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ஜஜேர்மனியின் ஜ20 உச்சிமமாநமாட்டில
கடுமமயமான ஜமமாதலகள் ஆதிக்கம
சசெலுத்துகின்றன
Bill Van Auken, 7 July 2017
ஜஜேர்மனியின் ஹம்ஜபேர்க்கில் இன்று கூடுகின்ற இரண்டு நநாள் ஜ 20
நநாடுகளின் உச்சிமநாநநாட்டில், பூஜகநாளமயப்பேட்ட பபேநாருளநாதநார மற்றும்
அரசியல் பநருக்கடி ஜமஜலநாங்கி உள்ளதுடன் , இரநாணுவ ஜமநாதல்
மற்றும் பேலதரப்பு புவிசநார்மூஜலநாபேநாய ஜமநாதல்களும் அச்சுறுத்துகிறது .
யநார் முதலில் சுடுவநார் என்பேது பதரியநாமல் , பபேரிய மற்றும் சிறிய
பகநாள்ளள கும்பேல்களுக்கு இளடஜய நடக்கும் ஒரு கூட்டத்ளதப்
ஜபேநால இந்த சூழலுடன் இந்தளவிற்கு ஜவபறதுவும் ஒத்துஜபேநாகநாது.
2009 இல் இலண்டனில் நடத்தப்பேட்ட முதல் ஜ 20 நநாடுகளின்
உச்சிமநாநநாடு,
2008
ஜவநால் ஸ்ட்ரீட் நிதியியல் உருகுதல்
பதநாடங்கியதில் இருந்து உலக முதலநாளித்துவத்ளத மீட்பேதற்கநாக
மற்றும் பேநாதுகநாப்புவநாத அபேநாயத்ளத தவிர்ப்பேதற்கநாக , ஒரு கூட்டு
முயற்சிளய பிரதநான சக்திகள் ஜமற்பகநாள்வதற்கநான கருத்தரங்கநாக
ஜசளவயநாற்றுபமன
கூறப்பேட்டது.
இன்ஜறநா,
முன்பினும்
ஆழமளடந்துவரும் மற்றும் தீர்க்கவியலநாத
முதலநாளித்துவ
பபேநாருளநாதநார பநருக்கடி பேநாதிப்பின் கீழ , இந்த சக்திகளுக்கு
இளடயிலநான ஜமநாதல்கள் முன்பினும் அபிவிருத்தி அளடந்து ,
கடுளமயநாகி, மூடிமளறக்க முடியநாததநாக மநாறியுள்ள நிளலளமயில்,
இது இத்தளகய உலக ஒன்றுகூடல்களின் களடசி ஒன்றநாக
இருக்கலநாம் என்று நம்புவதற்கும் நிளறய கநாரணங்கள் உள்ளன.
அபமரிக்க
ஜேனநாதிபேதி படநானநால்ட் ட்ரம்ப் ஜஜேர்மனியில்
வந்திறங்குவதற்கு முன்னதநாக , ஐஜரநாப்பேநாவின் புதிய ஜமலநாதிக்க
சக்தியநாக ஜஜேர்மனியின் வளர்ச்சியுடன் கூர்ளமயநாக ஜவறுபேநாடு
பகநாண்டுள்ள ஜபேநாலநாந்திற்கு விஜேயம் ஜமற்பகநாண்டதன் மூலம் , இந்த
உச்சிமநாநநாட்டிற்கு ஒரு கடுளமயநான மற்றும் பேகிரங்க ஜமநாதலுக்கநான
பதநானிளய அளமத்துள்ளநார் . ஐஜரநாப்பிய கண்டத்திஜலஜய மிகவும்
வலதுசநாரி அரசநாங்கங்களில் ஒன்றநால் வரஜவற்கப்பேட்ட அவர் , “நமது
நநாகரீகஜம" பபேநாறிந்து ஜபேநாகுபமன எச்சரிக்கும் ஒரு பேநாசிசவநாத உளர
வழங்கியதுடன், “குடும்பேத்திற்கநான, சுதந்திரத்திற்கநான, ஜதசத்திற்கநான,
கடவுளுக்கநான" ஒரு ஜபேநாரநாட்டத்திற்கும் அளழப்புவிடுத்தநார். இரண்டநாம்
உலக ஜபேநாரில் ஜஜேர்மன் ஆக்கிரமிப்ளபே ஜபேநாலநாந்து எதிர்த்தளத
முன்நிறுத்திக் கநாட்டிய அவர் , ஜஜேர்மனி உடனநான அபமரிக்க
ஏகநாதிபேத்தியத்தின் இன்ளறய
ஜபேநாட்டிளயத் பதநாடர்வதற்கநாக
ஜபேநாலநாந்துடன் அபமரிக்கநாளவ அணிஜசர்க்க முயன்று வருகிறநார்
என்பேதில் எந்த ஐயத்திற்கும் இடம் ளவக்கவில்ளல.
