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2018 மூனீச்  ப் பாதுதுக் பாப்பு ்பு ம் பாு மாந் பாடும,
அம்பு மரிக்துக் பா ்பு மற்றும ஐும் ஐரற் பாப் ப் பாவுக்க

இடஇடைும் ஐரையே ும் ஐர்பு மமேலெழுந்து வரும ும் ஐர்பு ம் பாதலும
Alex Lantier,           22 February 2018 

கடந்த வவாரயிறுதியில் நடந்துமுடிந்த மூனீச் ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாடு (MSC)

ஏகவாதிிந்த மூனீச் பத்திய சக்திகளுக்கும,  ரஷ்யவா ீச் பாதுகாப்பு மற்றும சீும் சீனவாவுக்கும இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய
அதிகரித்து வருகின்ற,  வன்முவுக்கும் இடறயவாக  வவடிக்கக்கூடிய க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மவாதல்கமோதல்களவால்
ஆதிக்கம  வசலுத்தப்ிந்த மூனீச் பட்டிருந்தது.  உலகம அணுஆயுத சக்திகளுக்கு
இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய ஏற்ிந்த மூனீச் படக்கூடிய ஒரு க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாருக்கு எந்தமோதல்களவுக்கு  வநருக்கத்தில்
உள்மோதல்களது என்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடத மூனிச் ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டின் முதன்வுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு ம அறிக்வுக்கும் இடக
எடுத்துக்கவாட்டியது,  இது தவுக்கும் இடலவர்  வவவால்ஃப்கவாங் இஷிங்கரின் அறிமுக
உவுக்கும் இடரயில் உள்மோதல்களடங்கி இருந்தது,  அவர் எச்சரித்தவார் “உலகம ஒரு
முக்கியீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மவாதலின் விளிமபுக்கு  வநருக்கீச் பாதுகாப்பு மவாக —மிக மிக
 வநருக்கீச் பாதுகாப்பு மவாக!—  வந்துள்மோதல்களது,”  அந்த அறிக்வுக்கும் இடக வட  வகவாரியவாவுக்கு
எதிரவாும் சீன அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார் அச்சுறுத்தல்கள்,  சீும் சீனவாவின் க்கும் இடையவகீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன
 விந்த மூனீச் பவாருமோதல்களவாதவார வமோதல்களர்ச்ச,  கிழக்கு ஐக்கும் இடையரவாப்ிந்த மூனீச் பவாவில் ரஷ்யவாவுடும் சீனவாும் சீன கருத்து
முரண்ிந்த மூனீச் பவாடுகள் ீச் பாதுகாப்பு மற்றும ஈரவானுடன் அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவின் க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மவாதல் ஆகியவற்வுக்கும் இடற
ிந்த மூனீச் பட்டியலிட்டதன் மூலம இந்த ீச் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்வுக்கும் இடட உறுதிப்ிந்த மூனீச் படுத்தியது.

இருப்பினும ரஷ்யவா,  சீும் சீனவா ீச் பாதுகாப்பு மற்றும ஈரவானின் வடிவில் ஒரு  விந்த மூனீச் பவாதுவவாும் சீன
" வவளி அச்சுறுத்தல்"  குறித்த எல்லவா க்கும் இடையிந்த மூனீச் பச்சுக்களும இருந்தவாலும,  ஒரு
சுதந்திரீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன ஐக்கும் இடையரவாப்பிய இரவாணுவ ஆற்றவுக்கும் இடல உருவவாக்குவதற்கவாும் சீன
திட்டங்கவுக்கும் இடமோதல்கள வுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மயப்ிந்த மூனீச் படுத்தி இருந்த ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஒன்றியத்திற்கும ீச் பாதுகாப்பு மற்றும
அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவுக்கும இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய விரிவவுக்கும் இடடந்து வரும பிமோதல்களவவால் மூனீச்
ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாடு குாடு குணவாமசப்ிந்த மூனீச் பட்டிருந்தது.  நிரந்தர கட்டவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புக்கவாும் சீன
கூட்டுறவு (PESCO)  உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடகயவால்  வதவாடங்கி வுக்கும் இடவக்கப்ிந்த மூனீச் பட்ட இது,
“அதிக ஐக்கும் இடையரவாப்பிய,  அதிக இவுக்கும் இடாடு குணப்புடன்,  அதிக ஆற்றலுடன்,
எதிர்கவாலத்திற்கவாும் சீன ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஆயுதப்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடட ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடடகவுக்கும் இடமோதல்களக் கட்டவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மத்தல்,”
என்ற மூனீச் ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டு இரண்டவாம ஆவாடு குணத்தில்
விவரிக்கப்ிந்த மூனீச் பட்டது. 

