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உலகம் பபோரின் விளிம்பில் இருப்ப இருப்பத் இருப்பதை ஜ20
வவெற்று இருப்பதறுரைககளோல் மூடிம இருப்பதமூடிமறைக்க முடியவில் இருப்பதல
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“நாசகரமான தசாப்தம" என்றறியப்படும 1930 களின்  பபாத,
வல்லரசுகளுக்கு
இ இடு இடையிலான
உறவுகளில்
இராஜதந்திர,
சர்வ பதச மட்ு இடைத்திலும, அத்து இடைன் டன் பபாருபொருளாதார மற்றும வர்த்தக
த இடறயிலும, அ இடனத்த விதமான வ இடபொருளவுகளும திருப்பங்களும
இருந்தன.
ஒரு நாள் உு இடைன்படிக் இடகக இடபொருளச் டன் பசய்வதம அடுத்த நா பபொருள
அ இடத முறித்தக் டன் பகாள்வதமாக இவற்றால் குால் குணாமசப்பட்டிருந்த
அந்த
ஒன்றுக்டன் பகான்று
முரால் குணான
டன் பசயல்பாடுதான்
ஓர்
இன்றிய இடமயா புறநி இடல உள்பொருளு இடைக்கமாக இருந்தத. அத,
டன் பசப்ு இடைமபர் 1939 இல் உலக  பபார் பிரபொருளயம டன் பவடிப்பதற்கு
முன்னதாக
ஏகாதிபத்திய
சக்திகள்
டன் பவறித்தனமாக
சதியா பலாச இடனகள் டன் பசய்யும வடிவத் இடத எடுத்தத.
மாற்றத் பத இடவயான இடத
மாற்றினால்,
இங் பக
இன் இடறய
காலகட்ு இடைத்து இடைன் அதன்  பநரடியான சமாந்தரங்கள் உள்பொருளன.
ஈரான், வு இடை டன் பகாரியா மற்றும சீனா மீதான ட்ரமப் நிர்வாகத்தின்
முன்னுக்குப்பின் முரண்பாு இடைான நு இடைவடிக் இடககள் —ஒருநாள்
 பபா இடரக்
டன் பகாண்டு
அச்சுறுத்தவதம,
மறுநா பபொருள
ஓர்
உு இடைன்படிக் இடக அறிவிப்பதம, அதற்கடுத்த நாள் இன்னும அதிக
அச்சுறுத்தல்கள்
டன் பவளியாவதம—
அ பத
தர்க்கத் இடத
டன் பகாண்டுள்பொருளன. அ இடவ தவிர்க்கவியலாமல் ஒரு புதிய  பபார்
டன் பவடிப்ப இடத  பநாக்கி டன் பசன்று டன் பகாண்டிருக்கும டன் பநருக்கடியால்பிபொருளவுபட்ு இடை ஒரு புவிசார் அரசியல் ஒழுங்கின் ஒரு டன் பவளிப்பாு இடைாக
உள்பொருளன.
இத கு இடைந்த வியாழக்கிழ இடம மிகப்டன் பபரியபொருளவில் டன் பபன்ு இடைகனுக்கு
அதிகாரமளிக்கும
750
பில்லியன்
ு இடைாலர்
சட்ு இடைம பசாதா
நி இடற பவற்றப்பட்ு இடைதில் எடுத்தக்காட்ு இடைப்பட்ு இடைத. அடன் பமரிக்க டன் பசனட்
ச இடபயில் அத 86-8 என்ற இருகட்சிகபொருளத வாக்குகளுு இடைன்
நி இடற பவறிய அந்த சட்ு இடைம பசாதாவின்  பநாக்கம, டன் பசனட்
ச இடபயின் ஆயுத  பச இடவகள் குழு த இடலவர் Jim Inhofe ஆல்
டன் பவளிப்படுத்தப்பட்ு இடைத.
