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மாபெரும் கட்டுச்சிதறல: பொருக்குப் பிந் பிந்ததய
புவியரசியல ஒழுங்க பிந்தமப்பின் பகமைப்பின் நெருக்கட

Alex Lantier,   2 June 2017

அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி ம ஜனானஜனால்ட டரம்ப தனத ெத்திய கிழக்க ெற்றும் ஐஐரரஜனாபபஜனா
சுற்றுபபயணத்ணத்தத முடித்த விடடுத் திரும்ப இன்னும் ஒரு வஜனாரம் கூ  ஆகியிரஜனாத
நிணத்தநிலையில்,  உநிலைக அரசியலில் பரந்த தஜனாக்கங்களு னஜனான ஒரு ெஜனாற்றம் நணத்த மபற்றுக்
மகஜனாண்டிருக்கிறத என்பத மதளிவஜனாய இருக்கிறத.  பநிலை தசஜனாபதங்ககளஜனாய சர்வஐரதச
மபஜனாருகளஜனாதஜனாரத்திற்கம் மபஜனாத வஜனாழ்விற்கம் கட ணத்தெபணத்தப தீர்ெஜனானித்த உநிலைககளஜனாவிய
உறவுகளும் நிறுவனங்களும் தரிதெஜனாக கடடுச்சிதறிக் மகஜனாண்டிருக்கின்றன.

வர்த்தகப ஐரபஜனாரின் அச்சுறுத்தல் அதிகரிபபதம் அத்தணத்தன ஏகஜனாதிபத்திய சக்திகளுக்கம்
இரஜனாணுவ அபநிலைஜனாணத்தசகள மீண்டும் எழுந்திருபபதம்,  இரண் ஜனாம் உநிலைகப ஐரபஜனாருக்கப
பன்னர் ஐரெநிலைஜனாதிக்க ஏகஜனாதிபத்திய சக்தியஜனாக அமெரிக்கஜனா எழுந்ததன் பன்னர்
உருவஜனாக்கபபடடிருந்த சர்வஐரதச நிறுவனங்களின் உணத்த வு முன்ஐரனறிய கட த்தில்
இருபபதன் அறிகறிககளஜனாய அணத்தெந்திருக்கின்றன.

இந்த நிணத்தநிலைகணத்தநிலைவு பநிலை தசஜனாபதகஜனாநிலைங்களில் முதிர்ச்சியணத்த ந்திருந்த
நிகழ்ச்சிபஐரபஜனாக்ககளின் விணத்தகளமபஜனாருகளஜனாய இருந்தத.  1991  இல்,  ஐரசஜனாவியத் ஒன்றியம்
ஸ்ரஜனாலினிசத்தஜனால் கணத்தநிலைக்கபபட ணத்தெயஜனானத ஐரநடஐர ஜனா கூட ணிக்க ஒரு மபஜனாத எதிரிணத்தய
இல்நிலைஜனாத மசயத செயத்தில்,  ஏகஜனாதிபத்திய சக்திகளுக்க இணத்த யிநிலைஜனான
பதட ங்கள ஏற்கனஐரவ அதிகரித்தக் மகஜனாண்டிருந்தன.  அமெரிக்க
மூஐரநிலைஜனாபஜனாயவஜனாதிகள,  ஐரசஜனாவியத் ஒன்றியம் இல்நிலைஜனாெல் ஐரபஜனானதஜனால்
எந்த உ னடியஜனான இரஜனாணுவப ஐரபஜனாடடிநஜனாடும் இல்நிலைஜனாத ஒரு
“ஒற்ணத்தறத் தருவ தருண”த்ணத்தத அறிவித்த ஐரபஜனாத,
அமெரிக்கஜனாவின் வீழ்ச்சியணத்த ந்த மகஜனாண்டிருந்த மபஜனாருகளஜனாதஜனார
நிணத்தநிலைணத்தய ஈடுமசயவதற்க இந்த இரஜனாணுவ அனுகூநிலைத்ணத்ததப
பயன்படுத்திக் மகஜனாளவதற்க அவர்கள ஐரநஜனாக்கம்
மகஜனாண்டிருந்தனர்.

