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செல்வங்களின்சொhக்கபுரியில் நாறும் போது தான், புளுத்துக் கிடக்கும் சமூக
அமைப்பே உலகுகெங்கும் நற்றமெடுக்கத் தொடங்குகின்றது. உலகையே சூறவாளியாக
சூறையாடி, அதன் மேல் உக்கார்ந்திருந்த அமெரிக்காவின் மூக்கில் நற்றமெடுத்தால்
என்ன நடக்கமோ,

அதுவே அமெரிக்காவில் நடக்கின்றது. கையேலத்தன்மை கொண்ட சொர்க்கதின்
அமெரிக்கா, ஒரு காகிதப் புலி தான் என்பதை வரலாறு மீண்டும் உணர்த்தி நிற்கின்றது.
கேட்பார் எவருமற்ற மக்களின் அனாதைப் பிணங்கள் ஒருபுறம், பசியற்ற முடியாத
பச்சிளங் குழந்தைகளின் மரணம் ஒருபுறம், எங்கும் முடிவற்ற மனித ஓலங்கள். ஆனால்
இந்த மக்களைக் கண்டுகொள்ளாத அமெரிக்கா இராணுவமும் பொலிஸ்சும், எஞ்சிக்
கிடக்கும் பெரு மூலதனத்தின் சொத்தைப் பாதுகாக்க ஆயுதங்களுடன் களத்தில்
நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். பசிக்கு உணவையும், குடிக்க நீரையும் கோரும் அமெரிக்க
எழை மக்களை, திருடர்களாகவும் கொள்ளையராகவும் சமூக லும்பன்களாகவும்
வருணித்து, வக்கிரமாகவே சுட்டுக் கொள்கின்றது அமெரிக்கா என்னும் இராணுவ
இயந்திரம்.

இந்த இயற்கை அழிவு சுனாமியைப் போல் தீடிரென தாக்கியழிக்கவில்லை.
முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பல எச்சரிக்கைகளும் வெளியேற்றமும்
அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் நடந்தேறியது. இப்படி நடந்த ஒரு நிலையிலும் கூட,
அமெரிக்கா இராணுவ இயந்திரம் எந்தவிதமான மீட்பு முயற்சியையும் உடனடியாக
மக்களுக்காக செய்யமுடியாத வங்கரோத்து நிலை. என்ன பரிதாபம்.

பணம் சார்ந்த சமூக அமைப்பு, நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட இராணுவ அரசு இயந்திரத்தைக்
கொண்ட அமெரிக்காவில், அந்த மக்கள் மீதான ஒரு இயற்கை தாக்குதலைக் கூட
ஈடுகொடுக்க முடியாது திணறுகின்றது. தனிமனிதர்களின் குறுகிய வாழ்க்கையே
சொர்க்கமாக கட்டமைத்த அமெரிக்காவில், அனைத்துவிதமான சமூக நிறுவனங்களையும்
உணர்வு ரீதியாவே அழித்தொழித்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்றைய அவலத்தை
எதிர்கொள்ள, எந்த சமூக செயலுமற்ற நிலையில் நாறுவதை தான் அமெரிக்காவில்
இருந்துவரும் தொடர் செய்திகள் உலகத்துக்கு படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது.
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அமெரிக்கா, வறுமையில் சிக்கியுள்ள ஆபிரிக்காவோ, ஆசியாவோ, தென் அமெரிக்காவோ
அல்ல. அவர்களை எல்லாம் சூறவாளியாக சூறையாடி செல்வத்தைக் கொண்டு, உலகின்
தங்கத் தொட்டிலாக வருனிக்கபட்ட ஒரு சொhக்கபுரி. உலகின் அறிவின் வளத்தை,
உற்பத்தி வளத்தை, செல்வ வளத்தை எல்லாம் கொளையடித்து குவித்து வைத்துள்ள
ஒரு நாடு. இதை பாதுகாக்கவும், உலகை மேலும் சூறையாடவும் உலகிலேயே மிகப் பலம்
வாய்ந்த இராணுவ இயந்திரத்தை கட்டமைத்து வைத்துள்ள ஒரு நாடு. அந்த நாட்டில்
பரிதபத்துக்குரிய மக்களின் துயரத்தை துடைக்க வக்கற்ற வக்கிரபுத்தியுடன்,
கொள்ளைகார யுத்த தலைவர்கள் தொலைக் காட்சிகளில் சவாடல் அடிக்கின்றனர்.

