ைபஉவ்வியல
புரட்சிக்கைர
எழுத்துக்க்கைளுக்கத்
திரும்புவது அந்த நனவின் ஒரு முக்கியழுங்கமைிகையான டைபெகதி என்று
நிகையான் நிநடனக்கிலக சறன். கிரிகையாம்ஷ, லக சரிகையா்ஜஸிகையா லுக்ைபஉம்லக சடைபெர்க்
ஆகிலக சயிகையாரது ைபடைபெயர்க்கைநடள நிகையாம் கறிப்பிட்லக ச நடைிகையாம். புரட்சிக்கைரத்
தத்துவத்து நடைன் க்கைலந்துநடரயிகையாடுவதிகையாக்கை இருக்கின்ற, அதிக்கைிகையாரம்
எவ்விகையாறு லக சவநடல ைபஉய்கிறது என்டைபெநடதப் புரிந்திருக்கின்ற
Canetti இன் ழுங்கமைக்க்கைள்கூட் நடைங்க்கைளும் அதிக்கைிகையாரமும் (Crowds and
Power), அத்தநடன வநடக்கையிகையான ழுங்கமைிகையாைபடைபெரும் டைபெநட நடைப்புக்கைளுக்கம்
நழுங்கமைக்க இன்னும் அணுக்கைல இருக்கிறது. அவர்க்கைள் அவற்நடற

நம்மி நடைம் இருந்து அக்கைற்றிச் ைபஉன்று வி நடைவிலநடல. எதிர்ப்நடடைபெக்
க்கைட்டிைபயழுப்புவதில அது ஒரு முக்கியழுங்கமைிகையான அம்உழுங்கமைிகையாகம்.
DN: கிறிஸ அவரது புத்தக்கைங்க்கைநடள கறிப்பிட் நடைிகையார், அவற்நடற
நிகையானும் டைபெரிந்துநடரக்கிலக சறன், அநடவைபயலலிகையாம் மிக்கை நலல
ழுங்கமைற்றும் சுவிகையாரஸயழுங்கமைிகையான புத்தக்கைங்க்கைள், அத்து நடைன் கிறிஸ
இன்னுைபழுங்கமைிகையாரு புத்தக்கைத்நடதயும் முடித்து ைபக்கைிகையாண்டிருக்கிறிகையார்.
அதன் தநடலப்பு...
CH: America: The Farewell Tour என்டைபெலக சத அதன் தநடலப்பு.
DN: டைபெல க்கைடினழுங்கமைிகையான உண்நடழுங்கமைக்கைள் அதில இருக்கம். “ரஷ்யப்
புரட்சியும் முடிவுறிகையாத இருடைபெதிகையாம் நூற்றிகையாண்டும்” என்ற
புத்தக்கைத்நடத ழுங்கமைக்க்கைள் விகையாசிப்டைபெதற்க நிகையான் வலியுறுத்துலக சவன்,
அது நிகையான் எழுதியது என்டைபெதிகையால அலல, அது இருடைபெதிகையாம்
நூற்றிகையாண்டின் இன்றியநடழுங்கமையிகையாத அனுடைபெவங்க்கைநடள சுருங்க்கைக்
கூறச் ைபஉய்யப்டைபெட்டிருக்கம் ஒரு முயற்சி என்டைபெதிகையால. நீங்க்கைள்
நிநடனவுகூர்ந்து
டைபெிகையார்க்க்கைலிகையாம்,
லக சஉிகையாவியத்
ஒன்றியம்
க்கைநடலக்க்கைப்டைபெட் நடைதன் பின்னர், வரலிகையாறு முடிந்து விட் நடைதிகையாக்கை
”வரலிகையாற்றின் முடிவு” என்டைபெதிகையான ஒரு ைபஉய்தி டைபெரப்டைபெப்டைபெட் நடைது.