1992  ஆம் ஆண்டின் மபன் கன் மூஐரநிலைஜனாபஜனாய ஆயவறிக்ணத்தக
ஒன்று,  அமெரிக்கஜனா,  “ஐரபஜனாடடியஜனாக வரத்தக்க நஜனாடுகளுக்க
அணத்தவ மபரியமதஜனாரு பஜனாத்திரத்ணத்தத வகிக்க ஆணத்தசபபடுவதற்ஐரகஜனா
அல்நிலைத ஒரு ஐரெநிலைதிக மூர்க்கெஜனான நிணத்தநிலைபபஜனாடணத்த  பன்பற்றுவதற்ஐரகஜனா
அவசியஐரெதம் இல்ணத்தநிலை”  என்பதில் நம்பக்ணத்தகயூட  ஐரவண்டும்,  அத்த ன்
“நெத தணத்தநிலைணத்தெணத்தய சவஜனால் மசயவத அல்நிலைத ஸ்தஜனாபக்கபபட  அரசியல் ெற்றும்
மபஜனாருகளஜனாதஜனார ஒழுங்ணத்தக ெஜனாற்றுவதற்க முணத்தனவத ஆகியவற்றில் அவர்களுக்க
ஊக்கமிழக்கம்படி” மசயய ஐரவண்டும் என்று திட வட ம் மசயதத. 

கஜனால் நூற்றஜனாண்டு கஜனாநிலைத்திற்கப பன்னர்,  இந்த மகஜனாளணத்தகயஜனானத ஐரதஜனால்வி
கண்டிருக்கிறத. அக்மகஜனாளணத்தக அமெரிக்கஜனாவின் தணத்தநிலைணத்தெயில் ஐரநடஐர ஜனா சக்திகளின் ஒரு
மதஜனா ர் வரிணத்தசயஜனான ஏகஜனாதிபத்திய ஐரபஜனார்கள ெற்றும் தணத்தநிலையீடுகளுக்க இடடுச்
மசன்றிருந்தத. இணத்தவ ஈரஜனாக்,  யூஐரகஜனாஸ்நிலைஜனாவியஜனா,  ஆபகஜனானிஸ்தஜனான்,  லிபயஜனா,  சிரியஜனா,
உக்ஐரரன் ெற்றும் பநிலை நஜனாடுகணத்தகள தவம்சம் மசயதன.  இந்த இரஜனாணுவவஜனாத
ந வடிக்ணத்தககள மில்லியன் கணக்கஜனான உயிர்கணத்தகள கஜனாவுமகஜனாண் ன,  ஒடடுமெஜனாத்த
சமூகங்கணத்தகளயும் அழித்தன, இரண் ஜனாம் உநிலைகப ஐரபஜனாருக்க பந்ணத்ததய ெஜனாமபரும் அகதிகள
மநருக்கடிணத்தய உருவஜனாக்கின,  அத்தணத்தனக்கப பன்னரும் அணத்தவ படுஐரதஜனால்விகணத்தகளஐரய
உருவஜனாக்கின;  அமெரிக்க ஏகஜனாதிபத்தியத்தின் தணத்தநிலைவிதிணத்தய ெஜனாற்றுவதில் ஐரதஜனாற்றன.
இபஐரபஜனாத அந்த மநருக்கடியில் ஒரு புதிய கட ம் எட பபடடிருக்கிறத: அமெரிக்கஜனாவின்
ஏகஜனாதிபத்திய ஐரபஜனாடடி நஜனாடுகள அமெரிக்க ஏகஜனாதிபத்தியத்தின் உநிலைககளஜனாவிய
ஐரெநிலைஜனாதிக்கத்திற்க ஐரநரடியஜனான,  மதஜனாணத்தநிலைஐரநஜனாக்க தஜனாக்கங்கள மகஜனாண்  சவஜனால்கணத்தகள
முன்நிறுத்த தயஜனாரிபபு மசயத மகஜனாண்டிருக்கின்றன.

ஜ7  ெற்றும் ஐரநடஐர ஜனா உச்சிெஜனாநஜனாடுகளில் ஐஐரரஜனாபபஜனாவி ம் இருந்த ஐரெம்பட 
மபஜனாருகளஜனாதஜனார உ ன்பஜனாடுகணத்தகள மபறுவதற்க டரம்ப மசயத முயற்சிகள திருபபத்தஜனாக்கின.
ஐரநடஐர ஜனா கூட ணியில் இரஜனாணுவ மசநிலைவினத்திற்க “மசலுத்த ஐரவண்டிய அகளவுக்க
மதஜனாணத்தக மசலுத்தஜனாதவர்கள”  என ஐஐரரஜனாபபயர்கணத்தகளக் கணத்தறகூறிய டரம்ப ஐரஜர்ெனிணத்தய
“படுஐரெஜனாசெஜனானத”  என்று கண் னம் மசயதஐரதஜனாடு அமெரிக்கஜனாவுக்கஜனான ஐரஜர்ென் கஜனார்
ஏற்றுெதிணத்தய “நஜனாங்கள நிறுத்தஐரவஜனாம்”  என்றும் ஐரசர்த்தக் கூறினஜனார்.  ஆனஜனால்
ஐஐரரஜனாபபஜனாவி ம் இருந்த பதிலிறுபபஜனாக அனுதஜனாபமும் நிதி உதவியும் வரவில்ணத்தநிலை, ெஜனாறஜனாக
உடகண்  ஐஐரரஜனாபபய சக்திகள அமெரிக்கஜனாவு ன் அரசியல்ரீதியஜனாகவும்
இரஜனாணுவரீதியஜனாகவும் முறித்தக் மகஜனாளவதற்க தயஜனாரிபபு மசயத மகஜனாண்டிருபபணத்தத
சுடடிக் கஜனாடடுகின்ற வரிணத்தசயஜனான ந வடிக்ணத்தககள தஜனான் வந்தன.