இரண்டவாம உலக க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாருக்குப் பின்ும் சீனர் ஏகவாதிிந்த மூனீச் பத்திய உலகின் ஆதிக்க
சக்தியவாக வவாஷிங்டன் க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு ம வலழுந்த பின்ும் சீனர்,  அது உருவவாக்கிய உலக
முதலவாளித்துவ அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புகள் வரலவாற்றுரீதியில் க்கும் இடையவகீச் பாதுகாப்பு மவாக உவுக்கும் இடடந்து
வருகின்றும் சீன என்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடத ீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடறப்ிந்த மூனீச் பது சவாத்தியமில்வுக்கும் இடல.

 வவறும ஒன்ிந்த மூனீச் பது ீச் பாதுகாப்பு மவாதங்களுக்கு முன்ும் சீனர்,  க்கும் இடையநட்க்கும் இடையடவா ஒரு கவாலவாவதியவாும் சீன
அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்பு என்ற தீச் பாதுகாப்பு மது கருத்வுக்கும் இடத அறிவித்து க்கும் இடையறிவித்து ஜேர்ீச் பாதுகாப்பு மன் சவான்சலர் அங்க்கும் இடையகலவா
க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மர்க் வகல் அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க றிவித்து ஜேும் சீனவாதிிந்த மூனீச் பதி  வடவாும் சீனவால்ட் ட்ரமபுக்கு
விவுக்கும் இடடயிறுக்வுக்கும் இடகயில்,  க்கும் இடையிந்த மூனீச் பர்லின் இப்க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாது வவாஷிங்டனிடம இருந்து ஒரு
சுதந்திரீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன  வவளியுறவு  வகவாள்வுக்கும் இடகவுக்கும் இடயப் பின்ிந்த மூனீச் பற்றுகிறது என்றவார்.
அப் விந்த மூனீச் பண்ீச் பாதுகாப்பு மணி கூறிும் சீனவார்,  எதிர்வரவிருக்கும கவாலத்தில்,  “நீச் பாதுகாப்பு மக்கவாக நவாம
சண்வுக்கும் இடடயிட க்கும் இடையவண்டியிருக்கும,” என்றவார்.

க்கும் இடையிந்த மூனீச் பர்லின் ீச் பாதுகாப்பு மற்றும ிந்த மூனீச் பவாரீஸ் தவுக்கும் இடலவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மயிலவாும் சீன 2018  மூனீச் ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு
ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டில் அறிவிக்வுக்கும் இடகயில், அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மக்கும் இடையலவாதிக்கத்தில் உள்மோதல்கள க்கும் இடையநட்க்கும் இடையடவா
கட்டவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புகளுக்கவாக [க்கும் இடையறிவித்து ஜேர்ீச் பாதுகாப்பு மனி]  அதன்  வசவாந்த நடவடிக்வுக்கும் இடககவுக்கும் இடமோதல்கள
இனியும அது கட்டுப்ிந்த மூனீச் படுத்தி  வகவாள்மோதல்களவாது என்றும,  அதன்  வசவாந்த க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார்

எந்திரத்திற்கு நூறு பில்லியன் காடு குணக்கவாும் சீன யூக்கும் இடையரவாக்கவுக்கும் இடமோதல்கள வருடந்க்கும் இடையதவாறும
 வசலவிட்டு,  ஒரு சுதந்திரீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன உலக சக்தியவாக ஆவதற்கு  வசயல்ிந்த மூனீச் படும
என்றும அறிவித்தவார். மூனீச் ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டுக்கு முன்ும் சீனதவாக, க்கும் இடையிந்த மூனீச் பர்லின்
ீச் பாதுகாப்பு மற்றும ீச் பாதுகாப்பு மவாட்ரிட் இரண்டுக்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு ம இரவாணுவச்  வசலவிும் சீனங்கவுக்கும் இடமோதல்கள இரட்டிப்ிந்த மூனீச் பவாக்கும
திட்டங்கவுக்கும் இடமோதல்கள அறிவித்திருந்தும் சீன,  க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மலும 2018-2024  க்கவாும் சீன 300  பில்லியன்
யூக்கும் இடையரவா இரவாணுவ வரவு- வசலவு திட்டத்வுக்கும் இடத ிந்த மூனீச் பவாரீஸ் அறிவித்தது.
அணுஆயுதங்களுக்கு ிந்த மூனீச் பல ிந்த மூனீச் பத்து பில்லியன் காடு குணக்கில்  வசலவிட
இருப்ிந்த மூனீச் பதும இந்த 35 சதவீத உயர்வில் உள்மோதல்களடங்கும.

