
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                            உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                            www.wsws.orwww.wsws.orgg

ஆகஸ்ட் துப்ப்புப்பாக்கிகள
Alex Lantier,      8 August 2017 

இந்த ககோடையின் இறுதி ி வோரங்களில, பத்தோயிரக் கணக்கோன ககான நேட்கைோ
மற்றும் ரஷ்ய சிப்போய்கள் ஐகரோப்போ எங்கிலும் அருகருகக கபோர
பயிற்சிகளில பங்ங்ககடுத்து ங்ககோண்டிருக்கி்டிருக்கிறோரகள்.  1914  ஆகஸ்ட்
துப்போக்கிகள் ஐகரோப்போவில முதவில் முதலோம் உவில் முதலக கபோர ங்கி வடிப்டப
அறிவித்து ஒரு நூற்்டிருக்கிறோண்டுக்குப் பின்னர, உவில் முதலகின் பிரதோன அணுஆயுத
சக்திகளுக்கு இடைகய கமோதல ங்கி வடிப்பதற்கோன பலகி வறு இரோணுி வ
ங்கி வடிப்ப-பள்ளி நிடவில் முதலடமகள் உருி வோக்கப்பட்டு ி வருகின்்டிருக்கிறன.

அங்கமரிக்க விமோனந்தோங்கி கபோரக்கப்பல க்ோரஜ் எச.  ைபிள்ய.  பஷ்,
ி வைக்கு கைலில "Saxon  Warrior” ஒத்திடகக்கோக பிரிட்டிஷ்
கபோரக்கப்பலகளின் ஒரு தோக்கும் குழுவுைன் இடணகி்டிருக்கிறது.  இது,
ஹங்ககரி,  ருகமனியோ மற்றும் பலககரியோவில 25,000  ககான நேட்கைோ
சிப்போய்கட்களை உள்்களைைக்கிய கைந்த மோத "Saber Guardian” ஒத்திடகடயத்
ங்கதோைரந்து கான நேைக்கி்டிருக்கிறது.

ககான நேட்கைோ துருப்பகள் கிழக்கு ஐகரோப்போ எங்கிலும்
இன்னும் அதிக ஒத்திடககளில இடணந்து
ி வருகின்்டிருக்கிறன.  ரஷ்ய எலடவில் முதலகளில,
கபோவில் முதலோந்து மற்றும் போலடிக் கான நேோடுகளில
இன்னும் ஆயிரக் கணக்கோனி வரகள்
நிடவில் முதலநிறுத்தப்பட்டு ி வருகி்டிருக்கிறோரகள்
என்பகதோடு,  ஒரு முன்னோள்
கசோவியத் குடியரசோன
க்ோரஜியோவில "Noble Partner”

ஒத்திடகயில 2,000  அங்கமரிக்க
துருப்பகள் இடணந்துள்்களைன.
2008  இல அங்கமரிக்க-
பின்பவில் முதலத்துைன் க்ோரஜிய
இரோணுி வத்தின் ஒரு தோக்குதல
அந்கான நேோட்டின் ி வைக்கில
நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரஷ்ய
அடமதிப்படை சிப்போய்கட்களை
ங்ககோன்்டிருக்கிறதும்,  ரஷ்யோ மற்றும்
க்ோரஜியோவிற்கு இடைகய ஒரு சிறிய கபோர
தூண்டிவிைப்பட்டிருந்தது,  அதற்குப் பின்னர இது
க்ோரஜியோவில கான நேைக்கும் மிகப்ங்கபரிய அங்கமரிக்க
ஒத்திடகயோகும்.

இதற்கிடைகய,  கிகயவில ககான நேட்கைோ-ஆதரவிவில் முதலோன ங்கபப்ரி வரி 2014
ஆட்சிக்கவிழ்ப்ப சதியிலிருந்து கமங்கவில் முதலழுந்த அதிி வவில் முதலது அதிதீவிர-
கதசியி வோத உக்கரனிய ஆட்சிடய ஆயுதமயப்படுத்தவில் முதலோமோ என்பது
குறித்து ி வோஷிங்ைனில விி வோதிக்கப்பட்டு ி வருகி்டிருக்கிறது.  அங்கமரிக்கோ இந்த
ங்ககோள்டகடய முதன்முதலில 2015  இல முன்ங்கமோழிந்தது என்்டிருக்கிறோலும்,
இந்த தீவிரப்படுத்தல ரஷ்யோவுைன் முற்றுமுதவில் முதலோன கபோடரத் தூண்டும்
என்று எசசரித்து,  க்ரமனியும் பிரோன்சும் மின்ஸ்கில ஒரு சமோதோன
உைன்படிக்டகடய கபரம்கபசிய பின்னர அடத அது டகவிட்ைது.