ட்ரம்ப் வநார்ஜசநாவில் "முப்பபேருங்கடல் அளமப்பின் மநாநநாட்டில்" (Three
Seas Initiative Summit) 12 - மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐஜரநாப்பேநா
நநாடுகளுக்கும் உளர நிகழத்தினநார் , இந்த அளமப்பு, 1920 களில்
ஜசநாவியத் ஒன்றியம் மற்றும் ஜஜேர்மனி இரண்டுக்கும் எதிரநாக
திரும்பியிருந்த, ஆனநால் அபமரிக்கநாவினநால் ஆதரிக்கப்பேட்ட, பேல்ஜவறு
பேநாசிசவநாத மற்றும் ஜதசியவநாத ஆட்சிகளுடன் உருவநாக்கப்பேட்ட ,

இன்டர்மநாரியம் கூட்டணி (Intermarium
பேநாரம்பேரியத்ளதப் பின்பதநாடர்கிறது.

alliance)

என்றளழக்கப்பேட்டதன்

பவள்ளள மநாளிளகயின் திட்டநிரல் , 2003 இல் அப்ஜபேநாது அபமரிக்க
பேநாதுகநாப்புத்துளற பசயலரநாக இருந்த படநானநால்ட் ரம்ஸ்ஃபபேல்டின்
அறிக்ளகளய எதிபரநாலிக்கிறது, அவர் பிரநான்ஸ் மற்றும் ஜஜேர்மனிளய
"பேளழய ஐஜரநாப்பேநா" என்று புறக்கணித்து, கிழக்கில் உள்ள முன்னநாள்
வநார்ஜசநா உடன்பேடிக்ளக நநாடுகளள உள்ளடக்கிய
"புதிய
ஐஜரநாப்பேநாளவ" ஜநநாக்கி வநாஷிங்டன் ஜநநாக்குநிளல பகநாண்டிருப்பேதநாக
சுட்டிக்கநாட்டி, ஈரநாக்கிற்கு எதிரநான ஜபேநாருக்கு அபமரிக்க முளனளவ
ஆதரிக்கநாததற்கநாக பிரநான்ஸ் மற்றும் ஜஜேர்மனிக்கு கண்டனம்
பதரிவித்திருந்தநார்.
ஈரநாக்கிற்கு எதிரநான வநாஷிங்டனின் குற்றகரமநான ஜபேநார் மீது ஏற்பேட்ட
அந்த பிளவுகளள, ஒன்றளர தசநாப்தத்திற்குப் பின்னர் அம்பேலப்பேடுத்தி
உள்ள இந்த புவிசநார்மூஜலநாபேநாய ஜமநாதல்கள், ஏளனய பேநாகங்களுக்கும்
பேரவி, ஐஜரநாப்பேநா மற்றும் அபமரிக்கநாவிற்கு இளடயிலநான உறவுகளின்
ஒவ்பவநாரு பேகுதிளயயும் பேநாதித்து , உலக அரங்கில் அரங்ஜகறி
வருகின்றன.