இரவாணுவ  வசலவுக்கும் இடவ அதிகரிக்குீச் பாதுகாப்பு மவாறும ீச் பாதுகாப்பு மற்றும உலவுக்கும் இடக கண்கவாணிக்கும
சுவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மயில் ஐக்கும் இடையரவாப்ிந்த மூனீச் பவா அதன் ிந்த மூனீச் பங்வுக்கும் இடக ஏற்குீச் பாதுகாப்பு மவாறும அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவா விடுத்த
க்கும் இடையகவாரிக்வுக்கும் இடககவுக்கும் இடமோதல்களச் சவாதகீச் பாதுகாப்பு மவாக்கி  வகவாண்ட ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஒன்றிய சக்திகள்,
இப்க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாது ஒரு புதிய ிந்த மூனீச் பல-துருவ உலகில் தங்களுக்குரிய சரியவாும் சீன
இடத்வுக்கும் இடத எடுத்துக் வகவாள்ளு வீச் பாதுகாப்பு மும் சீன அவுக்கும் இடவ அறிவித்தும் சீன.  மூனீச் ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு
ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டு அறிக்வுக்கும் இடக குறிப்பிட்டது:  “இந்த தவாரவாமோதல்களவவாத ஒழுங்கவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்பில்
உள்மோதல்கள ஏவுக்கும் இடும் சீனய ிந்த மூனீச் பங்குதவாரர்கள் சர்வக்கும் இடையதசவவாத ஆங்கிக்கும் இடையலவா-சவாக்க்கும் இடையசவான்களின்
 வசல்வவாக்வுக்கும் இடகக் குவுக்கும் இடறக்க முயலுவவார்கள் என்ிந்த மூனீச் பக்கும் இடையத 'அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவா
முதலிடத்தில்'  ீச் பாதுகாப்பு மற்றும பிரிட்டன்  வவளிக்கும் இடையயற்றம ஆகியவற்றிற்கு
ஏற்ிந்த மூனீச் படக்கூடிய முதல் விவுக்கும் இடமோதல்களவவாக இருக்கும…  ஆசய-ிந்த மூனீச் பசபிக்கில்
புதுப்பிக்கப்ிந்த மூனீச் பட்ட 'நவான்முக கூட்டு'  [அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவா,  றிவித்து ஜேப்ிந்த மூனீச் பவான்,  இந்தியவா,
ஆஸ்திக்கும் இடையரலியவா]  க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவான்ற,  தவாரவாமோதல்களவவாத றிவித்து ஜேும் சீனநவாயகங்களின் ீச் பாதுகாப்பு மற்ற குழுக்கள்
 வசய்யக் கூடியவுக்கும் இடதப் க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாலக்கும் இடையவ,  ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஒன்றியம ஒருங்கிவுக்கும் இடாடு குணந்து
இந்த தவாரவாமோதல்களவவாத சர்வக்கும் இடையதச ஒழுங்கவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்வுக்கும் இடிந்த மூனீச் ப ஸ்திரப்ிந்த மூனீச் படுத்துவதில்
ிந்த மூனீச் பவாத்திரம வகிக்கும.”

ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஒன்றியத்வுக்கும் இடத ஓர் உலக சக்தியவாக ஆக்குவதற்கவாும் சீன மூனீச்
ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டு அறிக்வுக்கும் இடகயின் முன் வீச் பாதுகாப்பு மவாழிவுகள், பி வரஞ்சு றிவித்து ஜேும் சீனவாதிிந்த மூனீச் பதி
இீச் பாதுகாப்பு மவானுவல் ீச் பாதுகாப்பு மக்க்கும் இடையரவான் உடும் சீனவாும் சீன கூட்டணியில்  வசயல்ிந்த மூனீச் பட்டு,  கிறிஸ்துவ
றிவித்து ஜேும் சீனநவாயக கட்சகள் ீச் பாதுகாப்பு மற்றும சமூக றிவித்து ஜேும் சீனநவாயக கட்சயின் ஒரு புதிய  விந்த மூனீச் பரும
கூட்டணி அரசவாங்கம அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மக்க உத்க்கும் இடையதசத்து ஏற்ிந்த மூனீச் படுத்தப்ிந்த மூனீச் பட்டுள்மோதல்கள
உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடகயில் அதன் எதி வரவாலிப்வுக்கும் இடிந்த மூனீச் பக் கவாண்கிறது.  இந்த
உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடக,  ிந்த மூனீச் பவால்கன்கள்,  ரஷ்யவா,  துருக்கி,  ஆப்கவானிஸ்தவான்,  ீச் பாதுகாப்பு மத்திய
கிழக்கு,  ிந்த மூனீச் பவாரசீக வவுக்கும் இடமோதல்களகுடவா ீச் பாதுகாப்பு மற்றும வட ஆபிரிக்கவா எும் சீன ஐக்கும் இடையரவாப்பிய
ஒன்றியம க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மலவாளுவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு ம  வசலுத்துவதற்கு ீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடலப்பூட்டும இடங்கவுக்கும் இடமோதல்கள
வவுக்கும் இடரந்தளிக்கிறது.  அதவாவது ஹிட்லர்  வவற்றியின் உச்சத்தில் இருந்த
க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாது,  மூன்றவாம குடியரசு க்கும் இடையநவாக்கம  வகவாண்டிருந்தவுக்கும் இடத விட மிகப்
 விந்த மூனீச் பரியமோதல்களவிலவாும் சீன  வசல்வவாக்கு ிந்த மூனீச் பகுதிகவுக்கும் இடமோதல்களக் கட்டவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மக்க ஐக்கும் இடையரவாப்பிய
ஒன்றியம க்கும் இடையநவாக்கம  வகவாள்கிறது.  பிரவான்சல் கட்டவாய இரவாணுவச்
க்கும் இடையசவுக்கும் இடவக்குத் திருமபுவதற்கவாும் சீன ீச் பாதுகாப்பு மக்க்கும் இடையரவானின் அவுக்கும் இடழப்பும ீச் பாதுகாப்பு மற்றும சரியவாவில்
குண்டுவீசுவதற்கவாும் சீன அவரது அச்சுறுத்தல்களும,  மிகப்  விந்த மூனீச் பரியமோதல்களவிலவாும் சீன
ஆயுதங்களுடன் இந்க்கும் இடையநவாக்கங்கவுக்கும் இடமோதல்களப் பின் வதவாடர்வதற்கவாும் சீன ஐக்கும் இடையரவாப்பிய
ஒன்றிய திட்டங்கவுக்கும் இடமோதல்களச் சமிக்வுக்கும் இடச் சமிக்ஞை  வசய்கின்றும் சீன.



