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சசெல்வந்த அடுக்குகள
ஹம்பபேர்க்கில் கூடுகின்றன

Alex Lantier,    8 July 2017 

இவ்வவாரம் ஜஜேர்மனியின் ஹம்ஜபேர்க்கில் நடக்கும் ஜ 20  நவாடுகளின்

உச்சிமவாநவாட்டு நிகழ்வுகள ,  சமகவாலத்திய  முதலவாளித்துவ
சமூகத்ததக் கிழித்துக் ககவாண்டிருக்கும் இரண்டு அடிப்பேதட
ஜமவாதல்கதளை அம்பேலப்பேடுத்துகின்றன .  அங்ஜக வங்கியவாளைர்கள
மற்றும் பில்லியனர்களின் ஜபேவாட்டி ஜதசிய  குழுக்களுக்கு
இதடயிலவான  ஜமவாதல் தீவிரமதடந்து வருவதுடன் ,  அவர்கள
அதனவருக்கும் எதிரவாக  சர்வஜதச  கதவாழிலவாளை  வர்க்கத்தின்
அதிகரித்து வரும் ஜபேவாரவாட்டமும் உளளைது.

உலகின் 20  முன்னணி கபேவாருளைவாதவாரங்களின் ஆட்சியவாளைர்கள ,
கதவாழிலவாளைர்களிடம் இருந்து ககவாளதளையடித்தததப் பேங்கு
ஜபேவாடுவதில் அவர்களுக்கிதடஜய சண்தடயிடுவதற்கவாக
ஹம்ஜபேர்க்கில் ஒன்றுகூடி இருந்தவாலும், வவாழ்க்தக தரங்கள மற்றும்
ஜேனநவாயக  உரிதமகள மீதவான  அவர்களைது தவாக்குதல்களுக்கு
எதிரவான மக்களின் எதிர்ப்தபே வன்முதறயவாக ஒடுக்குவதில் அவர்கள
பூரணமவாக ஒன்றிதணந்திருந்தனர்.

வியவாழனன்று,  "முதலவாளித்துவத்தத நிறுத்து "  ஜபேவாரவாட்டத்தில்
100,000  ஜபேர் ஒன்றுகூடத் கதவாடங்கியதும் ,  கபேவாலிஸ் 12,000  ஜபேர்
இருந்த  ஒரு மத்திய  அணிவகுப்பு மீது கடுதமயவாக  தவாக்குதல்
நடத்தியதுடன்,  பேலதரக் தகது கசய்தது மற்றும் மற்றவர்கதளைக்
கண்ணீர் புதககுண்டு ,  மிளைகுப்கபேவாடி கதளிப்பேவான் ,  இரப்பேர்
ஜதவாட்டவாக்கள மற்றும் நீர்பீய்ச்சிகதளைக் ககவாண்டு தவாக்கியது.

குதறந்தபேட்சம் 11  ஜபேவாரவாட்டக்கவாரர்கள பேலமவான  கவாயங்களுடன்
மருத்துமதனயில் ஜசர்க்கப்பேட்டனர் ,  அஜதஜவதளையில் தவானியங்கி
ஆயுதங்களுடன் SWAT குழு ஜரவாந்து கசல்ல பேத்தவாயிரக் கணக்கவான
கபேவாலிஸ் ஹம்ஜபேர்க்தக யுத்தக்களைமவாக மவாற்றியது .  சுவிட்சர்லவாந்து,
கநதர்லவாந்து மற்றும் பிரவான்சில் இருந்கதல்லவாம் பேயணித்து
வந்திருந்த  ஜபேவாரவாட்டக்கவாரர்கதளை "இடது தீவிரவவாதிகள "  என்று
முத்திதர குத்தி ,  ஜஜேர்மன் எல்தலயிஜலஜய அதிகவாரிகள திருப்பி
அனுப்பினர்.

கவாட்டுமிரவாண்டித்தனமவான  ஒடுக்குமுதற கவளளியன்று
தீவிரப்பேடுத்தப்பேட்டது.