அபமரிக்க ஆளும் நிதியியல் பசல்வந்த தட்டின் பிற்ஜபேநாக்குத்தனமநான,
குற்றகரமநான மற்றும் ஒட்டுண்ணித்தனமநான உருவ பவளிப்பேநாடநாக
ட்ரம்ப் ஹம்ஜபேர்க்கிற்கு வந்துள்ளநார் . உலக ஜபேரழிவு தநாக்குதலநாக
மநாறக்கூடிய வட பகநாரியநா மீதநான ஒரு ஜபேநாரில் இருந்து ,
அஜதயளவிற்கு சமமநாக ஈரநானுடன் மற்றும் சிரியநாவில் ரஷ்யநாவுடன்
அபேநாயகரமநான ஜமநாதல் வளரயில் , ஜமலும் அவர் நிர்வநாகத்தினது
பபேநாருளநாதநார ஜதசியவநாத "அபமரிக்கநா முதலில் " திட்டநிரலுக்கு
அடிபேணிய
ளவப்பேதற்கநாக
அபமரிக்க
ஏகநாதிபேத்திய
ஜபேநாட்டியநாளர்களளக் மிரட்டுவது வளரயில் , ஜபேநார் அச்சுறுத்தளலப்
பிரஜயநாகிப்பேஜத அவர் ஜநநாக்கமநாக உள்ளது.
எவ்வநாறிருப்பினும் ஓர் ஆக்ஜரநாஷமநான ஏகநாதிபேத்திய திட்டநிரளல
முன்பனடுப்பேதில் எந்த வளகயிலும் ட்ரம்ப் மட்டும் தனியநாக இல்ளல .
ஜஜேர்மன் சநான்சிலர் அங்ஜகலநா ஜமர்க்பகல் , ஜ20 நநாடுகளின்
உச்சிமநாநநாட்டிற்கு முன்னதநாக சீனநாவின் ஜேனநாதிபேதி ஜ ஜன்பிங் உடன்
அவரின் பசநாந்த கூட்டத்ளத நடத்தினநார், இருவரும் சுதந்திர வர்த்தகம்
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விவகநாரங்களள முன்னிளலப்பேடுத்தியதுடன் ,
பேநாதுகநாப்புவநாதத்ளதக் கண்டித்ததன் மூலம் , மளறமுகமநாக ட்ரம்ப்
நிர்வநாக பகநாள்ளககளள எதிர்த்தனர் . சீனநாளவ மத்திய ஆசியநா ,
ரஷ்யநா,
ஐஜரநாப்பேநா மற்றும் மத்திய
கிழக்கின் எரிசக்தி
ஆதநாரவளங்களுடன் இளணக்கும் ஜபேநாக்குவரத்து மற்றும் எரிசக்தி
வளலயளமப்புகளுக்கநான உள்கட்டளமப்ளபே அபிவிருத்தி பசய்யும்
பபேய்ஜங்கின் "ஒஜர இளணப்பு , ஒஜர பேநாளத " திட்டத்ளத (OBOR)

ஜமர்க்பகல் புகழந்துளரத்தநார், இந்த முளனளவ வநாஷிங்டஜனநா அதன்
உயிர்வநாழவு மீதநான ஓர் அச்சுறுத்தலநாக பேநார்க்கிறது.
பகநாரிய தீபேகற்பேம் மற்றும் பதன் சீனக் கடல் இரண்டு இடங்களிலும்
வநாஷிங்டனிடம் இருந்து அதிகரித்த இரநாணுவ அழுத்தத்ளத
எதிர்பகநாண்டுள்ள
ஜ
அரசநாங்கம் ,
அரசியல்ரீதியிலும்
இரநாணுவரீதியிலும் அதிகரித்தளவில் சுதந்திரமநாக உள்ளதும் மற்றும்
வளர்ந்து வருவதுமநான ஜஜேர்மன் ஏகநாதிபேத்தியத்துடன் பநருக்கமநான
பிளணப்புகளள ஜஜேநாடிக்க முளனந்து வருகிறது.