இத்திட்டங்கள் அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு  வசயலர் க்கும் இடையறிவித்து ஜேமஸ் ீச் பாதுகாப்பு மவாட்டீஸின் ஒரு
 வசய்தி  வதவாடர்ிந்த மூனீச் பவாமோதல்களரிடம இருந்து ஓர் எச்சரிக்வுக்கும் இடகவுக்கும் இடய தூண்டியது.
முன் வீச் பாதுகாப்பு மவாழியப்ிந்த மூனீச் பட்ட சல நடவடிக்வுக்கும் இடககள் "க்கும் இடையநட்க்கும் இடையடவாவிலிருந்து
ஆதவாரவமோதல்களங்கள் அல்லது தவுக்கும் இடகவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மகவுக்கும் இடமோதல்களயும நீக்கிக்  வகவாள்ளும"
அிந்த மூனீச் பவாயத்வுக்கும் இடதக்  வகவாண்டுள்மோதல்களது எும் சீன வவாஷிங்டன் கவவுக்கும் இடலக்
 வகவாண்டிருப்ிந்த மூனீச் பதவாக அவர்  வதரிவித்தவார்.  ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஒன்றிய இரவாணுவ
கூட்டறவு க்கும் இடையநட்க்கும் இடையடவா கூட்டணியுடன் க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாட்டியிடவா வதும் சீன எழுத்துப்பூர்வ
உத்தரவவாதங்கவுக்கும் இடமோதல்கள ீச் பாதுகாப்பு மவாட்டீஸ் அவக்கும் இடையர ஐக்கும் இடையரவாப்பிய சக்திகளிடம க்கும் இடையகட்டவார்—
இவுக்கும் இடத வழங்க ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஒன்றியம ீச் பாதுகாப்பு மறுத்துவிட்டது.