கபேவாலிஸ் அதிகவாரிகள ,  கலகக்கவாரர்களின் நடவடிக்தககதளைச்
சுட்டிக்கவாட்டி கபேவாலிஸ் அரசு நடவடிக்தககதளை நியவாயப்பேடுத்தினர் .
ஆனவால் அரசியல் அதமப்புகள மீதவான  ஜஜேர்மன் கபேவாலிஸ்
முகதமகளின் ஊடுருவல்கள நன்கு ஆவணப்பேடுத்தப்பேட்டதவ
என்பேதவால்,  அங்ஜக ஏற்பேட்ட  எந்தகவவாரு கலகமும் ,  ஒரு பேவாரிய
பேதடபேலத்ததக் கவாட்டுவதற்கவான  ஒரு ஜபேவாலிக்கவாரணத்தத
உருவவாக்கப் பேணிக்கப்பேட்ட  கபேவாலிஸ் தூண்டுதல்தவாரிகளைவால்
உண்டவாக்கப்பேட்டது என்று ஒருவரவால் நியவாயமவாக சிந்திக்க முடியும் .
ஜபேவாரவாட்டக்கவாரர்களில் கபேரும் கபேரும்பேவான்தமயினர் அதமதியவாகஜவ
இருந்தனர்.

ஜஜேர்மனியிலும் மற்றும் ஐஜரவாப்பிய  ஒன்றியம் எங்கிலுமவான
அதிகவாரிகள சமூக  ஜகவாபேத்தின் அதிகரிப்பு மற்றும்
இதளைஞர்களிதடஜய அதிகரித்து வரும் புரட்சிகர மஜனவாபேவாவத்ததக்
கண்டு அஞ்சுகின்றனர் .  ஐஜரவாப்பிய  இதளைஞர்களில் பேவாதிக்கும்
ஜமற்பேட்டவர்கள,  அவர்கள அரசியல் அதமப்புமுதறக்கு எதிரவான
"மிகப் பேரந்த  எழுச்சிகளில் "  இதணய  இருப்பேதவாக  இந்தவாண்டு
ஐஜரவாப்பிய-ஒன்றியம் நடத்திய  கருத்துக்கணிப்பில் கதரிவித்தனர் .
ஹம்ஜபேர்க்கில் இப்ஜபேவாது ஒன்றுகூடும் ஜபேவாரவாட்டக்கவாரர்கதளை
பீதியூட்டுவது மட்டும் ஜஜேர்மன் அதிகவாரிகளின் ஜநவாக்கமல்ல ,
முதலவாளித்துவ  அதமப்புமுதறதய எதிர்த்து உலககங்கிலும்
விரிவதடந்து வரும் சவாமவானிய  மக்கதளைப் பீதியூட்டுவஜத
அவர்களின் ஜநவாக்கமவாக உளளைது.

ஹம்ஜபேர்க்கில் கபேவாலிஸ் நடவடிக்தகயவானது , ட்ரம்ப் நிர்வவாகத்திற்கு
எதிரவான  ஐஜரவாப்பிய  ஒன்றியம்,  ஜபேர்லின் மற்றும் பேவாரீஸின்
எதிர்ப்பில் உளளை  அரசியல் மற்றும் வர்க்க  உளளைடக்கத்தத
அம்பேலப்பேடுத்துகிறது. ஐஜரவாப்பிய ததலவர்கள ஜேனநவாயகம் மற்றும்
சுற்றுச்சூழலுக்கு அறிகவவாளி சவார்ந்த  ஜதசியவவாத -எதிர்ப்பு
ஆதரவவாளைர்களைவாக  கவாட்டிக் ககவாளகின்ற  ஜபேவாதினும் ,  சமூக
சமத்துவமின்தமதய எதிர்க்கும் ஆர்ப்பேவாட்டக்கவாரர்கள மீது ஒரு
கடுதமயவான  தவாக்குததல அவர்கள ஜமற்பேவார்தவயிடுகின்றனர் .
அடிமட்டத்திலிருந்து எழும் எதிர்ப்தபே ஒடுக்குவஜத ,  ஏகவாதிபேத்திய
ஜமலவாதிக்கத்திற்கவான  அகமரிக்க  சவவாதல எதிர்ககவாளவதற்கவான
அவர்களைது முயற்சியின் தமயத்தில் உளளைது.