உலகம “எனத வாழ்நாளில்  பவடன் பறந்த காலத் இடதயும விு இடை
மிகவும ஸ்திரமின்றியும, மிகவும அபாயகரமாக" இருப்பதாகவும
வர்ணித்த அவர்,  பதசிய பாதகாப்புத்த இடற மூ பலாபாயம,
ரஷ்யா மற்றும சீனாவுு இடைனும அத்து இடைன் ஈரான் மற்றும வு இடை
டன் பகாரியா  பபான்ற "அு இடைாவடி நாடுகளிு இடைம" இருந்த வரும
அச்சுறுத்தல்களுு இடைனும "மூ பலாபாய  பபாட்டி இடய" உருவாக்கி,
"எமக்கு
 பநரடிப்பா இடத இடய"
வழங்கி
உள்பொருளதாக
அவர்
வலியுறுத்தினார்.
மிகப்டன் பபரியபொருளவில்
இராணுவ
டன் பசலவினங்க இடபொருளத்
தீவிரப்படுத்தவ இடதக் குறித்த Inhofe இன் கருத்தக்களும
இருகட்சிகபொருளத ஆதரவும அடன் பமரிக்க அரசியல் ஸ்தாபகத்தின்
மற்றும அதன் இராணுவ மற்றும உபொருளவுத்த இடற முக இடமகளின்
இன்றிய இடமயா நி இடலப்பாட் இடு இடை அடிக் பகாடிடுகின்றன. அத
உலகின் மற்ற பகுதிக இடபொருள உயிர்வாழ்வுக்கான அச்சுறுத்தலாக
கருதகிறத.

இரண்ு இடைாம உலக  பபார் முடிந்ததில் இருந்த சவாலுக்கிு இடைமற்ற
 பமலாதிக்கத் இடத அனுபவித்த வந்த பின்னர் இந்த ஏழு
ஆண்டுகளில் அதன் டன் பபாருபொருளாதார பலத்தின் வீழ்ச்சி இடய
எதிர்டன் பகாண்டுள்பொருள
அடன் பமரிக்கா,
இராணுவ
பலத் இடதப்
பிர பயாகிப்ப இடதக் டன் பகாண்டு அதன்  பமலாதிக்க டன் பநருக்கடி இடய
எதிர்டன் பகாள்பொருள முயன்று வருகிறத. இத மனிதகுலத் இடத மூன்றாம
உலகப்  பபாருக்குள் மூழ்கடிக்க அச்சுறுத்தகின்றத.
பிரதான
சக்திகளுக்கு
இ இடு இடையிலான
 பமாதல்களும
பதட்ு இடைங்களும அ இடனவருக்கும எதிராக அ இடனவரினதம ஒரு
 பபாராக இந்த வாரயிறுதியில் ஜப்பானின் ஒசாகாவில் நு இடைந்த
ஜ20 உச்சிமாநாடு கூட்ு இடைத்திலும டன் பவளிப்பட்ு இடைத. இந்த மாநாடு,
கால் குணக்கிு இடைவியலா வி இடபொருளவுகளுு இடைன் ஒரு கட்டுப்பாட் இடு இடை மீறிய
இராணுவ  பமாத இடல ஏற்படுத்த அச்சுறுத்திய ஈரான் மீதான ஒரு
தாக்குத இடல ட்ரமப் இரத்த டன் பசய்த ஒரு வாரத்திற்கும சற்று
அதிக நாட்களுக்குப் பின்னர் ந இடு இடைடன் பபற்றத.
உலகபொருளாவிய டன் பபாருபொருளாதார விவகாரங்க இடபொருள டன் பநறிப்படுத்த
முயற்சிக்கவும மற்றும இரண்ு இடைாம உலக  பபாருக்கு வழி வகுத்த
 பமாதல்கள்  பபான்ற இடவ, மிகவும குறிப்பாக கட்டுப்பாு இடைான
வர்த்தக
நு இடைவடிக் இடகக இடபொருள
மற்றும
பாதகாப்புவாதம
டன் பவடிப்ப இடதத்
தவிர்க்கவும
முயற்சிப்பதற்காக,
ஓர்
இயங்குமு இடற இடய உருவாக்குவதற்காக, இந்த ஜ20 உச்சிமாநாடு
கூட்ு இடைங்கள் 2008 உலகபொருளாவிய நிதியியல் டன் பநருக்கடிக்குப் பின்னர்
டன் பதாு இடைங்கப்பட்ு இடைத.