கடந்த எட்டு மாதத்துக்கு முன்னம் ஆசியாவில் எழைகள் குவிந்து வாழும்
கரையொரங்களை சுனாமி சூறையாடிய போது, உனடியாகவே அந்த எழை நாட்டுமக்கள
கைகொடுத்து உதவிய சமூக உணர்வு எங்கே! அமெரிக்கனின் நற்றமெடுத்த நாகரிக சமூக
உணர்வு எங்கே! ஆசியா எழை மக்கள் களமிறங்கி, அந்த மக்களுக்கு அள்ளி வழங்கிய
உதவியின் ஒரு துரும்பு கூட, அமெரிக்கனின் சமூக உணர்வு சாதிக்கவில்லை.
அந்தளவுக்கு அமெரிக்கா மக்களை மீட்கும் அளவுக்கு, அமெரிக்க மக்களின் சமூக
கட்டுமானங்களை இழந்து பரிதபகரமாகவே கதறுகின்றனர். பரிதாபத்துக்குரிய
மக்களுக்கு நிவாரணம் என்று கொடுபதற்கு கூட சிவில் சமூகம் எதுவும்
செயலாற்றவில்லை. மக்களை அடக்கியாளும் பொலிஸ்தான் கட்டளையின் பெயரில் அதை
செய்கின்றது என்றால், அந்த சமூகத்தின் நாற்றத்தைத் தான் காட்டுகின்றது.

மிக கொடூரமான வகையில் அந்த சமூகம் சிதைந்து மட்டுமின்றி, அந்த மக்களின்
வாழ்நிலை ஆபிரிக்காவின் எழைகளின் நிலையை விடவும் மிக கேவலமான நிலையில்
பரிதபிக்கும் காட்சியை தான் நாம் காண்கின்றோம். அமெரிக்கா பன்நாட்டு
முதலாளிகளும், காப்புறுதி நிறுவனங்களும் கொழுத்த வருவாய்காக பேரங்களையும்,
சதிகளையும் நடத்தத் தொடங்கிவிட்டனர். காப்புறுதி நிறுவனங்கள் மோசடியில்
ஈடுபடுவதாக அமெரிக்கா ஜனதிபதி கூறுமளவுக்கு, திட்மிட்ட வகையில் சிதைந்து போன
மக்களின் வாழ்வை மறுபடியும் சிதைப்பதில் மூலதனம்; களத்தில் இறங்கியுள்ளது.
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இதை பாதுகாக்கவே அமெரிக்கா இராணுவ அரசோ தனது இராணுவத்தை
அனுப்புகின்றது. மூலதனத்தின் சொந்தக்கார்களின் சொத்துகளைப் பாதுகாக்க
முண்டியடித்துக் கொண்டு வீதிவிதியாக துப்பாக்கி எந்திய மக்கள் விரோத
இராணுவத்தை நிறுத்தியுள்ளது. அது மட்டுமின்றி துப்பாக்கிச் சுடுகளை நடத்தி
எழைகளைக் கொன்று வருகின்றது. குழந்தைகள் பால் இன்றி, உணவின்றி, குடிக்க
தண்ணிh இன்றி பரிதாபிக்கும் ஒரு நிலை, மறுபக்கம் அவை குவிந்து கிடக்கும்
இடங்களைச் சுற்றி இராணுவமும் பொலிஸ்சும் பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது.
மூலதனத்தின் பாதுகாப்பும், காப்புறுதி நிறுவனங்களின் இழப்பும் ஐனநாயகத்துக்கு
ஆபத்து என்பது அமெரிக்கா இராணுவ இயந்திரத்தின் அரசியல் நிலைப்பாடு. அமெரிக்கா
மக்களின் நிலையிட்டு அக்கறைப்பாடத வக்கிரம் அரங்கேறுகின்றது. பசிக்கு
உணவையும், குடிக்க தண்ணிரை மறுக்கும் அமெரிக்கா மூலதனத்தின் ஜனநாயகம்,
எழை மக்களின் பரிதாப நிலையையிட்டு ஒரு துளிதன்னும் அக்கறைப்படவில்லை.

பாதிக்கப்பட்ட பிரேதேசத்தில் நாலு பேருக்கு ஒருவர் பரமஎழைகள். ஒரு நேரக் கஞ்சிக்கே
வழியற்றவர்கள்;. இதில் பெரும்பான்மையானவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு அடிமைகளாக
பலாக்காரமாக கடத்தி வரப்பட்ட ஆபிரிக்க இனத்தவர்கள். அவர்களின் இலவச உழைப்பு
தான் அமெரிக்கருக்கு ஆரம்ப மூலதனத்தைவே வழங்கியது. இந்த மக்களை
தெருவோரங்களில் நாயை விட கேவலமாக விடப்பட்ட காட்சிகள், மனதை உருக்கக்
கூடியவை. அமெரிக்கா வெள்ளையின நிற வெறியர்களின் வக்கிரத்தால் குடிக்க தண்ணிர்
இன்றியும், உண்ண உணவு இன்றியும் குழந்தைகள் மடிந்து போகின்றன. பிணங்கள்
சிதறிக்கிடக்கின்ற நிலை ஒருபுறம்;. மறுபறம் நீரில் பிணங்கள் மிதக்கின்றன.
அதையெல்லாம் தேசியகொடி போர்த்தி மீட்பார் அற்ற நிலையில், இராணுவம் ஏஞ்சிய
மூலதனத்தை பாதுக்காக்கும் தேசிய கடமையில் இறக்கி விடப்பட்டுள்ளது. இறந்தவர்
எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை தண்டும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதை
மீட்ககூட முடியாத கையேலத்தனத்தில், அமெரிக்கா என்னும் காகிதப் புலி உலகுக்கு
சூழ் உரைக்கின்றது.