ஞஜனாயிறன்று முனீச் பீர் கூ ஜனார ஐரபரணியில் ஐரபசிய ஐரஜர்ென் சஜனான்சநிலைர் அங்ஐரகநிலைஜனா
ஐரெர்மகல்,  உச்சிெஜனாநஜனாடுகளில் டரம்ப ந ந்த மகஜனாண் விதம் ெற்றும் ஐஐரரஜனாபபய
ஒன்றியத்தில் இருந்த மவளிஐரயற பரிட ன் வஜனாக்களித்தணத்தெ இரண்ணத்த யும் கறிபபட ஜனார்:
“நஜனாம் ெற்றவர்கள மீத நம்பயிருந்த கஜனாநிலைம் கறிபபட  ெட த்திற்க முடிந்த விட த

என்பணத்தத க ந்த சிநிலை தினங்களில் நஜனான் அனுபவபூர்வெஜனாயக் கண்ஐர ன்.
ஐஐரரஜனாபபயர்ககளஜனாகிய நஜனாம் உண்ணத்தெயஜனாகஐரவ நெத தணத்தநிலைவிதிணத்தய நெத

மசஜனாந்தக் ணத்தககளில் எடுத்தஜனாக ஐரவண்டும்”.  முமுன்ஐரனஜனாக்கிச் மசன்று ,
“நெத எதிர்கஜனாநிலைத்திற்கஜனாக நஜனாஐரெ தஜனான் ஐரபஜனாரஜனாடியஜனாக ஐரவண்டும்”

என்று அவர் ஐரெலும் ஐரசர்த்தக் மகஜனாண் ஜனார்.

ஐரெர்க்மகலின் வசனம் அமெரிக்கஜனாவுக்கம் ஐஐரரஜனாபபஜனாவுக்கம்
இணத்த யில் 1949  இல் ஸ்தஜனாபக்கபபடடிருந்த ஐரநடஐர ஜனா
இரஜனாணுவக் கூட ணியில் ஒரு ஆழெஜனான மநருக்கடிணத்தய
பரதிபலித்தத என்பணத்தத க ந்த வஜனாரத்தில் ஐஐரரஜனாபபஜனாவில்
ந ந்த நிகழ்வுகள ஊர்ஜதம் மசயதன.  டரம்பபன் கீழ்,

அமெரிக்கஜனா தன்ணத்தன “ஐரெற்கத்திய சமூகத்தின்
விழுமியங்களுக்க”  மவளிஐரய நிறுத்திக் மகஜனாண்டிருபபதஜனாக

ஐரஜர்ென் மவளியுறவு அணத்தெச்சரஜனான சிக்ெஜனார் கஜனாபரியல் அறிவித்தஜனார்.
இத “உநிலைக சக்திகளிணத்த ஐரயயஜனான உறவுகளில் ஒரு ெஜனாற்றத்ணத்தத” சமிக்ணத்தக

மசயததஜனாக அவர் ஐரெலும் ஐரசர்த்தக் மகஜனாண் ஜனார்.