சமூக ஜேனநவாயகவவாதிகள மற்றும் பேசுதம கட்சியினர் ஆட்சி கசய்யும்
ஒரு நகரில் தவான் ஹம்ஜபேர்க் ஒடுக்குமுதற நடந்துளளைது என்ற
உண்தமயவானது,  இது ஆளும் உயரடுக்கின் ஒரு கன்தனயின்
ககவாளதக அல்ல ,  மவாறவாக  ஒட்டுகமவாத்த  முதலவாளித்துவ வர்க்கம்
மற்றும் அதன் அரசியல் ஜசவர்கள அதனவரது ககவாளதகயும்
இதுஜவ என்பேததஜய எடுத்துக்கவாட்டுகிறது.

ஜ20 நவாடுகள மவாநவாட்டில் ஒன்றுகூடிய அரசு ததலவர்கள , உலதக
ஜபேரழிவுக்குள ககவாண்டு கசன்று ககவாண்டிருக்கும் ஒரு பேலமவான
முதலவாளித்துவ  கசல்வந்த  தட்டின் ஆளுருவவாக  உளளைனர் .
ஜரவாத்ஸ்தசல்ட் வங்கியவாளைரவாக  இருந்து பிகரஞ்சு ஜேனவாதிபேதியவாக
மவாறிய  இமவானுவல் மக்ஜரவான் ;  ரஷ்யவா மற்றும் சீனவாவில்
முதலவாளித்துவ  மீட்சியிலிருந்து வளைர்ந்த  கசல்வந்த  தட்டின்
பிரதிநிதிகளைவான  விளைவாடிமீர் புட்டின் மற்றும் ஜ ஜன்பிங் ;  சவூதி
எண்கணய் ஜஷேக் ஆட்சியவாளைர்கள ;  பேல  பில்லியன் டவாலர்
கசல்வந்தரவான அகமரிக்க ஜேனவாதிபேதி என இவர்கள அதனவருஜம
ஜவவால் ஸ்ட்ரீட்,  இலண்டன் நகரம்,  பிரவாங்க்ஜபேர்ட் மற்றும் பேவாரீஸின்
பேங்குச்சந்ததகளுக்கு ஆமவாம் ஜபேவாடும் ஆசவாமிகளைவாவர்.

அகமரிக்க  வீட்டு சந்ததயில் பில்லியனிய  நிதிய  உயரடுக்கின்
குற்றகரமவான ஊகவணிகம், உலக கபேவாருளைவாதவாரத்ததஜய வீழ்ச்சிக்கு



உளளைவாக்கி, 1930  களின் கபேருமந்த நிதலதமக்குப் பிந்ததய மிக
ஜமவாசமவான கபேவாருளைவாதவார கநருக்கடிக்குள அதத தளளிய ஜபேவாதும் ,
2008 ஜவவால் ஸ்ட்ரீட் கபேவாறிவுக்குப் பின்னர் இந்த பில்லியனிய நிதிய
உயரடுக்கு தன்தனத்தவாஜன பேரந்தளைவில் கசல்வ  கசழிப்பேவாக்கிக்
ககவாண்டுளளைது. அதிகரித்து வரும் சமூக அழுத்தம் மற்றும் மக்கள
ஜகவாபேத்தத அவமதித்து, அவர்கள, கபேவாதுமக்களின் கஜேவானவாக்களில்
இருந்து ட்ரில்லியன் கணக்கவான டவாலர்கள மற்றும் யூஜரவாக்கதளை
எடுத்து வங்கிகள ,  பேங்குச்சந்ததகள மற்றும் அவர்களின் கசவாந்த
தபேகளுக்குள பேவாய்ச்சினவார்கள.