உலகையே அடிமைப்படுத்தி ஆட்டிப்படைக்கும் காப்பறுதி நிறுவனங்கள் மோசடிகளை
ஒருபுறத்தில் அரங்கேற, மறுபுறத்தில் அரசுடன் கொள்ளை அடிக்கப்போகும்
செல்வத்தை பிரிப்பதில் பேரம் பேசுகின்றன. காப்பூறுதி செய்யமுடியாத எழைகளுக்கு
எதுவும் கிடையாது என்பது இப்போதே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. இந்த சூறவாளி
அமெரிக்கா செல்வந்தர்களுக்கு மற்றொரு அதிஸ்ட்டம் தான். எப்படி என்கின்றார்களா!
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இந்த சூறாவளியின் விளைவை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்ட பணக்கார வர்க்கம்
அப்பிரதேசங்களை விட்டே முன்கூட்டியே வெளியேறி இருந்தது. வெளியேறும் போது
கையில் எடுத்தச் செல்லக் கூடிய தனது செல்வ இருப்பின் ஒரு பகுதியை
முன்கூட்டியே எடுத்துச் சென்று இருந்தது. பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் இருந்த
செல்வந்தர்கள் முன்கூட்டியே தப்பிச் சென்ற நிலை, தப்பிச் செல்லவே வழியற்ற
எழைகளையே இந்த சூறவாளி சூறையாடி தாக்கியளித்தது. இதன் போது எழைகளில்
அடிப்படையான வாழ்வின் அனைத்து வாழ்விடங்களையும், சொந்த தொழிலையும் கூட
இது விட்டுவிடவில்லை. எழைகளின் இழப்பு செல்வந்தர்களின் கொழுப்பாகவே
எப்போதும் எங்கும் மாறுகின்றது. இது இயற்கை அழிவுக்கும் பொருந்தும். இதுவும்
வரலாற்று ரீதியானதும், உலகம் தளவிய உண்மையும் கூட.

தாக்கிய சூறவாளி 235000 சதுர கிலோ மீற்றர் பகுதியை, அதாவது பிரான்சின் அரைப்
பகுதியளவுக்கு அழித்துள்ளது. இதைக் கொண்டாடம் வகையில் மூலதனம்
குதிராட்டம் போடுகின்றது. இந்த சூறவாளியின் பின் நிலைமை தலைகீழாக நடக்கத்
தொடங்கியுள்ளது. இப் பகுதியை விட்டு முன்கூட்டியே வெளியேறிச் சென்ற
செல்வந்தர்கள் பாதிகப்பட்ட பகுதிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
பாதிகப்பட்ட எழைகளை அங்கிருந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அமெரிக்கா
மூலதனத்தின் வக்கிரமான ஒரு கொலிவூட் காட்சி தான்; இது. இதைத்தான் மூலதனம்
காலகாலமாக விரும்பியது.

திரும்பிவரும் பணக்காரன் தனது காப்புறுதியையும், அரசு வழங்கும் உதவியைக்
கொண்டு, தான் எடு;த்துச் சென்ற செல்வ இருப்பைக் கொண்டு முன்பை விட
மிகப்பெரும் பணக்கார கும்பலாக மாறவுள்ளது. காப்புறுதியற்ற எழைகளும், அதை
சூறவாளியில் இழந்த எழைகளின் கதியை நாம் சுயதீனமாக புரிந்துகொள்ளும் வகையில்,
உலக வரலாறு எங்கும் என்ன நடந்ததோ அதுவே இறுதிக் கதியாக எம்முன உள்ளது.
அகதி முகாங்களில் மந்தைகளாக அடைக்கப்பட்ட நிலையில் கையேந்தி வாழவும்,
அவர்களின் சொத்துகளை வறுமையின் பிடியில் சூறையாடவும் இந்த சூறவாளி
மூலதனத்துக்கு அதிஸ்ட்ட வாய்பாகவே மாறிவிட்டது. மீள் கட்டுமானம் என்ற
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பெயரில், அமெரிக்கா முதலாளிகள் மிகப் பெரிய கொள்கைக்குரிய ஒரு நிலத்தை
தயாரித்துவிட்டனர்.