அது
வரலிகையாற்றின்
முடிவும்
அலல,
ஏன்
இருடைபெதிகையாம்
நூற்றிகையாண்டின் முடிலக சவ கூ நடை அலல. க்கை நடைந்தக்கைிகையால புரட்சிக்கைர
அனுடைபெவங்க்கைளின்
டைபெடிப்பிநடனக்கைள்
வழியிகையாக்கை
நிகையாங்க்கைள்
லக சவநடலைபஉய்கிலக சறிகையாம், லக சவநடல ைபஉய்திகையாக்கை லக சவண்டும். லீப்ைபனக்ட்
ழுங்கமைற்றும் லுக்ைபஉம்டைபெர்க்கின் எழுத்துக்க்கைநடளயும் நிச்உயழுங்கமைிகையாக்கை நிகையான்
டைபெரிந்துநடர ைபஉய்லக சவன். லீப்ைபனக்ட் கூறினிகையார்: “அதற்க்கைிகையாக்கைலக சவ
அந்த அநடனத்தும்”, இதநடன அவர் லக சரிகையாடைபெர்ட் டைபெர்ன்ஸி நடைம்
இருந்து
எடுத்திகையாண்டிருந்திகையார்.
ஆனிகையால
வி நடையம்
என்னைபவன்றிகையால,
என்ன
தநட நடைக்கைள்
இருந்திகையாலும்,
புறநிநடலநடழுங்கமைக்கைள்
புரட்சிக்கைரப்
லக சடைபெிகையாரிகையாட் நடைத்தின்
ஒரு
ழுங்கமைறுழுங்கமைலர்ச்சிநடய உருவிகையாக்கிக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கின்றன.
அத்தநடன அடைபெிகையாயங்க்கைள் (அ நடைர்த்தியிகையாக்கை இருக்கின்றன) ழுங்கமைற்றும்
பிரச்சிநடனக்கைள் (ழுங்கமைநடலலக சடைபெிகையால கவிந்திருக்கின்றன) இருந்திகையாலும்,
நிகையாம் என்ன ைபஉய்கிலக சறிகையாம் என்டைபெதற்க நிகையாம் ைபடைபெிகையாறுப்டைபெிகையாய்
இருக்கிலக சறிகையாம். லக சழுங்கமைலும் லக சழுங்கமைலும் லக சடைபெிகையார்க்கைழுங்கமைநட நடைந்து ைபஉலலும்
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்தின் உலக்கைளிகையாவிய இயக்க்கைத்திற்க அது
முக்கைம்ைபக்கைிகையாடுக்கின்ற
அரசியல
சூழ்நிநடலநடயப்
புரிந்து
ைபக்கைிகையாள்வதற்க அவசியழுங்கமைிகையாக்கை இருக்கின்ற சிந்தநடனக்கைநடளயும்
லக சவநடலத்திட் நடைத்நடதயும் வத்துவடிவம் கீழேங்கவலக சத எங்க்கைளது உவிகையாலிகையாய்
இருக்கிறது.
ஏரிகையாளழுங்கமைிகையான எழுத்துக்க்கைநடளக் கறிப்பிட்டீர்க்கைள். “என்ன ைபஉய்ய
லக சவண்டும்?” என்டைபெதற்க்கைிகையான டைபெதில என்னவிகையாக்கை இருந்தது.
லக சஉிகையாஉலிஉ
நனவு
ைபதிகையாழிலிகையாள
வர்க்க்கைத்திற்கள்ளிகையாக்கைக்
ைபக்கைிகையாண்டுவரப்டைபெட் நடைிகையாக்கை லக சவண்டும். நிகையான் எழுங்கமைது விகையாஉக்கைர்க்கைளுக்க,
கறிப்டைபெிகையாக்கை இநடளஞ்ஞர்க்கைளுக்க விண்ைப்பிக்க்கை விரும்புகிலக சறன்.
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம் ஒன்று அங்லக சக்கை இருக்கிறது. அந்தத்
ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம் இப்லக சடைபெிகையாது எதநடனயும் ைபஉய்வதற்கத்
தயிகையாரிகையான
நிநடலயில
நிற்கிறது,
அத்து நடைன்
புரட்சிக்கைர
சிந்தநடனக்கைளுக்கம்
ைபஉவிைபக்கைிகையாடுக்கிறது.
நிநடலநடழுங்கமைக்கைநடள
உருவிகையாக்கவலக சத நழுங்கமைது உவிகையாலிகையாகம். ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைள் இதநடன
டைபெலக்கைநடலக்க்கைத்துவடிவம் கீழேக்கைங்க்கைளில க்கைற்க்கைப் லக சடைபெிகையாவதிலநடல.