இத்ததகய  வங்கி பிதணகயடுப்புகள மூலமவாக  கபேவாறிதவக்
தகயவாளவதில் அவர்களின் கவற்றிதயக் ககவாண்டவாடவும் மற்றும்
அவர்கள ஒற்றுதமயவாக இருப்பேதவாக கவாட்டுவதற்கும் இந்த பிரதவான
சக்திகள 2009  இல் முதன்முதலில் ஜ 20  நவாடுகளின்
உச்சிமவாநவாட்தடத் கதவாடங்கின .  அதன் 2009  பீட்டர்ஸ்ஜபேர்க்
உச்சிமவாநவாட்டு கூட்டறிக்தகயில்,  கபேரும் கசல்வந்தர்களுக்கு பேவாரிய
கதவாதககள தகமவாற்றியததப் புகழ்ந்து ஜ 20  அறிவிக்தகயில்,
“நமது பேலமவான  விதடயிறுப்பு அபேவாயத்ததத் தடுக்கவும் ,
பூஜகவாளைமயப்பேட்ட  நடவடிக்தகயின் கூர்தமயவான  வீழ்ச்சிதயத்
தடுக்கவும் மற்றும் நிதியியல் சந்ததகதளை ஸ்திரப்பேடுத்தவும் …
சரியவாக ஜவதல கசய்துளளைது,” என்று குறிப்பிட்டது.

உலகளைவில் பில்லியன் கணக்கவான  மக்கதளை வறுதமக்கு
உட்பேடுத்திய  கபேருநிறுவன  குற்றவியல்தனம் அம்பேலமவானதத
முகங்ககவாடுத்திருந்த  ஜபேவாதும்,  முதலவாளித்துவ  அரசியல்வவாதிகள
அத்ததகய  பிதணகயடுப்புகளுக்கு உதவியஜதவாடு ,
முதலவாளித்துவத்தின் வரலவாற்று நிதலப்புத்தன்தமக்கு ஆதவாரமவாக
ஜ20  ஐ ஸ்தவாபித்தனர். “நிதியியல் முதலவாளித்துவத்தின் கநருக்கடி
முதலவாளித்துவத்தின் கநருக்கடி அல்ல… முதலவாளித்துவ கநருக்கடி,
அதத கநறிப்பேடுத்த அதழப்புவிடுக்குஜம அன்றி , அதன் அழிவுக்கு
அதழப்புவிடுக்கவாது,”  என்று அப்ஜபேவாததய  பிகரஞ்சு ஜேனவாதிபேதி
நிக்ஜகவாலவா சவார்க்ஜகவாசி அறிவித்தவார் ,  அஜதஜவதளையில் முன்னவாள
பிகரஞ்சு ஜசவாசலிஸ்ட் கட்சி பிரதம  மந்திரி மிஜஷேல் கரவாக்கவார்
முதலவாளித்துவத்தத மிகவும் "ஜேனநவாயகத்திற்கு கபேவாருத்தமவான "
சமூக அதமப்புமுதறயவாக புகழ்ந்துதரத்தவார்.

கடந்த  தசவாப்தத்தின் ஜபேவார்கள மற்றும் நிதியியல் கவடிப்புகள
முதலவாளித்துவ பேவாதுகவாவர்களின் கபேவாய்கதளை மறுக்கின்றன . இந்த
பிதணகயடுப்புகள கதவாழில்துதற கபேவாறிதவத் தடுத்துவிடவில்தல
அல்லது எதிர்கவால  நிதியியல் கநருக்கடிகதளைத் தடுத்துவிடப்
ஜபேவாவதும் இல்தல .  அதற்கு பேதிலவாக  அதவ சமூக
சமத்துவமின்தமயின் மதலப்பூட்டும் மட்டங்கள மீது தங்களின்
தனிச்சலுதககதளை அதமத்துக் ககவாண்டுளளை  ஒரு சர்வஜதச
நிதியியல் தன்னலக்குழுதவ ஒருங்கிதணத்து பேலப்பேடுத்தி உளளைது .
2017 இல், உலகின் எட்டு மிகப்கபேரிய பேணக்கவார பில்லியனர்களின்
கசல்வவளைம் உலகின் கமவாத்த  மக்களகதவாதகயில் பேவாதி ஜபேரின்
கசல்வவளைத்திற்கும் அதிகமவாக உளளைது.