மோஸ்ககோ அதன் ங்கசோந்த கபோர சோகசங்கட்களை கான நேைத்தி ங்ககோண்டிருக்கி்டிருக்கிறது.
சீனோவின் ஏவுகடணகட்களைக் குறிடி வத்து தோக்கும்
சிறுகபோரக்கப்பலகளுைன் போலடிக் கைலில கூட்டு கைற்படை
ஒத்திடககட்களை கான நேைத்திய பின்னர,  அது,  சீனோ,  ஈரோன்,  எகிப்து,
அங்ககோவில் முதலோ, உஜ்ங்கபகிஸ்தோன், ங்கி வனிசூவில் முதலோ மற்றும் சிம்போப்கி வ கபோன்்டிருக்கிற
கான நேோடுகளின் படைகளுைன் கசரந்து அதன் சரி வகதச இரோணுி வ
பயிற்சிகட்களை கான நேைத்தி ங்ககோண்டிருக்கி்டிருக்கிறது.  அது கமற்கு ரஷ்யோவில
அடுத்த மோதம் Zapad பயிற்சிக்கும் தயோரிப்ப ங்கசய்து ி வருகி்டிருக்கிறது, இதில
ஏ்டிருக்கிறத்தோழ 100,000 துருப்பகள் ஈடுபைக்கூடுங்கமன ககான நேட்கைோ ஆதோரகான நேபரகள்
ங்கதரிவிக்கின்்டிருக்கிறனர.

முன்ங்கனோருகபோதும் இலவில் முதலோத்களைவிற்கு,  பனிப்கபோர முடிந்த பின்னர
மிகப்ங்கபரிய்களைவில உள்்களை இந்த கபோர ஒத்திடககளின் அ்களைவு,  ஓர
அரசியல எசசரிக்டகயோகும்.  ககான நேட்கைோ கூட்ைணியின் இரோணுி வ

குவிடமயமோனது,  மத்திய கிழக்கில இருந்து ஐகரோப்போவிற்கு
கான நேகரந்து ி வருகி்டிருக்கிறது.  உயர-நுட்ப எதிரிகளுைனோன

கபோருக்கு தயோரோி வதற்கோக,  அங்கமரிக்கோவும்
ககான நேட்கைோவும்,  த்களைி வோைங்கள் மற்றும்

மூகவில் முதலோபோயங்களில "பரந்த்களைவிவில் முதலோன"
மோற்்டிருக்கிறங்கட்களைச ங்கசய்து ி வருி வதோக நிய
கயோரக் டைம்ஸ் குறிப்பிடுகி்டிருக்கிறது.
ஐகரோப்பிய நிவில் முதலப்பகுதிகளுக்கு ஏற்்டிருக்கிற
ி வடகயில அி வற்றின் ைோங்கிகட்களை
போடவில் முதலி வன நி்டிருக்கிறத்திலிருந்து
கரும்பசுடம நி்டிருக்கிறத்திற்கு மோற்றி
ி வண்ணமிடுி வதும் இதில
உள்்களைைங்கும்.

அரசியல மற்றும் இரோணுி வ
சதிக்கூட்ைங்கள்,  ங்கபருந்திர்களைோன

மக்களின் முதுகுக்குப் பின்னோல, கைந்த
நூற்்டிருக்கிறோண்டு உவில் முதலக கபோரகளுக்கு ஒத்த,

அலவில் முதலது அி வற்ட்டிருக்கிற விை இரத்தந்கதோய்ந்த,
கமோதலகளுக்கு தயோரிப்ப ங்கசய்து

ங்ககோண்டிருக்கின்்டிருக்கிறன.  அங்கமரிக்க த்களைபதி க்ோன் ஹீலி
அறிவிக்டகயில,  “ஓர ஒருங்கிடணந்த உவில் முதலக்களைோவிய