அதற்கநாகஜவ அவர் மநாஸ்ஜகநாவிற்கநான இரண்டு நநாள் விஜேயத்திற்குப்
பின்னர் ஜஜேர்மனிக்கு விஜேயம் ஜமற்பகநாண்டநார். மநாஸ்ஜகநாவில் அவரும்
புட்டினும், பிபயநாங்யநாங் ICBM (கண்டம் விட்டு கண்டம் பசன்று
தநாக்கும் ஏவுகளண ) ஜசநாதளன நடத்தியளத அடுத்து சீனநா வட
பகநாரியநாளவ அடிபேணிய ளவக்க பிரயத்தனம் பசய்ய ஜவண்டுபமன்ற
வநாஷிங்டனின் ஜகநாரிக்ளககளளப் புறக்கணித்தனர் . அதற்கு பேதிலநாக
அவர்கள் பதன் பகநாரியநாவில் இருந்து அபமரிக்கநா அதன்
பபேருந்பதநாளலவு பேநாயும் ஏவுகளண -தகர்ப்பு அளமப்புகளள எடுத்துக்
பகநாள்ள ஜவண்டுபமன அபமரிக்கநாவிற்கு அவர்களின் பசநாந்த
ஜகநாரிக்ளககளள ளவத்தனர்.
இதற்கிளடஜய, உச்சிமநாநநாட்டுக்கு சற்று முன்னதநாக , ஐஜரநாப்பிய
ஒன்றியமும் ஜேப்பேநானும் , உலகின் பமநாத்த உள்நநாட்டு உற்பேத்தியில்
மூன்றில் ஒரு பேங்ளக உள்ளடக்கிய ஒரு சுதந்திர வர்த்தக
உடன்பேடிக்ளகளய முடிவு பசய்திருப்பேதநாக அறிவித்தன . ஜேப்பேநானிய
பிரதம மந்திரி ஷின்ஜஜேநா அஜபே அறிவிக்ளகயில் அந்த உடன்பேடிக்ளக
"பேநாதுகநாப்புவநாதத்ளத ஜநநாக்கிய ஒரு திருப்பேத்திற்கு எதிரநாக சுதந்திர
வர்த்தக பகநாடிளயப் பேறக்க விடுவதற்கநான எங்களின் பேலமநான
அரசியல் விருப்பேத்ளத" எடுத்துக்கநாட்டுகிறது என்றநார்.
“தனிளமப்பேடுத்தல்

மற்றும் உருக்குளலவு கநாலகட்டம் மீண்டும் வந்து
பகநாண்டிருப்பேதநாக சிலர் கூறினநாலும், இது அவ்விதத்தில் கிளடயநாது
என்பேளத நநாங்கள் எடுத்துக்கநாட்டிக் பகநாண்டிருக்கிஜறநாம்,” என்பேளதயும்
ஐஜரநாப்பிய கவுன்சில் தளலவர் டஸ்க் ஜசர்த்துக் பகநாண்டநார்.
அந்த உடன்பேடிக்ளக, அபமரிக்கநாளவ ளமயமநாக பகநாண்ட பேன்னநாட்டு
நிறுவனங்களள விளலயநாக பகநாடுத்து அளமக்கப்பேட்டுள்ளது, இரண்டு
அறிக்ளககளுஜம பதளிவநாக ட்ரம்புக்கு எதிரநாக திரும்பி இருந்தன ,
அவர் அந்த உச்சிமநாநநாட்டுக்கு முன்னதநாக ட்வீட் பசய்ளகயில் ,
“அபமரிக்கநா உலக வரலநாற்றிஜலஜய மிக ஜமநாசமநான வர்த்தக
உடன்பேடிக்ளககள் சிலவற்ளற பசய்துவிட்டது. நமக்கு உதவி பசய்யநாத
நநாடுகஜளநாடு நநாம் ஏன் இத்தளகய உடன்பேடிக்ளககளளத் பதநாடர
ஜவண்டும்,” என்றநார்.