என்ன ைபஉய்ய லக சவண்டும் என்டைபெநடதத் ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைம்
புரிந்து ைபக்கைிகையாள்வதற்க அதற்க அவசியப்டைபெடுகின்ற புத்திஜீவித,
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க்கைலிகையாச்உிகையாரக் க்கைருவிக்கைநடள ைபதிகையாழிலிகையாள வர்க்க்கைத்திற்க ழுங்கமைிகையார்க்சிஉ
இயக்க்கைமும், ட்ைபரிகையாட்ஸகிஉ இயக்க்கைமும் வத்துவடிவம் கீழேங்கியிகையாக்கை லக சவண்டும்.
ஒவ்ைபவிகையாரு
புரட்சிக்கைர
இயக்க்கைத்தின்
உைர்ச்சிபூர்வழுங்கமைிகையான
இதயபூர்வழுங்கமைிகையான
உந்துஉக்தி
இப்லக சடைபெிகையாதிருக்கிறது.
புரிந்துைபக்கைிகையாள்ளுதல ழுங்கமைட்டுலக சழுங்கமை அவசியழுங்கமைிகையாக்கை இருக்கிறது.
இநடைய சுதந்திரத்நடத நிகையாங்க்கைள் டைபெிகையாதுக்கைிகையாக்க்கை முநடனகிலக சறிகையாம்
என்றிகையால, அதற்கக் க்கைிகையாரைம் இந்தக் க்கைலவியட் நடைலுக்கம்
புரட்சிக்கைர நனவு ழுங்கமைறுழுங்கமைலர்ச்சி க்கைிகையாண்டைபெது நநட நடைைபடைபெறுவதற்கழுங்கமைிகையான
நிநடலநடழுங்கமைக்கைநடள உருவிகையாக்கவதற்க ழுங்கமைற்றவற்று நடைன் லக சஉர்த்து
இந்த ஊ நடைக்கைத்நடதயும் நிகையாங்க்கைள் டைபெயன்டைபெடுத்த விரும்புகிலக சறிகையாம்
என்டைபெதிகையால திகையான். அதுலக சவ எங்க்கைளது நடழுங்கமைய லக சநிகையாக்க்கைழுங்கமைிகையாகம்.
நம்நடழுங்கமைக் லக சக்கைட்டுக் ைபக்கைிகையாண்டிருக்கம் டைபெல லக சநயர்க்கைளுக்க நிகையான்
விண்ைப்பிக்க்கை
விரும்புகிலக சறன்:
எங்க்கைநடளத்
ைபதிகையா நடைர்பு
ைபக்கைிகையாள்ளுங்க்கைள், ைபதிகையா நடைர்பு விவரங்க்கைள் அத்தநடனயும் அங்லக சக்கை
இருக்கிறது, அத்து நடைன் வநடலத் தளங்க்கைளில ைபஉயலூக்க்கைத்து நடைன்
இயங்கம்
ழுங்கமைற்றவர்க்கைளுக்க,
நிகையாங்க்கைள்
ைபஉிகையாலலிக்
ைபக்கைிகையாண்டிருப்டைபெநடத தீவிரத்து நடைன் எடுத்துக் ைபக்கைிகையாள்ள லக சவண்டும்
என்று விண்ைப்பிக்கிலக சறன். நிகையாங்க்கைள் முழுத் தயிகையாரிப்பு நடைன்
இருக்கிலக சறிகையாம், அத்து நடைன் ஜனநிகையாயக்கை உரிநடழுங்கமைக்கைளின் ஒரு
உநடளக்க்கைிகையாத டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்புக்க்கைிகையான மிக்கைச்சிறந்த நிநடலநடழுங்கமைக்கைநடள
உருவிகையாக்கவதற்க ைபவக ஆர்வத்து நடைன் இருக்கிலக சறிகையாம். இநடதச்
ைபஉய்வதற்க்கைிகையான எங்க்கைளது தீர்ழுங்கமைிகையானக்கைரழுங்கமைிகையான உறுதியில நிகையாங்க்கைள்
எவைபரிகையாருவருக்கம் வநடளந்து ைபக்கைிகையாடுப்டைபெதிலநடல, அத்து நடைன்
இதற்க
இநடளஞ்ஞர்க்கைள்,
ழுங்கமைிகையாைவர்க்கைள்
ழுங்கமைற்றும்
ைபதிகையாழிலிகையாளர்க்கைளி நடைம் இருந்து நழுங்கமைக்க மிக்கைப் பிரம்ழுங்கமைிகையாண் நடைழுங்கமைிகையான
ஆதரவு கிநட நடைக்கம் என்று நிகையான் க்கைருதுகிலக சறன்.