ஐரஜர்ெனியின் ஒரு மநருங்கிய கூட ஜனாளியஜனான,  புதிதஜனாக ஐரதர்வஜனாகியிருக்கம் பமரஞ்சு
ஜனஜனாதிபதி இெஜனானுவல் ெக்ஐரரஜனான், ஐரவர்சஜனாயில் ஒரு உயர்நிணத்தநிலை உச்சிெஜனாநஜனாடடிற்க ரஷ்ய
ஜனஜனாதிபதி விகளஜனாடிமிர் புடடிணத்தன அணத்தழத்திருந்தஜனார்.  ஒரு இணத்தணந்த மசயதியஜனாகளர்
சந்திபபல் புடடினுக்க பக்கத்தில் நின்றிருந்த ெக்ஐரரஜனான்,  சமீப கஜனாநிலைங்களின் அத்தணத்தன
முக்கியெஜனான அமெரிக்க-ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றிய தணத்தநிலையீடுகணத்தகளயும் விெர்சனம் மசயதஜனார்.
2014 இல் கிஐரயவில் அமெரிக்க ெற்றும் ஐரஜர்ென் ஆதரவு ன் ந ந்த ஆடசிக்கவிழ்பபஜனால்
உக்ஐரரனில் தூண் பபட  ஐரெஜனாதணத்தநிலை முடிவுக்கக் மகஜனாண்டுவர அணத்தழபபு விடுத்த அவர்,
ரஷ்யஜனாவு ன் மநருக்கெஜனான மபஜனாருகளஜனாதஜனார ெற்றும் உகளவுத்தணத்தற ஒத்தணத்தழபபுக்கம்
அணத்தழபபு விடுத்தஜனார் என்பத ன் சிரியஜனாவில்,  ெஜனாஸ்கஸ் நகரில் பரஜனான்சின் தூதரகத்ணத்தத
மீண்டும் திறக்கம் சஜனாத்தியத்ணத்ததயும் உநிலைவ விட ஜனார்.

அத்த ன் இந்த வஜனாரத்தில்,  புரூமசல்ஸில் ஒரு புதிய ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றிய இரஜனாணுவத்
தணத்தநிலைணத்தெயகம் மசயல்ப த் மதஜனா ங்கியத.  ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றியம் ஐரநடஐர ஜனாவுக்க ஒரு
ஐரபஜனாடடியஜனாகி வி க் கூடும் என்ற அமெரிக்கஜனாவின் அச்சத்ணத்தத அடிமயஜனாற்றி அதற்க
முடடுக்கடணத்த  ஐரபஜனாடடு வந்திருந்த பரிட ன்,  ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றியத்தில் இருந்த
மவளிஐரயறி விட  கஜனாரணத்தஜனால் இனியும் அத அதணத்தனத் தடுத்த ணத்தவக்க முடியஜனாெல்
ஐரபஜனானத.



இந்த நிகழ்வுகள அமெரிக்கஜனாவுக்க ஒரு வரநிலைஜனாற்றுப பன்னணத்த ணத்தவக் கறிக்கின்றன
என்பத அமெரிக்கஜனாவின் மவளியுறவுக் மகஜனாளணத்தக மூஐரநிலைஜனாபஜனாயவஜனாதிகள இணத்த ஐரய
பரவநிலைஜனாக ஒபபுக்மகஜனாளகளபபடுகின்றத.  “1945 க்கப பந்ணத்ததய ஒவ்மவஜனாரு அமெரிக்க
நிர்வஜனாகமுஐரெ ஐரஜர்ெனியு னும் ஐரநடஐர ஜனாவு னும் மநருங்கி ஐரவணத்தநிலைமசயவதற்ஐரக முயற்சி
மசயத வந்திருக்கின்றன” என்று ஜஜனாக்ஐரகஜனாப ணத்தையில்புருன் தி ஐரநஷனல் இண் ரஸ்டடில்
எழுதினஜனார்,  ஆனஜனால் டரம்பபன் கீழஜனான அமெரிக்கஜனா “ஐரெர்க்மகணத்தநிலை ஒரு ஐரஜர்ென்
வல்நிலைரணத்தச உருவஜனாக்க தளளிக் மகஜனாண்டிருக்கிறத”.

ணத்தையில்புருன் ஐரெலும் ஐரசர்த்தக் மகஜனாண் ஜனார்:  “இபஐரபஜனாத பரஜனான்ஸ் இெஜனானுவல்
ெக்ஐரரஜனாணத்தன ஜனஜனாதிபதியஜனாக ஐரதர்வு மசயத விடடிருக்கிறத,  ஒரு மபஜனாதவஜனான
மபஜனாருகளஜனாதஜனார ெற்றும் இரஜனாணுவப பஜனாணத்ததணத்தய பன்பற்றத்தக்கதஜனாய ஒரு பரஜனான்ஸ்-ஐரஜர்ென்
அச்சிணத்தன உருவஜனாக்கம் ந வடிக்ணத்தகயில் ஐரெர்க்மகல் இறங்கியிருக்கிறஜனார்.  இத
அமெரிக்கஜனாவின் மகௌரவத்திலும் மவளிநஜனாடடிநிலைஜனான மசல்வஜனாக்கிலும் கணிசெஜனானமதஜனாரு
கழிபறிபணத்தப கறிபபதஜனாய இருக்கம்.  உதஜனாரணத்திற்க,  ஈரஜனான் மீத தணத்த களுக்கம்
அதணத்தனத் தனிணத்தெபபடுத்தவதற்கெஜனான டரம்பபன் மநருக்கதணத்தநிலை ெறுதலிக்க ஐரெர்க்மகல்
முடிமவடுத்த,  வ மகஜனாரியஜனாவு ன்,  அதற்க ஆயுதங்கள விற்பத உடப ,  வர்த்தக
உறவுகணத்தகள ஸ்தஜனாபக்கிறஜனார் என கற்பணத்தன மசயத பஜனாருங்கள.”