ஒத்திடகயில ஒகர மோதிரியோன ங்கதோனியில …  இதன் விட்களைி வோக
கான நேோங்கள் ஓர உவில் முதலக்களைோவிய ஒருங்கிடணந்த ஒத்திடக திட்ைத்டத ககான நேோக்கி
ங்கசன்று ங்ககோண்டிருக்கிக்டிருக்கிறோம்,”  என்்டிருக்கிறோர.  ஆனோல ங்ககோரிய தீபகற்பம்,
ங்கதன் சீனக்கைல மற்றும் மத்திய கிழக்கு பயிற்சிகளுைன் இந்த
"உவில் முதலக்களைோவிய ஒத்திடக"  எதற்கு தயோரிப்ப ங்கசய்து ங்ககோண்டிருக்கி்டிருக்கிறது?
இந்த "உவில் முதலக்களைோவிய ஒத்திடக" என்பது உவில் முதலக்களைோவிய கபோருக்கோன ஒரு
ங்கி வள்க்களைோட்ைமோகும்.

உவில் முதலகப் கபோர எடத அரத்தப்படுத்தும் என்பதன் மீது உத்திகயோகபூரி வ
ி வட்ைோரங்களில ஒரு கோதடைத்த மவுனம் கமகவில் முதலோங்கியுள்்களைது.
எவ்ி வோறிருப்பினும்,  ி வை அங்கமரிக்கோ,  ஐகரோப்போ மற்றும் ரஷ்யோ
எங்கிலுமோன கான நேகரங்களில அணுகுண்டுகள் ங்கி வடிக்கக்கூடிய ஒரு



கபோரில,  பிலலியன் கணக்கோனி வரகள் ங்ககோலவில் முதலப்படுி வோரகள் என்பது
மட்டும் உண்டம.  அங்கமரிக்கோ மற்றும் ஐகரோப்போவில ங்கபருந்திர்களைோன
ங்கதோழிவில் முதலோ்களைரகளிடைகய கபோர மற்றும் இரோணுி வ ங்கசவில் முதலவுகளுக்கு எதிரப்ப
அதிகரித்து ி வருகி்டிருக்கிறது என்பதோல, அரசியல மற்றும் ஊைக ஸ்தோபககமோ,
உக்கரனில ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்ப மற்றும் அங்கமரிக்க கதரதலகளின் ரஷ்ய
க்களைி வோைல என்று முடிவிலவில் முதலோ,  ஆதோரமற்்டிருக்கிற குற்்டிருக்கிறசசோட்டுக்களில
ங்கபோதுமக்கட்களை மூழ்கடித்து, பீதியட்ைவும் மற்றும் ஒரு கபோர கோய்சசடவில் முதல
முடுக்கிவிைவும் சுழன்று ங்ககோண்டிருக்கின்்டிருக்கிறன.

இந்த கபோர சோகசங்கள்,  உள்ககான நேோக்கத்துைகனோ அலவில் முதலது
தற்ங்கசயவில் முதலோககி வோ கபோரோக தீவிரமடையும் ஆபத்டத முன்னிறுத்துகின்்டிருக்கிறன
என்படத இரோணுி வ அதிகோரிகக்களை ஒப்பக் ங்ககோள்கின்்டிருக்கிறனர. இருப்பினும்,
ககான நேட்கைோ கான நேோடுக்களைது ஊைகங்கள் இடதயும் கூை ரஷ்ய-விகரோத விஷம
பிரசசோரமோக மோற்றி அடரத்த மோடி வகய அடரத்துக்
ங்ககோண்டிருக்கின்்டிருக்கிறன.  ரஷ்யோவின் Zapad  ஒத்திடகடயத் தோக்கும் ஒரு
கட்டுடரயில,  MSN.com  எழுதுடகயில,  “கூட்ைணியின் அலவில் முதலது
ரஷ்யோவின் ஒரு சிப்போய், தி வறுதவில் முதலோக ஒரு பயிற்சிடய ஒரு ஆக்கரோஷ
கான நேைி வடிக்டகயோக பரிந்துங்ககோள்ி வது கபோன்்டிருக்கிற பிடழ ஏற்பட்டு
ஏகதனுங்கமோரு தரப்ப படைகட்களைக் ங்ககோண்டு விடையிறுத்தோல,  அது
விடரவிகவில் முதலகய ஒரு ங்ககான நேருக்கடியோக தீவிரமடைந்துவிைக்கூடும் என்பதன்
விளிம்பில பவில் முதல அதிகோரிகள் உள்்களைனர … ரஷ்ய பயிற்சியின் கபோது
ககான நேட்கைோ படைகள் ரஷ்ய எலடவில் முதலகளுக்கு அருகில ஒத்திடககட்களை
கான நேைத்துி வடதத் தவிரக்கும்,” என்று குறிப்பிட்ைது.