AD: நிக்கைழ்ச்சி முடிவதற்க்கைிகையான லக சநரம் ைபநருங்ககிறது என்று
நிநடனக்கிலக சறன்.
DN: இங்லக சக்கை வந்து டைபெங்லக சக்கைற்கம் துணிச்உலுக்க்கைிகையாக்கை கிறி்ஜஸட்ஜஸுக்க
நிகையான் நன்றி ைபஉிகையாலல விரும்புகிலக சறன். நிகையான் அநடதப் ைபடைபெரிதும்
ழுங்கமைதிக்கிலக சறன். அத்து நடைன் ைபஉய்தி அனுப்பிய ஜ் ஸ்தாபகருமான ஜூலியிகையான்
அஉிகையாஞ்சுக்கம்,
முன்வந்து
தனது
க்கைருத்துக்க்கைநடளத்
ைபதரிவித்திருந்த லக சஜிகையான் பிலைபக்கைருக்கம் எனது நன்றிநடயத்
ைபதரிவித்துக்
ைபக்கைிகையாள்கிலக சறன்.
ஜனநிகையாயக்கை
உரிநடழுங்கமைக்கைநடளப்
டைபெிகையாதுக்கைிகையாப்டைபெதற்க்கைிகையான ஒரு உக்திவிகையாய்ந்த இயக்க்கைத்நடத அபிவிருத்தி
ைபஉய்வதில, இத்தநடக்கையைபதிகையாரு அடிப்டைபெநட நடையில, லக சழுங்கமைலதிக்கை
விவிகையாதங்க்கைளுக்கம் ஒத்துநடத்துவடிவம் கீழேப்புக்கம் இது ைபதிகையா நடைக்க்கைழுங்கமைிகையாக்கை
இருக்கம் என்று நிகையாங்க்கைள் நம்புகிலக சறிகையாம்.
AD: இன்று டைபெங்லக சக்கைற்ற நழுங்கமைது விருந்தினர்க்கைள் இருவருக்கம்
நன்றி ைபதரிவித்துக் ைபக்கைிகையாள்கிலக சறன், எழுங்கமைது விகையாஉக்கைர்க்கைள், லக சநயர்க்கைள்
ழுங்கமைற்றும் டைபெிகையார்நடவயிகையாளர்க்கைள் டைபெிகையார்நடவத் திநடரயின் கீலக சத்துவடிவம் கீழே அலலது
endcensorship.org இல ைபதரியும் டைபெடிவத்தின் மூலம் எங்க்கைநடளத்
ைபதிகையா நடைர்பு ைபக்கைிகையாள்வதற்கம், அத்து நடைன் உலக்கை லக சஉிகையாஉலிஉ வநடலத்
தளத்திற்க நன்ைபக்கைிகையாநட நடை வத்துவடிவம் கீழேங்கவதற்கம் விண்ைப்பிக்க்கை
விரும்புகிலக சறன். இது ஒரு ைபதிகையா நடைக்க்கைம் ழுங்கமைட்டுலக சழுங்கமை, இதுலக சடைபெிகையான்று
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விரும்பினிகையால,
அதற்க நிதியிகையாதிகையாரங்க்கைள் அவசியழுங்கமைிகையாக்கை இருக்கிறது. ஆக்கைலக சவ
நீங்க்கைள் இன்லக சற இதில அங்க்கைம்வகிப்டைபெதற்கம், நன்ைபக்கைிகையாநட நடை
அளிப்டைபெதற்கம் ழுங்கமைற்றும் எங்க்கைநடளத் ைபதிகையா நடைர்பு ைபக்கைிகையாள்வதற்கம்
உங்க்கைநடளக் லக சக்கைட்டுக் ைபக்கைிகையாள்லக சவன். மிக்க்கை நன்றி.