உலக பபேநாருளநாதநாரத்தின் ளமயத்தில் உள்ள பபேநாருளநாதநார
சக்திகளுக்கு இளடஜய பதநாடர்ந்து தீவிரமளடந்து வரும்
ஜமநாதல்களுடன் ஜசர்ந்து, ஜநட்ஜடநா கூட்டணிக்கு உள்ஜள அதிகரித்து
வரும் பேகிரங்கமநான மற்றும் கடுளமயநான பிளவுகளும் மற்றும் ஒரு
அதிகநார சக்தி மநாற்றி மற்பறநாரு அதிகநார சக்தி அதன்
ஜபேநாட்டியநாளர்களுக்கு எதிரநாக அவற்றின் நலன்களள அதிகரித்து
பகநாள்வளத ஜநநாக்கி திருப்பிவிடப்பேட்ட பேல்ஜவறு உடன்பேடிக்ளககளள
எட்டுவதும் என இந்நிளலளமகள் , முதலநாம் உலக ஜபேநாரின் ஜபேநாது
பலனின் வளரயறுத்த நிளலளமகஜளநாடு மிக மிக அதிகமநாக
ஒத்திருக்கின்றன,
அந்நிளலளமகளில் ஏகநாதிபேத்திய
சக்திகள்
"ஒவ்பவநான்றும் மற்பறநான்றுடனும் , அவற்றின் கூட்டநாளிகளுடனும் ,
மற்றும் அவற்றின் கூட்டநாளிகளுக்கு
எதிரநாகவும்
இரகசிய
உடன்பேடிக்ளககளின் ஒரு வளலயளமப்ளபே அளமத்திருந்தன.”
அதிகரித்து வரும் ஜபேநார் அச்சுறுத்தலும் மற்றும் இரண்டநாம் உலக
ஜபேநாரிலிருந்து ஜமலநாதிக்க ஏகநாதிபேத்திய சக்தியநாக அபமரிக்கநா

உருபவடுத்த பின்னர் உருவநாக்கப்பேட்ட சர்வஜதச அளமப்புகளின்
உளடவும், ஸ்ரநாலினிச அதிகநாரத்துவத்தநால் ஜசநாவியத் ஒன்றியம்
களலக்கப்பேட்டதற்குப் பிந்ளதய கநால் நூற்றநாண்டில் முதிர்ச்சி
அளடந்துள்ள நிகழச்சிப்ஜபேநாக்குகளின் இறுதி விளளவநாகும்.
அபமரிக்க மூஜலநாபேநாயவநாதிகள் எளத “ஒற்ளற துருவமுளன தருணம்”
என்று குறிப்பிட்டநார்கஜளநா அதன் எழுச்சியநானது , பதநாடர்ச்சியநான பேல
ஏகநாதிபேத்திய ஜபேநார்கள் மற்றும் தளலயீடுகளுக்கு களம் அளமத்தது ,
இதில் அபமரிக்க ஏகநாதிபேத்தியம் உலக பபேநாருளநாதநாரத்தில் அதன்
அந்தஸ்து வீழச்சிளயத் தடுத்து சமநிளலப்பேடுத்திக் பகநாள்ள , அதன்
இரநாணுவ அனுகூலங்களள சநாதகமநாக்கி பகநாண்டது.
இந்த ஜபேநார்கள் ஈரநாக், யூஜகநாஸ்லநாவியநா, ஆப்கநானிஸ்தநான், லிபியநா,
சிரியநா, உக்ஜரன் மற்றும் ஏளனய நநாடுகளளச் சீரழித்து , மில்லியன்
கணக்கநானவர்களளக் பகநான்று குவித்து, இரண்டநாம் உலக ஜபேநாருக்குப்
பிந்ளதய
மிகப்பபேரும்
அகதிகள்
பநருக்கடிளய
கட்டவிழத்துவிட்டதுடன்,
இறுதியில் அளவ அபமரிக்க
ஏகநாதிபேத்தியத்திற்கு
நல்வநாய்ப்புகளள
வழங்குவதிலும்
ஜதநால்வியளடந்தன.
இப்ஜபேநாஜதநா இந்பநருக்கடி ஒரு புதிய கட்டத்ளத எட்டியுள்ளது, இதில்
வநாஷிங்டனின் உலகளநாவிய
ஜபேநாட்டியநாளர்கள் அபமரிக்க
ஏகநாதிபேத்தியத்தின் உலகளநாவிய ஜமலநாதிக்கத்திற்கு சவநால்விடுத்து
வருகின்றனர்.