கபோர அபோயத்திற்கு மோஸ்ககோ தோன் ங்கபோறுப்ப என்்டிருக்கிற ி வோதங்கள்,
ஏகோதிபத்திய போசோங்குத்தனத்டதக் ங்ககோண்டுள்்களைன.  ரஷ்யோ அதன்
ங்கசோந்த மண்ணில ஒத்திடககட்களை கான நேைத்தி ி வருகின்்டிருக்கிறது, அகதகி வட்களையில
அங்கமரிக்கோ மற்றும் ஐகரோப்பிய ஏகோதிபத்திய சக்திகள் ரஷ்ய
எலடவில் முதலகள் ி வடர அி வற்றின் துருப்பகட்களை கான நேகரத்திக்
ங்ககோண்டிருக்கின்்டிருக்கிறன.

விரிி வோக்கலும்,  கபோர அபோயமோயமும்,  1991  இல ஸ்ரோலினிச
அதிகோரத்துி வத்தோல கசோவியத் ஒன்றியம் கடவில் முதலக்கப்பட்ைதற்கு பிந்டதய
கோல-நூற்்டிருக்கிறோண்டையும் விை அதிகமோன கோவில் முதலத்தில,  ககான நேட்கைோ சக்திகள்,
அடனத்திற்கும் கமவில் முதலோக அங்கமரிக்கோ,  பின்பற்றிய ங்ககோள்டககளில
கி வரூன்றியுள்்களைது.  ஈரோக்,  யககோஸ்வில் முதலோவியோ,  ஆப்கோனிஸ்தோன்,  சிரியோ
மற்றும் அதற்கு அப்போலும் அங்கமரிக்கோ தடவில் முதலடமயிவில் முதலோன கபோரகட்களைக்
ங்ககோண்டு,  ி வோஷிங்ைன் யுகரஷிய ங்கபருநிவில் முதலப்பகுதியில அதன்
கமவில் முதலோதிக்கத்டத நிறுி வ முடனந்தது.  அது யுகரஷியோ மீதோன
கமவில் முதலோதிக்கத்தில ஒரு கபோட்டி அதிகோரம் உருி வோி வடதத் தடுப்படத
மட்டும் ககான நேோக்கமோக ங்ககோண்டிருக்கவிலடவில் முதல,  மோ்டிருக்கிறோக ஐகரோப்போ மற்றும்
ஆசியோவில அதன் "கூட்ைோளிக்களைது" ி வரத்தக போடதகள் மற்றும் எரிசக்தி
வினிகயோகங்கட்களை கட்டுப்படுத்துி வடதயும் ககான நேோக்கமோக ங்ககோண்டிருந்தது.

ரஷ்யோவிற்கு எதிரோன இப்கபோடதய தீவிரப்பைல,  அத்தடகய
கபோரகளில அங்கமரிக்கோவின் ங்கதோைரசசியோன கபரழிவுகரமோன
பின்னடைவுகளின் விட்களைி வோகும்.  சிரியோவில ரஷ்ய-ஆதரவிவில் முதலோன
ஆட்சிக்கு எதிரோக ி வோஷிங்ைனும் ககான நேட்கைோவும் தூண்டிவிட்ை உள்கான நேோட்டு
கபோரில,  அதன் இஸ்வில் முதலோமிய பினோமி படைகள் அி வற்றின் கதோலவி
ங்ககான நேருங்கி ி வந்து ங்ககோண்டிருப்படத முகங்ங்ககோடுக்கின்்டிருக்கிறன,  ககான நேட்கைோ-
ஆதரவிவில் முதலோன கிகயவ் ஆட்சிகயோ,  ஒட்டுங்கமோத்த கான நேோட்டையும்
டகப்பற்றுி வதில கதோலவி அடைந்துள்்களைதுைன்,  ரஷ்ய ங்கமோழி கபசும்
கிழக்கு உக்கரன் மற்றும் கிரிமியோவின் ங்கசி வஸ்கைோகபோலில
அடமந்துள்்களை முக்கிய ரஷ்ய கைற்படை த்களைம் மீது கான நேடைமுட்டிருக்கிறய்களைவில
கட்டுப்போட்டையும் இழந்து ி வருகி்டிருக்கிறது.  அங்கமரிக்கோ மற்றும்
ஐகரோப்போவிற்கு இடைகய ங்கபோரு்களைோதோர கபோட்டியோ்களைரகள் அதிகரித்து