1991  இல் ஸ்ரவாலினிசத்தவால் க்கும் இடையசவாவியத் ஒன்றியம கவுக்கும் இடலக்கப்ிந்த மூனீச் பட்டதற்குப்
பின்ும் சீனர்,  உலக விவகவாரங்களில் அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவின் க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மலவாதிக்கத்வுக்கும் இடதப்
க்கும் இடையிந்த மூனீச் பணுவதற்கு அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க  வகவாள்வுக்கும் இடக சவவாலுக்கிடீச் பாதுகாப்பு மற்ற இரவாணுவ
அந்தஸ்வுக்கும் இடதப் ிந்த மூனீச் பயன்ிந்த மூனீச் படுத்தி வந்துள்மோதல்களது.  அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க திட்ட வகுப்ிந்த மூனீச் பவாமோதல்களர்கள்,
1992  ஆவாடு குணம ஒன்றில்,  வவாஷிங்டன் அதன் “சவாத்தியீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன
க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாட்டியவாமோதல்களர்களிடம அவர்கள் மிகப்  விந்த மூனீச் பரிய ிந்த மூனீச் பவாத்திரம வகிக்கக்கும் இடையவவா
அல்லது மிகவும ஆக்க்கும் இடையரவாஷீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன நிவுக்கும் இடலப்ிந்த மூனீச் பவாட்வுக்கும் இடட ஏற்கக்கும் இடையவவா
க்கும் இடையவண்டவா வீச் பாதுகாப்பு மும் சீன" அவர்கவுக்கும் இடமோதல்கள சீச் பாதுகாப்பு மவாதவாும் சீனப்ிந்த மூனீச் படுத்தி வுக்கும் இடவக்க க்கும் இடையவண்டும,  ீச் பாதுகாப்பு மற்றும
“நீச் பாதுகாப்பு மது தவுக்கும் இடலவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மக்குச் சவவால் விடுப்ிந்த மூனீச் பதில் இருந்தும அல்லது
ஸ்தவாபிக்கப்ிந்த மூனீச் பட்ட அரசயல் ீச் பாதுகாப்பு மற்றும  விந்த மூனீச் பவாருமோதல்களவாதவார ஒழுங்கவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்வுக்கும் இடிந்த மூனீச் ப ீச் பாதுகாப்பு மவாற்ற
முயல்வதில் இருந்தும அவர்கவுக்கும் இடமோதல்கள அவுக்கும் இடதரியப்ிந்த மூனீச் படுத்துீச் பாதுகாப்பு மவாறும"  வலியுறுத்தி
இருந்தும் சீனர்.

இது க்கும் இடையதவால்வியவுக்கும் இடடந்துள்மோதல்களது.  க்கும் இடையிந்த மூனீச் பர்லின்-ிந்த மூனீச் பவாரீஸ் அச்சன் அடிப்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடடயில்,
ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ஏகவாதிிந்த மூனீச் பத்திய முதலவாளித்துவத்தின் சக்தி வவாய்ந்த கன்வுக்கும் இடும் சீனகள்,
உலக க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மலவாதிக்க சக்தியவாக க்கும் இடையகள்விக்கிடமில்லவாததவாக இருந்த
வவாஷிங்டனின் ிந்த மூனீச் பவாத்திரத்திற்கு ிந்த மூனீச் பகிரங்கீச் பாதுகாப்பு மவாகக்கும் இடையவ இப்க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாது சவவால்விடுத்து
வருகின்றும் சீன.

இத்தவுக்கும் இடகய இரவாணுவ ிந்த மூனீச் பதட்டங்களுக்கு இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய,  அரசயல் ீச் பாதுகாப்பு மற்றும
 விந்த மூனீச் பவாருமோதல்களவாதவார உறவுகள் கடுவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மயவாக க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மவாசீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடடந்துள்மோதல்களும் சீன.  ஈரவானிய
அணுசக்தி உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடகயில் அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவின் ீச் பாதுகாப்பு மவாற்றத்வுக்கும் இடத ஏற்க க்கும் இடையவண்டும
அல்லது புதுப்பிக்கப்ிந்த மூனீச் பட்ட தவுக்கும் இடடயவாவுக்கும் இடாடு குணகவுக்கும் இடமோதல்கள முகங் வகவாடுக்க
க்கும் இடையவண்டு வீச் பாதுகாப்பு மன்ற அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவின் இறுதி எச்சரிக்வுக்கும் இடகயுடன் ஐக்கும் இடையரவாப்பிய
சக்திகள் அவுக்கும் இடும் சீனத்தும உடன்ிந்த மூனீச் பட ீச் பாதுகாப்பு மறுக்கின்றும் சீன,  இவுக்கும் இடவ ஈரவானுடும் சீனவாும் சீன
ஐக்கும் இடையரவாப்பிய  விந்த மூனீச் பருநிறுவும் சீனங்களின் பில்லியன் டவாலர் ீச் பாதுகாப்பு மதிப்பிலவாும் சீன
வணிகத்வுக்கும் இடத ிந்த மூனீச் பவாதிக்கும.  ஈரவான் அணுசக்தி உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடக மீது மூனீச்
ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாட்டில் க்கும் இடையறிவித்து ஜேர்ீச் பாதுகாப்பு மன்  வவளியுறவுத்துவுக்கும் இடற அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மச்சர் சக்ீச் பாதுகாப்பு மவார்
கவாப்ரிக்கும் இடையயல் அப்ிந்த மூனீச் பட்டீச் பாதுகாப்பு மவாக அறிக்வுக்கும் இடக ஒன்வுக்கும் இடற  வவளியிட்டு,  அறிவித்தவார்:
“நவாம இந்த உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடகவுக்கும் இடய ஒருமித்துத்தவாக்கும் இடையும் சீன விவவாதித்க்கும் இடையதவாம. நவாங்கள்
இவுக்கும் இடத விட்டுக் வகவாடுக்க ீச் பாதுகாப்பு மறுக்கிக்கும் இடையறவாம,  அவ்வவாறு நவாங்கள்  வசய்ய
ீச் பாதுகாப்பு மவாட்க்கும் இடையடவாம.  அதற்கு ிந்த மூனீச் பதிலவாக,  நவாங்கள் எங்களின் அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க
நண்ிந்த மூனீச் பர்களுக்கு கூறுவது இந்த உடன்ிந்த மூனீச் படிக்வுக்கும் இடகவுக்கும் இடயத் க்கும் இடையதவால்வியவுக்கும் இடடய
விடவாதீர்கள் என்ிந்த மூனீச் பது தவான்.” 