அதிகரித்துவரும் இந்த அபேநாயகரமநான அபிவிருத்திகளின் அடியில்
இருப்பேது என்னபவன்றநால், ஒருபுறம், பூஜகநாளரீதியில் ஒருங்கிளணந்த
மற்றும் ஒன்றில் ஒன்று தங்கியுள்ள பபேநாருளநாதநாரத்திற்கும் மற்றும் அது
எதிர்விஜரநாத
ஜதசிய
அரசுகளநாக
பிளவுபேட்டிருப்பேதற்கும்
இளடயிலநானதும்,
மறுபுறம்,
பூஜகநாளமயப்பேட்ட
உற்பேத்தியின்
சமூகமயப்பேட்ட தன்ளமக்கும் மற்றும் உற்பேத்தி கருவிகளின்
தனிபசநாத்துளடளம மூலமநாக ஆளும் முதலநாளித்துவ வர்க்கம் தனிநபேர்
இலநாபேங்களளக் குவித்துக் பகநாள்வதற்கநாக அளத அடிபேணிய
ளவத்திருப்பேதற்கும் இளடயிலநான
உலக
முதலநாளித்துவ
அளமப்புமுளறயின் அடிப்பேளட முரண்பேநாடுகளநாகும்.
மனிதயினத்ளதஜய அழிக்க முன்நிற்கும் ஒரு புதிய உலக ஜபேநாளரக்
பகநாண்டு இத்தளகய
முரண்பேநாடுகளள தீர்ப்பேது மட்டுஜம
,
ஏகநாதிபேத்தியத்தின் ஒஜர வழிவளகயநாக உள்ளது . எவ்வநாறிருப்பினும்
இஜத முரண்பேநாடுகள் சர்வஜதச அளவில் பதநாழிலநாள வர்க்கத்தின் ஒரு
புரட்சிகர ஜமபலழுச்சிக்கும் அடித்தளங்களள அளமத்து வருகின்றன.
நநான்கநாம் அகிலத்தின் அளனத்துலக குழு
மற்றும் ஜபேநாருக்கு எதிரநான ஜபேநாரநாட்டமும் "
அறிக்ளகயில் குறிப்பிட்டவநாறு:

“ஜசநாசலிசமும்
என்ற அதன் 2016

(ICFI),

"நடப்பு உலக நிளலளமகளில் இருந்து எழுகின்ற மநாபபேரும்
வரலநாற்றுக் ஜகள்விகளள பின்வருமநாறு சூத்திரப்பேடுத்தலநாம் : உலக
முதலநாளித்துவத்தின் பநருக்கடி எவ்வநாறு தீர்க்கப்பேடப் ஜபேநாகிறது ?
அளமப்புமுளறளய உலுக்கும் முரண்பேநாடுகள் உலகப் ஜபேநாரில் ஜபேநாய்
முடியுமநா அல்லது உலக ஜசநாசலிச புரட்சியில் முடியுமநா ? எதிர்கநாலம்
பேநாசிசத்திற்கும்,
அணுஆயுதப் ஜபேநாருக்கும் ,
திரும்பேவியலநாமல்
கநாட்டுமிரநாண்டித்தனத்திற்குள் வீழவதற்கும் இட்டுச் பசல்லப்
ஜபேநாகிறதநா? அல்லது சர்வஜதச பதநாழிலநாள வர்க்கம் புரட்சியின்
பேநாளதளய ளகயிபலடுத்து , முதலநாளித்துவ அளமப்புமுளறளயத்
தூக்கிபயறிந்து, பின் உலளக ஜசநாசலிச அடித்தளங்களின் மீது
மறுகட்டுமநானம் பசய்யப் ஜபேநாகிறதநா ? இளவதநான் மனித குலம்
முகம்பகநாடுக்கும் உண்ளமயநான மநாற்றீடுகளநாகும்.”