ி வருி வதற்கு இடைகய,  இந்த பின்னடைவுகள் க்ரமனி தடவில் முதலடமயில
ஐகரோப்பிய சக்திகட்களை ஒரு சுதந்திரமோன,  ஆனோல முக்கியமோக
விகரோதமோன,  ங்கி வளியு்டிருக்கிறவு மற்றும் இரோணுி வ ங்ககோள்டகடய
பின்ங்கதோைரி வதற்கு அி வற்ட்டிருக்கிற ஊக்குவித்துள்்களைது.

ரஷ்யோவிற்கு எதிரோக ி வோஷிங்ைன் அதன் நிடவில் முதலப்போட்டை பவில் முதலப்படுத்தவும்
மற்றும் ரஷ்ய-விகரோத அடிப்படையில குறிப்போக கிழக்கு ஐகரோப்போவில
அதன் கூட்ைோளிகட்களை ங்கி வன்ங்க்டிருக்கிறடுப்பதன் மூவில் முதலமோக ஐகரோப்போடி வ
உடைக்கவும் இருவிதத்திலும் ி வோஷிங்ைன் முயன்று ி வருடகயில,
கமோதலகள் அதிகரித்து ி வருகின்்டிருக்கிறன. இந்த யகரோ-அங்கமரிக்க கமோதலகள்
ட்ரம்பின் எக்குத்தப்போன தனிமனித குணோம்சங்களில கி வரூன்றியதலவில் முதல,
மோ்டிருக்கிறோக அங்கமரிக்க மற்றும் ஐகரோப்பிய ஏகோதிபத்தியத்திற்கு
இடையிவில் முதலோன ப்டிருக்கிறநிடவில் முதல கமோதலில கி வரூன்றியுள்்களைது.  கைந்த மோதம்,
ஐகரோப்போவிற்கோன முக்கிய ரஷ்ய எண்ங்கணய் மற்றும் எரிி வோயு
ஏற்றுமதிகட்களை ங்கி வட்டியும்,  மற்றும் ரஷ்யோவுைன் எரிி வோயு ி வரத்தகம்
கமற்ங்ககோள்ளும் கமற்கு ஐகரோப்பிய ங்கபருநிறுி வனங்கள் மீது நிதி
அபரோதங்கள் விதிக்கப்படுங்கமன அசசுறுத்தியும்,  தடையோடணகட்களை
நிட்டிருக்கிறகி வற்றியது ட்ரம்ப் அலவில் முதல மோ்டிருக்கிறோக அங்கமரிக்க கோங்கிரஸ் ஆகும்,
இது க்ரமனி மற்றும் ஏடனய அங்கமரிக்க "கூட்ைோளிகளிைம்"  இருந்து
ககோபமோன எதிரப்டபக் ங்ககோண்டு ி வந்தது.