 இடபனான்சியல்  இடு இடைமஸ் டன் பபாருபொருளாதாரப் பிரிவு கட்டு இடரயாபொருளர்
மார்ட்டீன் டன் பவால்ஃப் குறிப்பிட்ு இடை இடதப்  பபால, உலகபொருளாவிய
கூட்டுறவுக்கான
அடித்தபொருளத் இடத
விரிவாக்குவதற்காக
ஸ்தாபிக்கப்பட்ு இடை ஜ20 “டன் பபாதவான ஒழுங்கு கு இடலவுக்குப்
பலியாகி உள்பொருளத. ஜ20 உறுப்பினர்கள் தம இடமத்தா பம
குால் குணமாக்கிக்
டன் பகாள்பொருள
 பவண்டிய
மருத்தவர்கள்
 பபாலிருக்கின்றனர்.
அவர்கபொருளால்
முடியுமா?
இன்று
முடியவில் இடல என்ப பத நிச்சயமான பதிலாக உள்பொருளத.”
உண் இடமயில் என்றும முடியாத.
ட்ரமப்
நிர்வாகம
அதன்
 பபாட்டியாபொருளர்க இடபொருள,
சீனா இடவ
மட்டுமல்ல, மாறாக ஜப்பான், ஐ பராப்பிய ஒன்றியம மற்றும
 பஜர்மனி இடயயும இலக்கு  இடவத்த வருவது இடைன், உலக பம அதன்
"அடன் பமரிக்கா முதலில்" திட்ு இடைநிரலுக்கு அடிபணிய  பவண்டுடன் பமன
 பகாருகின்ற நி இடலயில், அந்த உச்சிமாநாடு அதன் அடிப்ப இடு இடை
தீர்மானத் இடதக் கூு இடை நி இடற பவற்ற தவறியத.
அக்கூட்ு இடைத்திற்குத் த இடல இடம வகித்த ஜப்பானின் பிரதம மந்திரி
ஷின் பஜா
அ பப,
வர்த்தகம
சமபந்தமான
பதட்ு இடைங்கள்
உலகபொருளாவிய
டன் பபாருபொருளாதாரத்திற்கு
அபாயம
என்றும,
 பபாருக்குப் பிந் இடதய சுதந்திர வர்த்தக மு இடற "ஒரு பவ இடபொருள
தள்பொருளாடுகிற பதா" என்ற கவ இடலகள் இருப்பதாகவும எச்சரித்தார்.
இத இங் பக குறிப்பிு இடைத்தக்கபொருளவில் கு இடறத்தக் காட்ு இடைப்படுகிறத.

ஆனால் "பாதகாப்புவாதத் இடத எதிர்ப்பதற்கான" முந் இடதய
கு இடை இடமப்பாடுகள்  இடகவிு இடைப்பட்டு, அந்த உச்சிமாநாட்டு அறிக் இடக
சுதந்திரம மற்றும  பநர் இடமயின் அவசியம குறித்த டன் பவறும பன
டன் பதாு இடைர்ச்சியாக மழுங்கலான கருத்தக்க இடபொருள பய டன் பகாண்டிருந்தத.
அ பப குறிப்பிட்ு இடைவாறு: “ஜ20 நாடுகளுக்கு இ இடு இடையிலான கருத்த
 பவறுபாடுக இடபொருளக்  இடகயாள்வ இடத விு இடை, நாம டன் பபாதவான
கபொருளத் இடதக் காால் குண டன் பசயல்பு இடை  பவண்டும,” என்றார்.