ஆயினும் இந்தப பதட ங்கள எல்நிலைஜனாம் மவறுெஐரன மவளணத்தகள ெஜனாளிணத்தகயில் இபஐரபஜனாத
இருபபவரின் அதீத ஐரதசியவஜனாதக் மகஜனாளணத்தகயின் விணத்தகளமபஜனாருள ெடடுென்று.
உண்ணத்தெயில்,  ஜனநஜனாயகக் கடசியஜனானத ரஷ்யஜனாணத்தவ இணத்த வி ஜனாத தீணத்தெயஜனாக
கஜனாடடுவத ன் அமெரிக்க ஜனநஜனாயகத்திற்க எதிரஜனாய சதிமசயவதஜனாக அதன் மீத கற்றமும்
சஜனாடடுகின்ற அஐரதஐரநரத்தில், மசன்ற ஆண்டில் அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதித் ஐரதர்தலில் ஹிநிலைஜனாரி
கிளிண் ன் மவற்றி மபற்றிருந்தஜனாலும் ஐஐரரஜனாபபஜனாவில் ஐரெஜனாதல்கள தீர்க்கபபடடு
விடடிருக்கஜனாத என்பத இபஐரபஜனாத முன்னினும் மதளிவஜனாய மதரியக் கூடியதஜனாய
இருக்கிறத.  ெஜனாறஜனாய,  இந்தப பதட ங்கள மசன்ற நூற்றஜனாண்டில் இரண்டுமுணத்தற உநிலைகப
ஐரபஜனாருக்க இடடுச் மசன்றிருந்த மபரும் ஏகஜனாதிபத்திய சக்திககளத நநிலைன்களுக்க
இணத்த யிநிலைஜனான ஆழெஜனான முரண்பஜனாடுகளிஐரநிலைஐரய ஐரவரூன்றியிருக்கின்றன.

ஆசியஜனாவில் ஏகஜனாதிபத்திய சக்திகளுக்க இணத்த யில் அதிகரித்தச் மசல்லும் ஐரபஜனாடடியில்
இத அடிக்ஐரகஜனாடிடடுக் கஜனாட பபடுவதஜனாய இருக்கிறத.  மசன்ற ெஜனாதத்தில்,  சீனஜனா,  அதன்
ஒஐரர இணத்தணபபு, ஒஐரர பஜனாணத்தத (One Belt, One Road - OBOR) சீனஜனா, ெத்திய கிழக்க ெற்றும்
ஐஐரரஜனாபபஜனாணத்தவ ஒருங்கிணத்தணக்கின்ற வணத்தகயில் எரிசக்தி ெற்றும் ஐரபஜனாக்கவரத்த
உளகட ணத்தெபபன் ஒரு வணத்தநிலைணத்தயக் கடடுவதற்மகன வடிவணத்தெக்கபபடடுளகளத என்று
மசஜனால்நிலைபபடுவணத்தத மதஜனா க்கிய ஐரபஜனாத,  அமெரிக்கஜனா ஓரெஜனாய ஒதங்கி நிற்கின்ற ஒரு
பஜனாத்திரத்திற்கஜனாய கணத்தறக்கபபடடு வி ,  சீனஜனாவும் ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றியமும் தங்ககளத
உறவுகணத்தகள அபவிருத்தி மசயத மகஜனாண் ன.  ஆயினும்,  சீனஜனாணத்தவ தனிணத்தெபபடுத்தம்
ஐரநஜனாக்க னஜனான அமெரிக்கஜனாவின் “ஆசியஜனாணத்தவ ஐரநஜனாக்கிய திரும்புநிணத்தநிலை”யில்
அமெரிக்கஜனாவின் கூட ஜனாளிககளஜனாக இருக்கின்ற ஜபபஜனான் ெற்றும் இந்தியஜனாவின் பதிலிறுபபும்,
அடிபபணத்த யில் அமெரிக்க ஏகஜனாதிபத்திய நநிலைன்களுக்க ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றியத்தின்
சக்திகணத்தகள வி வும் அதிக நடபுணத்த யதஜனாக இருந்த வி வில்ணத்தநிலை.