கசோவியத்திற்குப் பிந்டதய முதவில் முதலோளித்துி வ ங்கசலி வந்த
தன்னவில் முதலக்குழுக்களின் திி வோவில் முதலோன ரஷ்ய கதசியி வோதத்தில கி வரூன்றிய
கிங்கரம்ளின் ங்ககோள்டக, ஏகோதிபத்திய கபோர முடனடி வ எதிரப்பதில எந்த
முன்கனோக்கிய போடதயும் ி வழங்கவிலடவில் முதல.  கிங்கரம்ளின்,  சரி வகதச
ங்கதோழிவில் முதலோ்களை ி வரக்கத்திற்குள் நிவில் முதலவும் கபோர-எதிரப்பணரவுக்கு முட்டிருக்கிறயிை
பயந்தும்,  தடகடமயின்றியும்,  அதற்கு பதிவில் முதலோக ரஷ்யோவுக்குள்
ி வவில் முதலதுசோரி சக்திகட்களை மற்றும் இனப் பதட்ைங்கட்களை கி்களைறிவிட்டு
ங்ககோண்டிருக்கி்டிருக்கிறது.  அது ஏகோதிபத்திய சக்திகளுைன் முழுடமயோன
இரோணுி வ கமோதல அபோயத்டத முன்ங்கனடுப்பதற்கும் மற்றும்
அி வற்றுைன் ஓர உைன்போட்டை எட்டுி வதற்குமோன முயற்சியில
அடிபணிி வதற்கும் இடைகய ஊசவில் முதலோடிக் ங்ககோண்டிருக்கி்டிருக்கிறது,
இந்நிடவில் முதலயில தோன் சமீபத்தில அது ி வை ங்ககோரியோவிற்கு எதிரோக ஐ.கான நேோ.
தடையோடணகளுக்கு ி வோக்களித்திருந்தது.

எதிரவிகரோத கபோட்டி முதவில் முதலோளித்துி வ அரசுகள்,  ஒரு நூற்்டிருக்கிறோண்டுக்கு
முன்பிருந்த அி வற்றின் அரசியல முன்கனோடிகட்களைப் கபோவில் முதலகி வ,  உவில் முதலக
கபோருக்கு இட்டுச ங்கசலலும் ஒரு இயக்கவியடவில் முதல கான நேடைமுட்டிருக்கிறக்கு
ங்ககோண்டு ி வந்து ங்ககோண்டிருக்கின்்டிருக்கிறன,  ஆனோல இம்முட்டிருக்கிற,  பூமிடயகய
அழித்துவிைக்கூடிய அணுஆயுத பயன்போடு இதில சம்பந்தப்பட்டுள்்களைது.
அரசியலரீதியில ங்கதோழிவில் முதலோ்களை ி வரக்கத்தின் கான நேனவுபூரி வமோன தடவில் முதலயீடு
இலவில் முதலோமல,  இங்கக கபோடர நிறுத்துி வதற்கு கி வங்க்டிருக்கிறந்த ி வழியும்
கிடையோது. இந்த ங்கி வடிப்போரந்த நிடவில் முதலடம முன்னிறுத்தும் அபோயங்கள்
குறித்து ங்கபருந்திர்களைோன மக்கள் உண்டமயிகவில் முதலகய ஒன்றும் அறியோமல
இருக்கி்டிருக்கிறோரகள் என்பது தோன் மிகப்ங்கபரும் அபோயமோகும்.

இந்நிடவில் முதலடமகளின் கீழ் தோன்,  கபோர குறித்த கதைல முடிவுகளில
இருந்து WSWS கட்டுடரகட்களை நீக்கி, இைதுசோரி, கசோசலிச மற்றும் கபோர-
எதிரப்ப ி வடவில் முதலத் த்களைங்கட்களையும்,  அி வற்றில முதவில் முதலோி வதோக உவில் முதலக
கசோசலிச ி வடவில் முதலத் த்களைத்டதயும்,  கூகுள் தணிக்டக ங்கசய்து ி வருகி்டிருக்கிறது.
முதவில் முதலோளித்துி வ-எதிரப்ப மற்றும் ஏகோதிபத்திய-எதிரப்ப முன்கனோக்குைன்
ங்கதோழிவில் முதலோ்களை ி வரக்கத்தின் அடிப்படையில WSWS ஒரு சரி வகதச கபோர-
எதிரப்ப இயக்கத்டத கட்ைடமக்க கி வண்டியதன் அி வசரத்டத
ி வலியுறுத்துி வதுைன்,  இதனோல தோன் தணிக்டக மற்றும் கபோடர
எதிரக்கும் அதன் ஆி வணங்கட்களை பரப்பி வதில அதன் ி வோசகரகளின்
ங்கசயலூக்கமோன ஆதரடி வக் ககோருகி்டிருக்கிறது.