பரிதாபிக்கும் அமெரிக்கா எழைகளின் மேலாக அமெரிக்கா மூலதனத்தின் பேரங்கள்
தொடங்கிவிட்ட தகவல் மெதுவாக வரத் தொடங்கியுள்ளது. ஆம் புதிய சூறாவாளியாக
அமெரிக்க மூலதனத்தின் வடிவில் வந்துள்ளது. இது மெதுவாகவே அனைத்து சமூக
இருப்பபையும் அழித்துவிடும் இயல்பு கொண்டவை. இது அமெரிக்கா மக்களுக்கும்,
உலக மக்களுக்கும் முன்னுள்ள மிகப்பெரிய ஒரு சாவாக மாறியுள்ளது.

சூறாவாளி உலகுக்கு சொல்லும் மற்றயை செய்தி என்ன?

உன்னதமான உலகமயமாதல் என்ற நவீனத்துவத்தின் பின் கட்டமைக்கப்படும்
நகரமயமாதல், மனிதன் உயிர்வாழ்வதற்கான சகல அடிப்படைகளையும் தகர்த்துள்ளது
என்ற செய்தியை தெளிவாகவே எடுத்தக் கூறுகின்றது. இன்றைய நகரமயமாக்கலில்
எற்படும் ஒரு நெருக்கடி, எத்தனை நாட்களுக்கு தாக்குபிடிக்கும் என்ற கேள்வியை
தெட்டத் தெளிவாக எழுப்பியுள்ளது. இந்த நெருக்கடி சர்வதேச ரீதியாக எற்படும் போது
என்னதான் நடக்கும். இந்த நெருக்கடி நீடிக்கும் ஒரு சூழல அல்லது புறச்சூழல்
கோடிக்கான மக்களின் உயிரையே கொன்று ஒழிக்கும் என்பதையே, இந்த சூறாவளி
சிறப்பாகவே எடுத்துக் காட்டியுள்ளது.

ஒரு நகரம் குடிக்கும் நீரை உடனடியாக இழந்துவிடும் போது என்ன நடக்கும்.
குடிக்கும் நீரை எந்தவிதத்திலும் நகரங்களில் இன்று பெறமுடியாது. இதேபோல்
வெளியில் இருந்துவரும் உணவையும், தங்குமிட வசதிகள் என அனைத்தையும் ஒரு
நகரம் இழந்து எத்தனை நாட்கள் தான் உயிருடன் நீடிக்கமுடியும். குளிர் எற்படும்
போது எற்படும் மனித துயரங்கள் இழப்புகள் எதையும் இன்றைய உலகமயமாதல்

5 / 11

அமெரிக்காவின் முக்கில் நாறும் போதே சமூகமே புளுத்துக்கிடப்பது அம்மானமாகின்றது
Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 02 September 2005 09:25 - Last Updated Friday, 18 April 2008 19:38

நகரப்புறம் இழந்து நிற்கின்றன.

ஒரு ஏகாதிபத்திய யுத்தம் வந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு இந்த சூறாவளியும்,
அதன் பின்பான நிகழ்வும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே உள்ளது. ஏகாதிபத்திய
யுத்தத்தில் உலகின் நகரங்கள் அனைத்தும் செயலற்ற தன்மையை உடனடியாகவே
அடைந்துவிடும் நிலையில், மனிதன் உயிர் வாழமுடியாது இயற்கையாக மரணிக்கும்
அவலமே மிக பெரிய ஒரு மனித அழிவாக மாறும். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில்
தண்ணிர் குழாயில் நீர் வரவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள், எப்படி மலம் கழிப்பீர்கள்
என்ற யோசிப்பதில் இருந்தே இதன் முழுமையையும், மனித அவலத்தையும்
முன்கூட்டியே புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