மசன்ற வஜனாரத்தில்,  “ஆசியஜனா ஆபரிக்கஜனா வகளர்ச்சி வகளஜனாகம்”  ஒன்றுக்கஜனான
“மதஜனாணத்தநிலைஐரநஜனாக்க ஆவணம்” ஒன்ணத்தற ஜபபஜனானும் இந்தியஜனாவும் இணத்தணந்த மவளியிட ன;
சீனஜனாவின் ஒஐரர இணத்தணபபு,  ஒஐரர பஜனாணத்தத (OBOR) க்கஜனான ஒரு ெஜனாற்றஜனாக
முன்ணத்தவக்கபபடுகின்ற இத இந்தியஜனாணத்தவ ஒரு உற்பத்தி-சங்கிலி ணத்தெயெஜனாகவும்
இரஜனாணுவரீதியஜனாய சீனஜனாவுக்கஜனான எதிர்பபநிலைெஜனாகவும் அபவிருத்தி மசயயும்.  மவறுெஐரன
சீனஜனாணத்தவ விஞ்சுவத ெடடுெல்நிலை,  ெஜனாறஜனாக ஜபபஜனாணத்தன மீண்டும் ஆயுதபஜனாணியஜனாக்கவதம்
ஆசியஜனாவின் ஐரெநிலைஜனாதிக்க சக்தியஜனாக அமெரிக்கஜனாவின் இ த்தில் அெர்வதம் தஜனான்
ஜபபஜனானிய பரதெர் சின்ஐரஷஜனா அஐரப ெற்றும் அதி ஐரதசியவஜனாத Nippon Kaigi அணத்தெபபல்
இருக்கம் அவரத ஆதரவஜனாகளர்ககளத இநிலைடசியெஜனாக இருக்கிறத.

இந்திய-ஜபபஜனான் கூட ணியஜனானத ”உநிலைகின் எந்தக் கூட ணிணத்தய”  கஜனாடடிலும் “மிகவும்
சஜனாத்தியத்திறம்”  மகஜனாண்டிருக்கிறத என்று அஐரப -இவரத அரசஜனாங்கெஜனானத இரண் ஜனாம்
உநிலைகப ஐரபஜனார் ஐரதஜனால்விக்கப பன்னர் ஜபபஜனானின் மவளிநஜனாடடுப ஐரபஜனார்கள மீத
அரசியநிலைணத்தெபபு சட ரீதியஜனாக திணிக்கபபடடிருந்த தணத்த  நீக்கபபடுவதற்க மூர்க்கெஜனாக
மநருக்கிக் மகஜனாண்டிருக்கிறத- மதஜனா ர்ந்த அறிவித்த வந்திருக்கிறஜனார்.

டரம்பபன் ஐஐரரஜனாபபய சுற்றுபபயணத்ணத்தத சூழ்ந்த நிகழ்வுகள மவறுெஐரன அமெரிக்க
ஏகஜனாதிபத்தியத்தின் மநருக்கடிணத்தய ெடடுெல்நிலை,  ஒடடுமெஜனாத்த உநிலைக முதநிலைஜனாளித்தவ

அணத்தெபபுமுணத்தறயின் மநருக்கடிணத்தயயும் பரதிபலிக்கின்றன. அமெரிக்கஜனாவு ன் ஐரபஜனாடடியிடும்
நஜனாடுகளில் எதமவஜனான்றும் —உளநஜனாடடில் சிக்கனந வடிக்ணத்தகக் மகஜனாளணத்தககளுக்கஜனாக
மவறுக்கபபடும் ஐஐரரஜனாபபய ஒன்றியமும் சரி,  அல்நிலைத மபஜனாருகளஜனாதஜனாரரீதியஜனாக
ெரணபபடுக்ணத்தகயில் இருக்கம் ஜபபஜனானின் வநிலைத-சஜனாரி ஆடசியும் சரி, அல்நிலைத சீனஜனாவின்
ெஜனாஐரவஜனாயிசத்திற்கப பந்ணத்ததய முதநிலைஜனாளித்தவ நிதிபபரபுத்தவமும் சரி—  ஒரு
முற்ஐரபஜனாக்கஜனான ெஜனாற்ணத்தற வழங்கவில்ணத்தநிலை.