எஃகு மீதவாும் சீன அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவின் 24  சதவீத வரிவிதிப்பு ீச் பாதுகாப்பு மறும அலுமினியம
மீது 7.7  சதவீத வரி குறித்த அச்சுறுத்தல்கவுக்கும் இடமோதல்கள ஐக்கும் இடையரவாப்பிய
ஆவுக்கும் இடாடு குணக்குழுவும கண்டித்துள்மோதல்களதுடன்,  அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க ஏற்றுீச் பாதுகாப்பு மதிகள் மீது
அக்கும் இடையதக்கும் இடையிந்த மூனீச் பவான்ற நடவடிக்வுக்கும் இடக எடுக்க அச்சுறுத்தியது.  அந்த அச்சுறுத்தல்
மீதும ீச் பாதுகாப்பு மற்றும அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவாவுக்குள்  வதவாழில்நுட்ிந்த மூனீச் ப துவுக்கும் இடற முதலீட்வுக்கும் இடட
ஈர்ப்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடத ஊக்குவிக்க  விந்த மூனீச் பருநிறுவும் சீன வரிகவுக்கும் இடமோதல்கள குவுக்கும் இடறப்ிந்த மூனீச் ப வதன்ற ட்ரமபின்
நகர்வுகள் மீதும தங்களின் ஒருமித்த விவுக்கும் இடடயிறுப்வுக்கும் இடிந்த மூனீச் ப விவவாதிக்க,  மூனீச்
ிந்த மூனீச் பவாதுகவாப்பு ீச் பாதுகாப்பு மவாநவாடு முடிந்து இரண்டு நவாட்களுக்குப் பின்ும் சீனர்,  ஐக்கும் இடையரவாப்பிய
ஒன்றிய நிதி அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மச்சர்கள் ஒன்றுகூடிும் சீனர்.

க்கும் இடையறிவித்து ஜேர்ீச் பாதுகாப்பு மனியின் முன்ும் சீனணி வணிக ிந்த மூனீச் பத்திரிவுக்கும் இடக Handelsblatt கருத்துவுக்கும் இடரத்தது:
“க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார்கள் சலக்கும் இடையவவுக்கும் இடமோதல்களகளில் தவறுதலவாக  வதவாடங்குகின்றும் சீன.  சவான்றவாக,

வரலவாற்றவாமோதல்களர்கள்  விந்த மூனீச் பருமிந்த மூனீச் பவாலும முதலவாம உலகப் க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாருக்கு
முன்க்கும் இடையும் சீனவாடியவாக இருந்த நிவுக்கும் இடலவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடய தூக்கத்தில் நடப்ிந்த மூனீச் பவர்களின்
தடுீச் பாதுகாப்பு மவாற்றத்துடன் ஒப்பிடுகிறவார்கள்.  இது வர்த்தக க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார்களில் இருந்தும
க்கும் இடையவறுிந்த மூனீச் பட்டதல்ல.  அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்கவா,  ஐக்கும் இடையரவாப்ிந்த மூனீச் பவா ீச் பாதுகாப்பு மற்றும சீும் சீனவாவுக்கு இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய
இப்க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாது நடந்து வரும வவாய்வழி மீள்ஆயுதீச் பாதுகாப்பு மயப்ிந்த மூனீச் படுத்தல்,  ஒரு ிந்த மூனீச் பகிரங்க
வர்த்தக க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாரவாக, ீச் பாதுகாப்பு மலிவு விவுக்கும் இடல எஃகு ீச் பாதுகாப்பு மற்றும அலுமினிய இறக்குீச் பாதுகாப்பு மதிகள்
மீதவாும் சீன க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு மவாதல்கமோதல்களவாக தீவிரீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடடயும அிந்த மூனீச் பவாயமும உள்மோதல்களது.”