அமெரிக்காவின் கையேலத்தனத்தை புரிந்துகொள்ள அமெரிக்காவையே புரிந்து கொள்வது
அவசியம்

உலகின் சொர்க்கத்தின் இருப்பிடமாக காட்டப்படும் அமெரிக்காவில் மனித
உணர்வுக்கு இடமில்லை. பணத்துக்கே அங்கு உயிர்வாழும் தகுதி உண்டு. இந்த
விதியை யாரும் மீறமுடியாது. அனைத்தும் பண உறவாக வரிந்துள்ள ஒரு சமூக
அமைப்பாக உள்ளது. இதை நோக்கி முழு உலகத்தையும் படைக்க உருவாக்கப்பட்டதே
உலகமயமாதல். இந்த உலகமயமாதல் பற்றி விரிவாக இதற்குள் செல்லமுடியாது.
உலகமயமாதல் என்ற எனது வெளிவரவுள்ள நூல்களில் இருந்து புரிதலுக்காக சில
செல்வத்தைத் தன்னகத்தே குவித்து வைத்திருப்பவன் சமூகத்தைப் பற்றி ஒரு
விதமாகவும், செல்வத்தை இல்லாதவன் மற்றொரு விதமாகவும் சமூகத்தைப் பற்றி
சிந்திக்கின்றான். செல்வம் உள்ளவன் அதைப் பெருக்குவதைப் பற்றியே சாதகாலமும்
சிந்தித்த வண்ணம் நனவுபூர்மாக வாழ்கின்றான். தனது வாழ்வை
காட்டுமிராண்டித்தனமான உணர்வுடன், மிருக வெறியுடன் சமூகத்தைக் கொத்திக்
குதறுவதில் தனது காலத்தை ஒய்வின்றி ஒட்டுகின்றான்;. இந்த சமூக இழிபிறவிகளே
நவீன கனவான்களாக பகட்டு உடையணிந்து உலகெங்கும் பவணி வருகின்றனர்.
இவர்களின் பின் நக்தித் தின்னும் ஒரு கூட்டம் எப்போதும் அலைமோதுகின்றது.
இவன் பணத்தை மேலும் பல மடங்காக பெருக்கக் கூடிய வழிவகைகளுக்கு தடையாக
உள்ள அனைத்து சமூகக் கூறுகளையும், ஈவிரக்கமின்றி அழித்தொழிப்பதில் தனது
முழுமையான இழிவான வக்கிரத்தையே பயன் படுத்துகின்றான்;. இப்படி சமூகத்தின்
அனைத்துச் செல்வத்தையும் கவர்ந்த சூறையாடுபவர்கள், தமது செல்வத்தைப்
பாதுகாக்கவே அரசையும், அரசியல் சட்ட அமைப்புகளையும் தனக்கு இசைவாக
உருவாக்கினான். அதை மேலும் மேலும் தனக்கு இசைவாக மாற்றும் வகையில்
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உலகளாவிய சட்டங்களை மாற்றுகின்றான். இந்த சமூக விரோத வக்கிரம் என்பது
லும்பன் குணம்சங்ககளால் ஆனபோதும், இவையே எப்போதும் சட்டவார்க்கம்
பெறுகின்றன" இப்படி சட்டவார்க்கம் பெற்ற அமெரிக்கா சமூக அமைப்பு, பணக்கார
நலன்களை உயாத்துகின்றது.

இதன் விளைவு என்ன. அமெரிக்காவில் ஒரு கோடி குழந்தைகளுக்கு எந்த மருத்துவ
காப்பீடும் கிடையாது. அமெரிக்காவின் 1977-1988 வரையிலான ஒரு சதவீகிதமான
செல்வந்தர்களின் வருமானம் 96 சதவீகிதத்தால் அதிகரித்தது. 1983-1989 அமெரிக்காவின்
அதிகாரித்த செல்வத்தில் 62 சதவீகிதம், ஒரு சதவீகிதமான செல்வந்தர்களின் சென்றது.
அடிநிலையில் வாழும் 80 சதவீகித்தினர்க்கு ஒரு பங்கு மட்டுமே கிடைத்தது. 1990 இல்
வறிய மக்களில் 20 சதவீகிதத்தினர் மொத்த தேசிய வருமானத்தில் பெற்றது 3.7
சதவீதமாகும்.

அமெரிக்காவில் 10 அமெரிக்காருக்கு ஒருவர் உணவுக்காக இலவாச கஞ்சித் தொட்டியை
நோக்கி கையெந்துகின்றா. அமெரிக்கா சிறுவர்களில் 5க்கு ஒருவர் எழையாக உள்ளார்.
1989-1992 க்கும் இடையில் உணவு முத்திரை பெறும் குழந்தைகள் 41
சதவீகிதத்தினால் அதிகரித்தது. இது 1.33 கோடியாகும்;. வீடற்ற குழந்தைகளின்
எண்ணிக்கையோ 30 சதவீகிதமாகும்.