இஜத கவாலகட்டத்தில் ,  உலகின் கசல்வவளைத்தத பேங்குஜபேவாடுவதன்
மீது ஆளும் வர்க்கங்களுக்கு இதடயிலவான  பிளைவு ,  முற்றும்
முழுதமயவான  உலகளைவாவிய  ஜமவாதல் புளளிக்குத்
தீவிரமதடந்துளளைது.  அரசியல் மற்றும் புவிசவார் -மூஜலவாபேவாய
ஜமவாதல்கள பேகிரங்கமவாக பிரதவான சக்திகதளை —அதவ எதிரிகளைவாக
இருந்தவாலும் அல்லது "கூட்டவாளிகளைவாக"  இருந்தவாலும்— ஒன்றுக்கு
எதிரவாக ஒன்தற நிறுத்துகின்ற நிதலயில்,  ஹம்ஜபேர்க் உச்சிமவாநவாடு
ஓர் இறுதி கூட்டறிக்தக மீது உடன்பேவாடு எட்டப்பேடவாமல் முடிவுறும்

விளிம்பில் உளளைது .  இப்ஜபேவாததய இந்த கநருக்கடி இதுஜபேவான்ற
ஒன்றுகூடலின் கதடசி ஒன்றவாக கூட இருக்கலவாம்.

இம்மவாநவாட்டிற்கு முன்னதவாக ,  ஐஜரவாப்பிய  மற்றும் ஆசிய
அதிகவாரிகளின் எதிர்ப்புக்கு முன்னவால் ,  வவாஷிங்டன்,  பேவாரீஸ்
கவாலநிதல மவாற்ற  உடன்பேடிக்தகதய நிரவாகரித்து அதிலிருந்து
கவளிஜயறியது,  அஜதஜவதளை ட்ரம்ப் மற்றும் சீன ஜேனவாதிபேதி ஜ
ஜன்பிங் ஐஜரவாப்பேவாவில் ஜநருக்குஜநர் சண்தடயிடும் வதகயில்
சுற்றுப்பேயணங்கதளை ஜமற்ககவாண்டனர். அதிகரித்துவரும் ஐஜரவாப்பிய
ஒன்றிய-சீன  கபேவாருளைவாதவார  உறவுகதளை திட்டவட்டமவாக்க  ஜ
ஜபேர்லினில் ஜபேச்சுவவார்த்தத நடத்தி ககவாண்டிருந்த ஜபேவாஜத ,  ட்ரம்ப்
ஜபேவாலவாந்தின் தீவிர வலது, ஐஜரவாப்பிய ஒன்றிய எதிர்ப்பு ஆட்சிதய
ஆதரித்து வவார்ஜசவாவில் ஓர் உதர நிகழ்த்தினவார்.

கவளளியன்று ட்ரம்பும் ரஷ்ய ஜேனவாதிபேதி விளைவாடிமீர் புட்டினும் ஒரு
தீர்மவானத்தத எட்டவாத சந்திப்தபே நடத்தியதுடன், ஜநட்ஜடவாவும் ரஷ்ய
பேதடகளும் பேல  சந்தர்ப்பேங்களில் ஜமவாதலுக்கு அருகவாதமயில்
வந்திருந்த  கதன் சிரியவாவில் மற்கறவாரு ஸ்திரமற்ற
ஜபேவார்நிறுத்தத்திற்கு உடன்பேட்டனர் .  ஆனவால் ரஷ்யவா மற்றும்
சீனவாவின் எல்தலயில் அதமந்துளளை  அணுஆயுத  வட
ககவாரியவாவுடன் அகமரிக்க  இரவாணுவ  விட்டுக்ககவாடுப்பேற்ற
நிதலப்பேவாடு மீது அவர்கள எந்த  உடன்பேவாடும் எட்டவில்தல .
அவர்கள இருவரது சந்திப்புக்குப் பின்னர் ,  விதரவிஜலஜய
அகமரிக்க  பேத்திரிதக கருத்துதரகள ,  அகமரிக்க  ஜதர்தல்களில்
ரஷ்ய  ஊடுருவல் குறித்த  கலகமூட்டும் குற்றச்சவாட்டுக்களில்
ஒருமுகப்பேட்டிருந்தன.