வர்த்தகமும இரவாணுவமும பிரிக்கவியலவாதவவாறு பிவுக்கும் இடாடு குணந்துள்மோதல்களும் சீன.
சந்வுக்கும் இடதகள் ீச் பாதுகாப்பு மற்றும மூக்கும் இடையலவாிந்த மூனீச் பவாய  வசல்வவாக்குக்கவாும் சீன ஓர் ஈவிரக்கீச் பாதுகாப்பு மற்ற
சண்வுக்கும் இடட,   வசல்வ வசழிப்ிந்த மூனீச் பவாும் சீன முதலவாளித்துவ சக்திகளுக்கு இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய
கட்டவிழ்ந்து வருகின்றும் சீன.  இந்த சண்வுக்கும் இடட க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாருக்கு இட்டுச்  வசல்லவாீச் பாதுகாப்பு மல்
நீண்டகவாலத்திற்கு இவ்வவாக்கும் இடையற  வதவாடரு வீச் பாதுகாப்பு மும் சீன நிவுக்கும் இடும் சீனப்ிந்த மூனீச் பது,  வரலவாற்றுக்கு
எதிரவாக  விந்த மூனீச் பரும ிந்த மூனீச் பந்தயம கட்டுவதவாக இருக்கும.  ஒரு நூற்றவாண்டுக்கு
முன்ும் சீனர், முதலவாம உலக க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாருக்கும ீச் பாதுகாப்பு மற்றும அக்க்கும் இடையடவாிந்த மூனீச் பர் 1917 புரட்சக்கும
இட்டுச்  வசன்றவுக்கும் இடதப் க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாலக்கும் இடையவ,  உலவுக்கும் இடக மீண்டும பிமோதல்களவுிந்த மூனீச் படுத்த,
ஏகவாதிிந்த மூனீச் பத்தியங்களுக்கு இவுக்கும் இடடயிலவாும் சீன ஓர் ஈவிரக்கீச் பாதுகாப்பு மற்ற சண்வுக்கும் இடட எழுவவுக்கும் இடத,
ஐக்கும் இடையரவாப்பிய ீச் பாதுகாப்பு மற்றும சர்வக்கும் இடையதச  வதவாழிலவாமோதல்கள வர்க்கம எதிர் வகவாண்டுள்மோதல்களது.

சர்வக்கும் இடையதச  வதவாழிலவாமோதல்கள வர்க்கக்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு ம,  திவவாலவாும் சீன முதலவாளித்துவ
அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புமுவுக்கும் இடறக்கு ீச் பாதுகாப்பு மவாற்றீடவாக எழும சக்தியவாக இருக்கும.

ஏகவாதிிந்த மூனீச் பத்திய க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார் முவுக்கும் இடும் சீனவவாும் சீனது உல வகங்கிலும பில்லியன் காடு குணக்கவாும் சீன
 வதவாழிலவாமோதல்களர்கள் எதிர் வகவாள்ளும தீவிரீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடடந்து வரும சமூக ீச் பாதுகாப்பு மற்றும
 விந்த மூனீச் பவாருமோதல்களவாதவார  வநருக்கடியுடன் வுக்கும் இடக க்கும் இடையகவார்த்து  வசல்கின்றும் சீன,  அவர்களின்
ிந்த மூனீச் பவார்வுக்கும் இடவயில் முதலவாளித்துவ அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புமுவுக்கும் இடற அதிகரித்தமோதல்களவில் ீச் பாதுகாப்பு மதிப்பிழந்து
 வகவாண்டிருக்கிறது.  அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க இவுக்கும் இடமோதல்களச் சமிக்ஞைர்கள் முதலவாளித்துவத்திற்கு
ீச் பாதுகாப்பு மவாற்றவாக கமயூனிசம அல்லது க்கும் இடையசவாசலிசத்வுக்கும் இடத விருமபுவதவாகவும,
ஐக்கும் இடையரவாப்பிய இவுக்கும் இடமோதல்களச் சமிக்ஞைர்களில் ிந்த மூனீச் பவாதிக்கும அதிகீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீனவர்கள் தங்களுக்கு
வவாய்ப்பு கிவுக்கும் இடடத்தவால் இப்க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாவுக்கும் இடதய இந்த சமூக ஒழுங்கவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புக்கு
எதிரவாும் சீன ஒரு ிந்த மூனீச் பவாரிய க்கும் இடையீச் பாதுகாப்பு ம வலழுச்சயில் அவர்கள் இவுக்கும் இடாடு குணயக்கூடும
என்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடதயும கடந்த ஆண்டு கருத்துக்கணிப்புகள் கண்டறிந்தும் சீன.