10000 டொலருக்கு குறைவான வருமானமுடையோரில் 36 சதவீகிதமனோருக்கு
மருத்துவ கப்புறுதி கிடையாது. 1991 இல் கப்புறுதி செய்யாத நோயாளின் மரணம்,
கப்புறுதி செய்தோரை விட 44 முதல் 124 சதவீதத்தால் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
அமெரிக்காவில் 5 சதவீகிதமான நிலச்சொந்தக்கராகள் நாட்டின் 75 சதவீதமான நிலத்தை
சொந்தமாக வைத்திருந்தனர். அடிமட்டத்தில் உள்ள 75 சதவீகிதமான மக்கள் மொத்த
நிலத்தில் 3 சதவீகித்ததை வைத்திருந்தனர்.
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2003 இல் உலக மொத்தப் பணக்காரர்களில் 32 சதவீகிதம் பேர் அமெரிக்காவில்
இருந்தனர். இது 2002யை விட 13.6 சதவீகிதம் அதிகமாகும். 13.6 சதவீகித அதிகரிப்பு
850 கோடி டொலரை பிரதிநித்துவம் செய்கின்றது. 3 கோடி டொலருக்கும் அதிகமான
சொத்தை வைத்திருந்தோர் எண்ணிக்கை 70000 பேராவர். இது 2002 இல் 58000
மட்டுமே. 1975 இல் அமெரிக்காவில் 10 லட்சம் டொலருக்கும் அதிகமான வருமானம்
உடையோர் 4500 பேர் மட்டுமே இருந்தனர். 1979 இல் அமெரிக்கா லட்சதிபதிகள்
எண்ணிக்கை 5.2 லட்சமாக இருந்தது. இது மொத்த மக்கள் தொகையில் 0.4
சதவீகிதமாகும்;. இன்று இவை பல பத்து லட்சமாகிவிட்டது.

2000ம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் முதல் 400 பணக்காரர்க் கும்பலின் தனிப்பட்ட
மொத்தச் சொத்துகளின் பெறுமானம் 120000 கோடி டொலராகும்;. இது 1999 இல்
100000 கோடி டொலராக மட்டுமே இருந்தது. அமெரிக்காவில் உள்ள முதல் 400
பணக்காரின் சொத்து 2002 க்கும் 2003க்கும் இடையில் 10 சதவீகிதத்தால்
அதிகரித்தது. பொதுவாக உலகில் மிகப் பெரிய பணக்காரரில் 10க்கு 8 பேர் அமெரிக்காவைச்
சேர்ந்தவர்கள். 2005 இல் அமெரிக்காவின் முதல் 400 பணக்காரனின் சொத்து 100000
கோடி டொராகியுள்ளது. இது சென்ற வருடத்தை விடவும் 4500 கோடி டொலரால்
அதிகரித்துள்ளது. ஏழை பணக்கார வீகிதத்தை 1997 யை அடிப்படையாக கொண்டு
ஆராயும் பொது, மற்றொரு உண்மை அம்பலமாகிவிடுகின்றது. 1997 இல் உலகில் இருந்த
80 லட்சம் உலக பணக்காரரில் 64 லட்சம் பேர் அமெரிக்காவில் இருக்க, மற்றைய
நாடுகளில் மீதமான 16 லட்சம் பேர் எஞ்சிக் கிடந்தனர். சொத்துக் குவிப்பும் மக்கள்
விரோத அமெரிக்காவை நோக்கி இருப்பதை மேலும் இது தெளிவாக எடுத்துக்
காட்டுகின்றது. இதனால் தான் அமெரிக்கா சொர்க்க உலகம் என்று நக்கிபிழைப்பவர்கள்
கூறுகின்றனர். இதனால் பணத்துடன் சொர்க்கத்துக்கு நோக்கி ஒடுகின்றனர்

உண்மையில் அமெரிக்கா மக்களின் வாழ்வையும், உலக மக்களின் வாழ்வையும்
வரைமுறையின்றி சூறையாடியே இந்த நிலைக்கு வந்தனர். இதைப் புரிந்துகொள்ள 1979
இல் அமெரிக்கா லட்சாதிபதிகள் எண்ணிக்கை 5.2 லட்சமாகும். மொத்த மக்கள்
தொகையில் இது 0.4 சதவீகிதமாகும்;. 1996 இல் 13 லட்சம் பேர் லட்சாதிபதிகளாக
இருந்தனர். இவர்கள் அமெரிக்கச் சனத்தொகையில் ஒரு சதவீகிதம் பேராவர். இவர்கள்
அமெரிக்கா நிலத்தில் 22 சதவீகிதத்ததை வைத்திருந்தனர். படிப்படியாக மக்களை
சூறையாடுவதன் மூலமே, கோடீஸ்வரர்கள் பெருக்கெடுக்கின்றனர். அமெரிக்காவில்
ஒரு கோடி டொலருக்கு மேல் சொத்துடைய சமூக விரோதிகள் எண்ணிக்கை 1995 இல்
1.19 லட்சமாகியது. இது 1998 இல் 2.75 லட்சமாகியது. இந்த மூன்று வருடத்தில் கோடி
டொலருக்கும் அதிகமான சொத்துடையோர், இரண்டு மடங்கையும் தாண்டி
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கொழுத்துள்ளனர். இதே மூன்று வருடத்தில் அமெரிக்காவில் வீடுகளின் எண்ணிக்கை
3 சதவீகிதத்தால் அதிகரித்தது. ஆனால் 10 லட்சம் பெறுமதியுடைய மாடமாளிகைகளின்
எண்ணிக்கை 10 லட்சத்தால் அதிகரித்தது. மேல் இருக்கும் உயர் வர்க்கத்தின்
படிநிலை கட்டமைப்பு செல்வக் குவிப்பு மேல் நோக்கி நகர்த்துகின்றது. கீழ் உள்ள
சமூகக் கட்டமைப்பின் படிநிலையில் செல்வம் படிப்படியாக அகன்று விடுகின்றது.
செல்வம் மேலும் கீழுமாக, நேர் எதிர் வீகிதத்தில் நாள் தோறும் மறுபங்கீட்டைச்
செய்கின்றது.