அதாவத, வர்த்தக மற்றும டன் பபாருபொருளாதார  பமாதல்கள் —
அவற்றின் பின்னால் இராணுவ  பமாதல்களுக்கான தயாரிப்புகள்
—தீவிரம இடு இடைகின்ற நி இடலயில், அவற் இடறக் கு இடைந்த டன் பசன்றுவிு இடை
முடியாத.
பத்த நாட்களுக்கு முன்னர் ஈரான் மீதான தாக்குதல்களில்
இருந்த ட்ரமப் பின்வாங்கிய நு இடைவடிக் இடக, சீனாவுக்கு எதிரான
வர்த்தக  பபார் சமபந்தமான முக்கிய பிரச்சி இடனயில்  பநரடியான
சமாந்தரங்க இடபொருளக் டன் பகாண்டிருந்தன. சீன ஜனாதிபதி ஜ ஜன்பிங்
உு இடைனான உத்தி பயாகபூர்வமற்ற சந்திப்பு ஒன்றில், ட்ரமப், 200
பில்லியன் ு இடைாலர் மதிப்பிலான சீனப் டன் பபாருட்கள் மீத ஏற்கன பவ
விதிக்கப்பட்ு இடை வரிகளுக்கு  பம பல, கூடுதலாக 300 பில்லியன்
ு இடைாலர் மதிப்பிலான டன் பபாருட்கள் மீதான கூடுதல் வரிகள்
விதிப்ப இடத, சாத்தியமானபொருளவுக்கு 25 சதவீதத்திற்கு மிகாமல்,
நிறுத்தி  இடவத்தார்.
ஆனால் ஈரான் மற்றும வு இடை டன் பகாரியா உு இடைனான  பமாதல்களில்,
எதவும தீர்க்கப்பு இடைவில் இடல என்ப பதாடு, சீனாவுக்கு எதிராக
திருப்பிவிு இடைப்பட்ு இடை அ இடனத்த நு இடைவடிக் இடககளும "வி இடறப்பாக
தயாராக" இருக்கின்றன.
அச்சுறுத்திய
புதிய
நு இடைவடிக் இடககள்,
அடன் பமரிக்காவுக்குள்
ந இடு இடைமு இடறயபொருளவில் சீனாவின் அ இடனத்த இறக்குமதிக இடபொருளயும
உள்பொருளு இடைக்கும இ இடவ "இப் பபா இடதக்கு" தற்காலிகமாக மட்டு பம
நிறுத்தி  இடவக்க ட்ரமப் உு இடைன்பட்ு இடைார், அ பத பவ இடபொருளயில்
உத்தி பயாகபூர்வ
 பபச்சுவார்த் இடதகள்
டன் பதாு இடைரும.
ஆனால்
இன்றி இடமயா  பகள்விகள் மீத —அ இடனத்திற்கும  பமலாக
இப் பபாதிருக்கும வரிவிதிப்புக இடபொருள நீடித்த  இடவக்க அதற்கு
உரி இடம இருப்பதாகவும, எந்தடன் பவாரு உு இடைன்படிக் இடகயிலும சீனா
விருப்பத்திற்கு
இால் குணங்க
டன் பசயலாற்றுவதாக
அத
ஒருத இடலபட்சமாக தீர்மானித்த பின்னர் தான் அ இடவ நீக்கப்படும
என்ற அடன் பமரிக்காவின் வலியுறுத்தல் மீத— அங் பக எந்த
அ இடசவும இல் இடல, இந்த  பகாரிக் இடக டன் பபய்ஜங்கால் ஏற்க
முடியாததாக கருதப்படுகிறத.
சீனத் டன் பதா இடலத்டன் பதாு இடைர்பு நிறுவனம  ஹ் ஹூவாய்க்கு எதிரான
த இடு இடைக இடபொருள நீக்க  பவண்டுடன் பமன்ற அதன்  பகாரிக் இடகக இடபொருள
அடன் பமரிக்கா பூர்த்தி டன் பசய்யாவிட்ு இடைால் விவாதங்க இடபொருளத் டன் பதாு இடைர
முடியாத என்று அக்கூட்ு இடைத்திற்கு முன்னதாக சீனா வலியுறுத்தி
இருந்தத.