உநிலைக முதநிலைஜனாளித்தவத்ணத்தத ஸ்திரபபடுத்தவதற்கம்,  மபரிய-அகளவிநிலைஜனான வர்த்தகப
ஐரபஜனாரும் இரஜனாணுவ ஐரெஜனாதலும் உருவஜனாவணத்தத தடுக்கம் வணத்தகயிலும் இந்த சக்திககளத ஒரு
கூட ணி உருவஜனாகிஐரய தீரும் என்று எவமரஜனாருவர் திட வட ம் மசயதஜனாலும்,  அவர்
வரநிலைஜனாற்றுக்க எதிரஜனாய கனெஜனாய பந்தயம் கடடுகிறஜனார் என்பஐரத அர்த்தெஜனாயிருக்கம். டரம்ப
ஐரஜர்ெனிக்க எதிரஜனாய வர்த்தக ஐரபஜனாருக்க ஐரகஜனாருகிறஜனார்,  ஐரஜர்ெனியும் ஜபபஜனானும் தெத
மவளியுறவுக் மகஜனாளணத்தகணத்தய மீண்டும் இரஜனாணுவெயெஜனாக்ககின்றன, அதிகஜனாரத்தக்க வரும்
புதிய பமரஞ்சு ஜனஜனாதிபதி கட ஜனாய இரஜனாணுவ ஐரசணத்தவணத்தய மீண்டும் மகஜனாண்டுவருவணத்தத
ஆதரிக்கிறஜனார்,  இத்தணத்தகய நிணத்தநிலைணத்தெகளில்,  மசன்ற நூற்றஜனாண்டின் உநிலைகப ஐரபஜனார்ககளத
ெட த்திற்கஜனான —அல்நிலைத அதனினும் மபரிய ெட த்திற்கஜனான— ஒரு புதிய உநிலைககளஜனாவிய
பற்றணத்தவபணத்தப ஐரநஜனாக்கி ஆளும் உயரடுக்கினர் கண்ணத்தணமூடிக் மகஜனாண்டு பஜனாயந்த மசன்று
மகஜனாண்டிருக்கின்றனர் என்பணத்ததஐரய ஒவ்மவஜனான்றும் சுடடிக்கஜனாடடுகிறத.

முதநிலைஜனாளித்தவ அரசியலின் உணத்த விற்க ெஜனாற்றீ ஜனாக எழவிருக்கம் சக்தி,  சர்வஐரதச
மதஜனாழிநிலைஜனாகள வர்க்கஐரெயஜனாகம்.  சகிக்க முடியஜனாத வஜனாழ்க்ணத்தக நிணத்தநிலைணத்தெகள,  பஜனாரிய
ஐரவணத்தநிலைவஜனாயபபன்ணத்தெ, ெற்றும் பநிலை தசஜனாபத கஜனாநிலை சிக்கன ந வடிக்ணத்தககள ெற்றும் ஐரபஜனார்
ஆகியவற்றின் பன்னரஜனான சமூகத் தயர நிணத்தநிலை ஆகியவற்றின் மூநிலைெஜனாக அத
ந வடிக்ணத்தகக்கள தளகளபபடடுக் மகஜனாண்டிருக்கிறத. அஐரெசன் ெற்றும் ஆபபள ஐரபஜனான்ற
மபருநிறுவனங்கள,  பத்தக்கம் ஐரெற்பட  நஜனாடுகளில் தெத மதஜனாழிநிலைஜனாகளர் பணத்த ணத்தய
பரவநிலைஜனாகக் மகஜனாண்டு ஒரு உநிலைகெயெஜனாக்கபபட  உநிலைகப மபஜனாருகளஜனாதஜனாரத்தில் ஐரெநிலைஜனாதிக்கம்
மசலுத்தகின்ற நிணத்தநிலையில்,  மதஜனாழிநிலைஜனாகள வர்க்கெஜனானத,  ஒவ்மவஜனாரு நஜனாடடிலும் ஆடசி
மசயகின்ற நிதியப பரபுத்தவங்களில் இருந்த அடிபபணத்த யஜனாய பரிந்த நிற்கின்ற ெற்றும்
அவற்றுக்க எதிரஜனாய நிற்கின்ற நநிலைன்கணத்தகளக் மகஜனாண்  ஒரு சர்வஐரதச வர்க்கெஜனாக அதன்
பஜனாத்திரம் கறித்த ஐரெலும் ஐரெலும் அதிகெஜனாய நனவுமபற்று வருகிறத.