இந்த சமிந்த மூனீச் பவங்கள் எல்லவாம,  க்கும் இடையசவாவியத் ஒன்றியம கவுக்கும் இடலக்கப்ிந்த மூனீச் பட்டவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு ம
முதலவாளித்துவத்தின் இறுதி  வவற்றியல்ல என்ற நவான்கவாம அகிலத்தின்
அவுக்கும் இடும் சீனத்துலகக் குழுவின் (ICFI) வலியுறுத்தவுக்கும் இடல நிரூபிக்கின்றும் சீன. 20 ஆம
நூற்றவாண்டில் தவுக்கும் இடலசறந்த ீச் பாதுகாப்பு மவார்க்சஸ்டுகள் கண்டறிந்த முதலவாளித்துவத்தின்
அடிப்ிந்த மூனீச் பவுக்கும் இடட முரண்ிந்த மூனீச் பவாடுகவுக்கும் இடமோதல்கள —அதவாவது உலக  விந்த மூனீச் பவாருமோதல்களவாதவாரத்திற்கும
க்கும் இடையதசய-அரசு அவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மப்புமுவுக்கும் இடறக்கும இவுக்கும் இடடக்கும் இடையய,  ீச் பாதுகாப்பு மற்றும சமூகீச் பாதுகாப்பு மயப்ிந்த மூனீச் பட்ட
உற்ிந்த மூனீச் பத்திக்கும தனியுவுக்கும் இடடவுக்கும் இடீச் பாதுகாப்பு மக்கும இவுக்கும் இடடயிலவாும் சீன முரண்ிந்த மூனீச் பவாடுகவுக்கும் இடமோதல்கள—
முதலவாளித்துவம கடந்து விடவில்வுக்கும் இடல. அதற்கு ிந்த மூனீச் பதிலவாக, தசவாப்த கவாலீச் பாதுகாப்பு மவாக
 வநருக்கடியவால் சீரழிக்கப்ிந்த மூனீச் பட்ட  விந்த மூனீச் பவாருமோதல்களவாதவாரங்களில் இருந்து,  உறிஞ்ச
எடுக்கப்ிந்த மூனீச் பட்ட நூறு பில்லியன் காடு குணக்கவாும் சீன யூக்கும் இடையரவாக்கவுக்கும் இடமோதல்கள,  ஆளும
உயரடுக்குகள் உலகமோதல்களவாவிய ஒரு புதிய க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார் முவுக்கும் இடும் சீனவிற்கவாக  வசலவிட்டு
வருகின்றும் சீன.

 வதவாழிலவாமோதல்களர்கள் ீச் பாதுகாப்பு மற்ற நவாடுகளின் அவர்கமோதல்களது சக்கும் இடையகவாதர சக்கும் இடையகவாதரிகளிடம
இருந்து தங்கவுக்கும் இடமோதல்களப் பிமோதல்களவுிந்த மூனீச் படுத்திக்  வகவாள்மோதல்களக் கூடவாது. ரஷ்ய புரட்சயவாமோதல்களர்
லிக்கும் இடையயவான் ட் வரவாட்ஸ்கி 1934  இல்,  ஹிட்லர் அதிகவாரத்திற்கு வந்து
ஓரவாண்டுக்குப் பின்ும் சீனர்,  குறிப்பிட்டவவாறு,  “க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார் வவுக்கும் இடரிந்த மூனீச் படத்வுக்கும் இடத அல்ல,
ீச் பாதுகாப்பு மவாறவாக வர்க்க க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாரவாட்ட வவுக்கும் இடரிந்த மூனீச் படத்வுக்கும் இடதப் பின் வதவாடர்வக்கும் இடையத"  நீச் பாதுகாப்பு மது ிந்த மூனீச் பணி
என்றவார்.  எதிர்விக்கும் இடையரவாத க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார் எந்திரங்களுக்கு நிதி வழங்குவதற்கவாக
பின்ிந்த மூனீச் பற்றப்ிந்த மூனீச் படும சமூக சக்கும் சீனக்  வகவாள்வுக்கும் இடககளுக்கு எதிரவாகவும,  க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவாருக்கு
எதிரவாகவும,  ஏற்கும் சீனக்கும் இடையவ,  அ வீச் பாதுகாப்பு மரிக்க ீச் பாதுகாப்பு மற்றும ஐக்கும் இடையரவாப்பிய  வதவாழிலவாமோதல்கள
வர்க்கத்தினுள் ிந்த மூனீச் பவாரிய எதிர்ப்பு உள்மோதல்களது.  ஒரு க்கும் இடையசவாசலிச க்கும் இடையிந்த மூனீச் பவார்-எதிர்ப்பு
இயக்கத்தில்  வதவாழிலவாமோதல்கள வர்க்கத்வுக்கும் இடத ஐக்கியப்ிந்த மூனீச் படுத்துவக்கும் இடையத தீவிரீச் பாதுகாப்பு மவுக்கும் இடடந்து
வரும முதலவாளித்துவ  வநருக்கடிக்கு அவசயீச் பாதுகாப்பு மவாும் சீன விவுக்கும் இடடயிறுப்ிந்த மூனீச் பவாகும.