ஜ20  சக்திகளுக்கு இதடயிலவான  கவடிப்பேவார்ந்த  ஜமவாதல்கள ,
நதடமுதறயளைவில் உலகின் ஒவ்கவவாரு மூதலயிலும் நிலவுகின்றன .
சீனவா மற்றும் பூட்டவான் அரசவாட்சி இரண்டும் உரிதமஜகவாரும்
இமவாலய எல்தலப்பேகுதியில் இந்திய மற்றும் சீனத் துருப்புகளுக்கு
இதடஜய நடந்து வரும் இப்ஜபேவாததய  சச்சரவும் இதில்
உளளைடங்கும்.  ஆனவால் உலக  நிதியியல் அதமப்புமுதறயின்
இதயதவானத்தில் ஏகவாதிபேத்திய சக்திகளுக்கு இதடஜய அதிகரித்து
வரும் வர்த்தக  ஜபேவார் அச்சுறுத்தல்கஜளை அஜனகமவாக  மிகவும்
நிதலகுதலக்கும் ஜமவாதல்களைவாக இருக்கின்றன.

அகமரிக்கவாவிற்கவான ஐஜரவாப்பிய ஒன்றிய எஃகு ஏற்றுமதிகள மீது
வரிவிதிக்க அதத ட்ரம்ப் அச்சுறுத்திய பின்னர், ஐஜரவாப்பிய ஒன்றிய
அதிகவாரிகள பேழிவவாங்கும் நடவடிக்தகயவாக  தவாங்கள அகமரிக்க
பேண்டங்களின் ஒரு பேட்டியதல தயவாரித்து வருவதவாக
சுட்டிக்கவாட்டினர்.  ஐஜரவாப்பிய  ஒன்றிய  ஆதணக்குழு ததலவர்
ஜஜேவான்-குஜளைவாட் ஜேஜூங்கர், “ஆயுதங்கள அவசியப்பேட்டவால் அததயும்
எடுக்க நவாங்கள தயவார்,” என்று கருத்துதரத்தவார்.

ஹம்ஜபேர்க் ஜபேவாரவாட்டங்கள ஜபேவான்ற  கடுதமயவான  அனுபேவங்கள ,
ஐஜரவாப்பேவா மற்றும் சர்வஜதச  அளைவில் கதவாழிலவாளை  வர்க்கத்தத
உலக ஜசவாசலிச புரட்சி பேவாததக்கு இழுத்து வருகிறது .  நிதியியல்
தன்னலக் குழுதவ சீர்திருத்த முடியவாது .  முதலவாளித்துவ வர்க்கம்
ஏமவாற்றி பேறித்த  அசவாதவாரண  கசல்வத்தத பேறிமுதல் கசய்து ,
மிகப்கபேரும் வங்கிகள மற்றும் கபேருநிறுவனங்கள மீது
கட்டுப்பேவாட்தட எடுத்து, அவற்தற உதழக்கும் மக்களின் ஜேனநவாயக
கட்டுப்பேவாட்டின் கீழ் ககவாண்டு வரும் ஜநவாக்கில் ,  முதலவாளித்துவ
வர்க்கம் மீதவான  ஒரு ஜநரடி தவாக்குதலுக்கவான  ஜபேவாரவாட்டத்தில்
கதவாழிலவாளை  வர்க்கத்தத அணிதிரட்டும் ஒரு நிஜேமவான  புரட்சிகர
ககவாளதக ஒன்று மட்டுஜம ஒஜர முன்கசல்லக்கூடிய பேவாததயவாகும்.