சர்வஐரதச முதநிலைஜனாளித்தவ உறவுகளின் மபஜனாறிவஜனானத,  இரண் ஜனாம் உநிலைகப ஐரபஜனாருக்கப
பந்ணத்ததய சகஜனாபதத்தில் வர்க்கப ஐரபஜனாரஜனாட த்ணத்தத ெடடுபபடுத்த எழுந்த பல்ஐரவறு சமூக
ஜனநஜனாயக ெற்றும் தஜனாரஜனாகளவஜனாதக் கடசிகள ெற்றும் மதஜனாழிற்சங்க அதிகஜனாரத்தவங்ககளத
ெதிபபழபபு ன் ணத்தகஐரகஜனார்த்த நணத்த மபறுகிறத.  அதிர்ச்சியூடடும்விதெஜனாய பமரக்ஸிடடுக்க
ஆதரவஜனாய வஜனாக்களிக்கபபட ணத்தெ,  டரம்பபன் ஐரதர்வு ெற்றும் பரஜனான்சின் சமீபத்திய
ஜனஜனாதிபதி ஐரதர்தலில் பரஜனான்சின் இருகடசி ஆடசிமுணத்தற சிதறிப ஐரபஜனானணத்தெ ஆகியணத்தவ
பணத்தழய ஆளும் ஸ்தஜனாபகங்கள உருக்கணத்தநிலைந்த மகஜனாண்டிருபபதற்க சஜனாடசியெளிக்கின்றன.
வர்க்கப ஐரபஜனாரஜனாட த்தின் ஒரு உநிலைககளஜனாவிய மவடிபபு தயஜனாரிக்கபபடடுக்
மகஜனாண்டிருக்கிறத.

எழுந்திருக்கம் மநருக்கடியஜனானத,  ஸ்ரஜனாலினிஸ்டுகளின் ஐரசஜனாவியத் ஒன்றிய கணத்தநிலைபபு,
ஐரசஜனாசலிசத்தக்கஜனான சர்வஐரதசத் மதஜனாழிநிலைஜனாகள வர்க்கத்தின் ஐரபஜனாரஜனாட ம் முடிந்த ஐரபஜனானணத்ததக்
கறித்த நிற்கவில்ணத்தநிலை என்ற நஜனான்கஜனாம் அகிநிலைத்தின் அணத்தனத்தநிலைகக் கழுவின்
வலியுறுத்தணத்தநிலை சரிமயன நிரூபணம் மசயகிறத.  முதநிலைஜனாளித்தவெஜனானத,  இருபதஜனாம்
நூற்றஜனாண்டின் ெகத்தஜனான ெஜனார்க்சிஸ்டுககளஜனால் அணத்த யஜனாகளம் கஜனாணபபட வஜனாறஜனாய,
ஐரபஜனாருக்கம் ஐரசஜனாசலிசப புரடசிக்கம் இடடுச் மசல்நிலைக் கூடிய அடிபபணத்த 
முரண்பஜனாடுககளஜனான உநிலைகப மபஜனாருகளஜனாதஜனாரத்திற்கம் ஐரதசிய-அரசு அணத்தெபபுமுணத்தறக்கம்
இணத்த யிநிலைஜனான ெற்றும் சமூகெயெஜனாக்கபபட  மபஜனாருகளஜனாதஜனார உற்பத்திக்கம் தனியஜனார்
இநிலைஜனாபக் கவிபபற்கம் இணத்த யிநிலைஜனானவற்ணத்தற தீர்க்க முடிந்திருக்கவில்ணத்தநிலை.

ஒரு நூற்றஜனாண்டுக்க முந்ணத்ததய அக்ஐர ஜனாபர் புரடசியின் பஜனாரம்பரியத்திநிலைஜனான ஒரு
சர்வஐரதசிய ெற்றும் ஐரசஜனாசலிச ஐரவணத்தநிலைத்திட த்ணத்தத அடிபபணத்த யஜனாகக் மகஜனாண்  புரடசிகரப
ஐரபஜனாரஜனாட ம் ெடடுஐரெ மதஜனாழிநிலைஜனாகள வர்க்கத்திற்க முன்ஐரநஜனாக்கியிருக்கின்ற பஜனாணத்ததயஜனாகம்.
ஐரபஜனாடடி ஏகஜனாதிபத்திய சக்திகளில் ஏஐரதஜனாமவஜனான்றின் இரஜனாணுவக் மகஜனாளணத்தககளுக்க
மதஜனாழிநிலைஜனாகளர்கள ஆதரவளிக்க முடியஜனாத.  உநிலைககளஜனாவிய ஒரு ஐரசஜனாசலிச ஐரபஜனார்-எதிர்பபு
இயக்கத்ணத்ததக் கடடிமயழுபபுவதன் மூநிலைெஜனாக ஏகஜனாதிபத்தியத்திற்க எதிரஜனான ஐரபஜனாரஜனாட த்தில்
மதஜனாழிநிலைஜனாகள வர்க்கத்ணத்தத ஐக்கியபபடுத்தவஐரத உநிலைக முதநிலைஜனாளித்தவத்தின் ஆழெணத்த யும்
மநருக்கடிக்க அவசியெஜனாயிருக்கக் கூடிய பதிலிறுபபஜனாகம்.