இதன் விளைவு மேல்நோக்கி கொழுக்க, கீழ்நோக்கி ஏழைகளின் புதைகுழிகள்
நிர்மாணிக்கப்படுகின்றன. அமெரிக்காவில் உள்ள 14 ஆயிரம் மிகப் பெரிய பணக்காரக்
குடும்பங்களின் ஆண்டு வருமானம், அமெரிக்காவில் அடிநிலையில் உள்ள 2 கோடி
குடும்பங்களின் மொத்த வருமானத்துக்குச் சமமானதாகும்;. இது சமூகப் பிளவின்
வீச்சையே எடுத்துக் காட்டுகின்றது. உண்மையில் 1999 இல் அமெரிக்காவில் இருந்த
முதல் 400 பணக்காரரின் சொத்தின் பெறுமானம் 100000 கோடி டொலராக இருந்து. இது
முந்திய வருடத்தில் 73800 கோடி டொலாகவே இருந்தது. இந்த அதிகரித்த தொகையில்
ஐந்தில் ஒன்றைக் கொண்டு, அதாவது 4800 கோடி டொலரைக் கொண்டு
அமெரிக்காவில் வறுமைக் கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் 15 சதவீகிதத்தினரின் வறுமையை
அகற்றி, அவர்களை வறுமைக் கோட்டின் எல்லைக்கு கொண்டு வரமுடியும்.
மறுபக்கத்தில் அமெரிக்காவில் பணக்காரர்களின் செல்வம் அதிகரிக்க, ஏழைகளின் கூலி
வீதம் குறைவது அதன் அடிப்படை விதியாகின்றது. 1998 இல் அமெரிக்காவின்
உண்மைக் கூலிவிகிதம், 1973 இல் இருந்ததை விட 7 சதவீகிதம் குறைவானதாகியது.
அமெரிக்காவில் வசதி உள்ளவனை விட ஏழை மக்கள் நோய்க்கு உள்ளாவது ஏழு மடங்கு
அதிகமாகும். 2000க்கு முந்திய பத்தாண்டுடன் ஒப்பிடும் போது, அமெரிக்காவில்
வறுமை 50 சதவீகித்தால் உயர்ந்துள்ளது. 1980க்கும் 1985கும் இடையில் கல்விக்
கட்டணம் 256 சதவீகிதம் உயர்ந்தது. அதேநேரம் குடும்பத்தின் வருமான உயர்வு 95
சதவீகிதம் மட்டுமே. இது கூட அமெரிக்கா அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிபரமே. ஆனால் இந்த
95 சதவீகிதத்தை மேல் இருந்து கீழாக ஆராயும் போது, வருமானம் குறைந்து வருமான
அதிகரிப்புக்கு பதில் குறைவே ஏற்படுகின்றது.

1962 இல் அமெரிக்காவில் அடிமட்டத்தில் வாழ்ந்த 90 சதவீகிதமான மக்களின் வருமானம்
மொத்த தேசிய வருமானத்தில் 69 சதவீகிதமானதாக இருந்தது. இது 1992 இல் 59
சதவீகிதமாக வீழ்ச்சி கண்டது. பணக்காரனின் செல்வம் அதிகரித்துச் சென்றதையே
இது சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. அமெரிக்காவில் ஒரு சதவீகிதமான
செல்வந்தர்களிடம் குவியும் பணத்தின் அளவு, ஆண்டுக்கு 70000 கோடி டொலராக
அதிகரித்துள்ளது. செல்வக்குவிப்பு பிரமிப்பான எல்லையை தொடர்ந்தும் கடந்து
செல்லுகின்றது. 100 கோடிக்கு அதிக சொத்து வைத்திருந்த முன்னணி அமெரிக்கா
பணக்காரரின் சொத்துகள் 1997க்கும் 1999க்கம் இடையில் சராசரியாக 94 கோடி
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டொலரால் அதிகரித்தது. மறுபக்கத்தில் 1983-1995 க்கும் இடையில் அடியில் இருந்த
அமெரிக்கா மக்களின் சொத்துக்கள் 80 சதவீகிதத்தால் குறைந்து போனது. இதுவே ஒரு
சுதந்திரமான ஜனநாயகமான இந்த சமூக அமைப்பின் உள்ளடக்கமாகும்.