 ஹ் ஹூவாய்
இறக்குமதி
த இடு இடை
பட்டியலில்
(Entity
List)
 இடவக்கப்பட்டுள்பொருளத, இதன் அர்த்தம  ஹ் ஹூவாயின் அத்தியாவசிய
த இடால் குண பாகங்க இடபொருள விற்ப இடன டன் பசய்ய விருமபுகின்ற அடன் பமரிக்க
நிறுவனங்கள் அரசிு இடைம அனுமதி டன் பபற  பவண்டியிருக்கும.
இந்நு இடைவடிக் இடக
அந்நிறுவனத்தின்
உலகபொருளாவிய
டன் பசயல்பாடுக இடபொருள முு இடைக்க  பநாக்கம டன் பகாண்டிருப்பது இடைன், அத
அறிவிக்கப்பட்ு இடைதற்குப்
பிந் இடதய
வாரங்களில்
ஒரு
குறிப்பிு இடைத்தக்க பாதிப் இடபக் டன் பகாண்டிருக்கிறத.
 ஹ் ஹூவாய் மீத டன் பதாங்கி டன் பகாண்டிருக்கும இந்த அச்சுறுத்தல்
இன்னும நீடிக்கிறத. வர்த்தகத்த இடறயின் முடி இடவ ட்ரமப்

இன்னும மாற்றவில் இடல —  பபச்சுவார்த் இடதகளின் முடிவில் தான்
டன் பபாருட்களின்
பட்டியல்
பிரச்சி இடன
தீர்க்கப்படுடன் பமன
கூறிவிட்ு இடைார்.
அடன் பமரிக்க
நிறுவனங்கள்
 ஹ் ஹூவாய்க்கு
பண்ு இடைங்க இடபொருள அனுப்புவதற்கு அனுமதிப்பத மீதான ஒரு டன் பவற்று
டன் பபாறுப்புறுதி இடய மட்டு பம அவர் வழங்கினார். இதன் அர்த்தம
என்ன என்பத சிறிதம டன் பதளிவாக இல் இடல, ஏடன் பனன்றால் ட்ரமப்
அவ பர கூறுவ இடதப்  பபால "மிகப் டன் பபரியபொருளவில் ஒரு  பதசிய
அவசரகாலநி இடல பிரச்சி இடன இடய தன்னுள் டன் பகாண்டிருக்காத
சாதனங்க இடபொருள குறித்த  பபசி வருகி பறாம” என்றார்.
ஆனால் உபொருளவுத்த இடற மற்றும இராணுவ எந்திரத் இடதப்
டன் பபாறுத்த வ இடரயில், அத்து இடைன் ஜனநாயகக் கட்சி மற்றும
குடியரசுக் கட்சி இரண்டு கட்சிகளிலும உள்பொருள அதன் டன் பசய்தி
டன் பதாு இடைர்பாபொருளர்க இடபொருளப் டன் பபாறுத்த வ இடரயிலும கூு இடை,  ஹ் ஹூவாயின்
இருப்பும மற்றும சீனாவின் டன் பதாழில்த இடற மற்றும டன் பதாழில்நுட்ப
அபிவிருத்தி இடய விரிவாக்குவதற்கான அதன் முன்நகர்வுக்கு அத
என்ன முக்கியத்தவம டன் பகாண்டுள்பொருள பதா அ இடதக் குறித்தம,
அடன் பமரிக்கா அதற்கு அவசியமான அ இடனத்த வழிவ இடகக இடபொருளயும
பூர்த்தி டன் பசய்ய தீர்மானமாக இருக்க  பவண்டிய "ஒரு
மிகப்டன் பபரிய  பதசிய அவசரகாலநி இடலயில்" இருப்பதாக அ இடவ
கவ இடல டன் பகாண்டுள்பொருளன.
 ஹ் ஹூவாய் மீதான ட்ரமபின்
வட்ு இடைாரத்தின்
இருதரப்பில்
தாக்கப்பட்ு இடைத.

"விட்டுக்டன் பகாடுப்பு" அரசியல்
இருந்தம
உு இடைனடியாக

“வர்த்தகத்தில் சீனா இடவ நியாயமாக டன் பசயல்பு இடைச் டன் பசய்வதற்கான
ஒருசில ஆற்றல்வாய்ந்த நி இடற பவற்று சாதனங்களில் ஒன்று
 ஹ் ஹூவாய். ட்ரமப் பின்வாங்கினால், அவர் அவ்வாறு டன் பசய்வதாக
தான்  பதான்றுகிறத, அத சீனாவின் நியாயமற்ற வர்த்தக
ந இடு இடைமு இடறக இடபொருள
மாற்றுவதற்கான
நமத
திற இடம இடயக்
கடு இடமயாக
கு இடறத்தவிடும,”
என்று
டன் பசனட்
ச இடபயின்
ஜனநாயகக் கட்சி த இடலவர் சார்லஸ் சமர் டன் பதரிவித்தார்.
டன் பசனட் ச இடபயின் பிரபல குடியரசு கட்சியாபொருளரும சீன-வி பராத
 பபார்டன் பவறியருமான மார்க் பகா ரூபி பயா இன்னும ஒருபடி
 பம பல டன் பசன்றார். “ஜனாதிபதி ட்ரமப் உண் இடமயில்  ஹ் ஹூவாய்
மீதான சமீபத்திய த இடு இடைக இடபொருள நீக்குவதற்குப்  பபரம பபசி
இருந்தால், பின்னர் நாங்கள் அந்த த இடு இடைக இடபொருள சட்ு இடைம பசாதா
மூலமாக மீண்டும டன் பகாண்டு வர  பவண்டியிருக்கும.  பமலும அத
வீட் பு இடைா தடுப்பதிகாரத்தாலும தடுக்க முடியாதவாறு மிகப்டன் பபரும
டன் பபருமபான் இடமயில் நி இடற பவற்றப்படும,” என்று ட்வீட் டன் பசய்தார்.
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கூட்ு இடைம,
சர்வ பதச
உறவுகளில்
முழு இடமயான
ஸ்திரமின் இடம, உு இடைன்படிக் இடககள் டன் பசய்வதம பின்னர் முறித்த
டன் பகாள்வதம, இத்து இடைன்  பசர்ந்த அதிகரித்த வரும டன் பபாருபொருளாதார
 பமாதல்கள் ஆகிய இடவ உலக மக்களுக்கு ஒரு டன் பதளிவான
எச்சரிக் இடக இடய வழங்குகின்றன: ஒரு புதிய உலக  பபாருக்கான
நி இடல இடமகள்  பவகமாக முதிர்ந்த வருகின்றன என்ப பதாடு அத
கத இடவத் தட்டிக் டன் பகாண்டிருக்கிறத.
சர்வ பதச  பசாசலிச  பவ இடலத்திட்ு இடைத்திற்கான  பபாராட்ு இடைத்தின்
அடிப்ப இடு இடையில்,
இந்த
முதலாளித்தவ
இலாபகர
அ இடமப்புமு இடற இடயயும மற்றும எதிர்வி பராத  பதசிய-அரசு மற்றும
ஏகாதிபத்திய
சக்திகபொருளாக
உலகம
பிபொருளவுபட்டிருப்ப இடதயும
முடிவுக்குக் டன் பகாண்டு வருவதன் மூலமாக அதன் மூலாதாரத்தில்
உள்பொருள
பிரச்சி இடன இடய
 இடகயாபொருள,
உலகத்
டன் பதாழிலாபொருள
வர்க்கத்தினத
ஒரு
பாரிய
 பபார்-எதிர்ப்பு
இயக்கத் இடத
அபிவிருத்தி டன் பசய்வதன் மூலம மட்டு பம தற் பபா இடதய இந்த
மிகத் டன் பதளிவான அபாயத் இடதத்  பதாற்கடிக்க முடியும.