2003 அமெரிக்கா செனட் சபைக்கு தேர்ந்தெடுத்த 100 பேரில் குறைந்தபட்சம் 40 பேர்
கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தனர். சிலர் பல பத்து கோடிகளுக்குச் சொந்தக்காரர்கள்.
இந்த 40 பேரில் குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த 22 பேரும், ஜனநாயகக் கட்சியைச்
சேர்ந்த 18 பேரும் கோடீஸ்வராhக இருந்தனர். அமெரிக்கா ஜனநாயகம் என்பது இரண்டு
கோடீஸ்வரக் கும்பலுக்கு இடையிலான போட்டியே ஒழிய வேறு ஒன்றுமல்ல. உலகை
எப்படி அடக்கியாள்வதும் என்பதும் இதற்கு உட்பட்டதே. அதிகுறைந்த சொத்துடைய
40வது கோடீஸ்வரரின் சொத்து 11.1 கோடி டொலராகும். இரண்டவது பெரிய பணக்கார
செனட்டரான ஐனநாயக்கட்சி ஐனதிபதி வேட்பளராக இருந்த ஜோன் கெரியின் சொத்து 16.4
முதல் 21.1 கோடி டொலராகும். இவருக்கு 75 பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்களும், அவர்
மனனைவிக்கு (ர்நiணெ உழஅpயலெ) இரண்டு பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்களும் சொந்தமாக
இருந்தன. இவை எல்லாம் அவர் சமர்ப்பித்த அறிக்கையில் உள்ளவையே. கணக்கில்
காட்டப்படாத நிதிகள் முதல் விதிவிலக்குகள் கூட உண்டு. இதைவிட அமெரிக்காவின்
செனட்டர்களின் வருமானம் பற்றிய தகவல் தெரிவிக்கும் சட்டமூலத்தை தெளிவில்லாத
வகையில் தமக்குத்தாமே ஓட்டையாகவே தயாரித்துள்ளனர். இதன் மூலம்
சொத்துக்களை முழுமையாக காட்டுவதில்லை. உதாரணமாக முன்னாள் ஜனாதிபதி
கிளின்டனின் மனைவி தனது சொத்தை 3.52 லட்சம் என குறைந்தளவிலும் கூடியளவு 38
லட்சம் என்றே அறிக்கை செய்திருந்தார். ஆனால் பல இடங்களின் கணவர் பற்றி
உரையாற்றிய போது, அதற்கு கட்டணமாக பெற்றதே 90 லட்சம் டொலர். ~~வாழும்
வரலாறு| என்ற தனது நூலுக்கு மட்டும் 80 லட்சம் டொலரைப் பெற்று இருந்தார்.
ஆனால் இருந்த போதும் இவர் செனடருக்கான கோடீஸ்வரர் பட்டியலில்
உள்ளடக்கப்படவில்லை. அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆண்டு ஊதியம்
மட்டும் 1.55 லட்சம் டொலராகும். இங்கு தலைமையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பளம்
1.72 லட்சம் டொலராகும். செனட்டைக் கடந்து பாராளுமன்றத்தில் உள்ள 435 பேரில்
பலர் கோடீஸ்வரர்கள். அதாவது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் முதல் பல சொத்துகளின்
அதிபதிகளாகவும் பங்காளியாகவும் உள்ளனர்.

உண்மையில் அமெரிக்காவில் என்ன நடக்கின்றது. அமெரிக்கா மக்களின் 90
சதவீகிதமானவர்களின் சொத்தைவிட ஒரு சதவீகிதம் பணக்காரக் கும்பலின் சொத்து
அதிகமாகும்;. 1967க்குப் பின் பெரும் செல்வந்தர்களின் தனிப்பட்ட சொத்து, 1997 இல்
46 சதவீகிதம் உயர்ந்தது. அதே நேரம், ஊதியம் 14 சதவீகிதமே உயர்ந்தது. 1996 இல்
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அமெரிக்காவில் மேலே உள்ள 20 சதவீகிதத்தினர் ஒட்டு மொத்த அமெரிக்கா
வருமானத்தில் 46 சதவீகிதத்தை நுகர்ந்த போது, கீழே உள்ள 20 சதவீகித்தினர்
அமெரிக்காவின் ஒட்டு மொத்த வருமானத்தில் 1.8 சதவீகிதத்தையே நுகர்ந்தனர்.
அமெரிக்கா என்ற சொர்க்க ப+மியில், 2003 இல் அமெரிக்காவில் 90 சதவீகிதமான
கீழ்மட்ட மக்களின் வருமானத்தை விட, 400 மிகப் பெரிய பணக்காரரின் வருமானம் 15
மடங்கால் அதிகரித்தது. சொர்க்கம் யாருடையது என்பதையே, தரவுகள்
தெளிவுபடுத்திவிடுகின்றது.
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