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சீனனாவுக்கு எதிஎதிரனான வர்த்தகப் ்தகப் பதனாரில
ட்எதிரம்ப் முதல ்தகப் பவட் வேட்ட் வேட்டை தீர்க்கி தீர்க்கிறனார்
By Nick Beams,
1974 அமெரிக்க வர்த்தக சட்ட பிரிவு 301 இன் கீழ் சீனப் மனப் பொருட்களுக்க
சுங்கவரிகவரிகளகவரிகளை விதிக்கன்ற தனது அச்சுறுத்தலுக்க ட்ரம்ப் நிர்வப் பொகம்
மசயல்வடிவம் மகப் பொடுத்திருக்கறது, நள்ளிரவில் இருந்து 34 பில்லியன் டப் பொலர்
ெதிப்புள்கவரிகளை சீனப் மனப் பொருட்கள் மீது சுங்கவரிகள் விதிக்கப்னட்டன, அண்வரிகளெய
வருங்கப் பொலத்தில் ில் மெலும் 16 பில்லியன் டப் பொலர் அகவரிகளைவுக்க சீனப் மனப் பொருட்கள்
இலக்க வரிகளவக்கப்னடவிருக்கன்றன.
சீனப் பொவுக்க எதிரப் பொன ஒரு ில் மநரடியப் பொன வர்த்தகப் ில் மனப் பொரில் இந்த நடவடிக்வரிகளக
முதல் அஸ்திரெப் பொகம், இன்னும் நிவரிகளறய வரவிருப்னதப் பொக ஜனப் பொதினதி
மடப் பொனப் பொல்ட் ட்ரம்ப் மசய்தியப் பொகவரிகளைர்களிடம் ில் மநற்று மதரிவித்தப் பொர்.
ஒனப் பொெப் பொ நிர்வப் பொகத்தில் னதவி வகத்த முன்னப் பொள் அமெரிக்க வர்த்தக துவரிகளி
பிரதிநிதியப் பொன
ில் மரப் பொனர்ட்
ில் மரப் பொலிெப் பொன்,
ில் மெப் பொதல்
தீவிரப்னடுவதன்
தவிர்க்கவியலப் பொ நிவரிகளலவரிகளய சுட்டிக்கப் பொட்டி, கூறினப் பொர்: “இந்த சுங்கவரிகள்
அெலுக்க வரத் மதப் பொடங்க விட்டப் பொல், அப்ில் மனப் பொது ில் மெப் பொதல் நிஜெப் பொக விட்டது
என்னது நன்க மதளிவப் பொக விடுகறது. ஒரு மவளிில் மயறும் வழிவரிகளய நப் பொம்
கண்டுபிடிக்கவில்வரிகளல என்றப் பொல், ெவரிகளலயில் இருந்து உருண்டுவருகன்ற ஒரு
னனிப்னந்து ில் மனப் பொல் இது ில் மவகமெடுக்கம்.”
சீனப் பொ அது உடனடியப் பொக “செ அகவரிகளைவில், செ தீவிரத்தில்” னதிலிறுக்கப்
ில் மனப் பொவதப் பொக கூறியுள்கவரிகளைது, ில் மசப் பொயப் பொபீன்ஸ் ெற்றும் விவரிகளகவரிகளையப் பொட்டு னயன்னப் பொட்டு
வப் பொகனங்கள் (SUV) ஆகயவரிகளவ முக்கய இலக்கககவரிகளைப் பொய் இருக்கம்.
இரண்டு தரப்புகளில் இருந்தும் மவளியப் பொன னட்டியல்களின் னடி, அமெரிக்க
வரிவிதிப்னப் பொல்
சீனப் பொவில்
இருந்தப் பொன
818
வவரிகளக
மனப் பொருட்கள்
னப் பொதிப்புக்கள்கவரிகளைப் பொகம், அில் மதில் மநரத்தில் சீன நடவடிக்வரிகளகககவரிகளைப் பொல் அமெரிக்கப் பொவில்
இருந்தப் பொன 545 வவரிகளகயப் பொன மனப் பொருட்கள் னப் பொதிக்கப்னடும்.

6 July 2018
இருக்கன்றன. மனய்ஜிங்கல் ில் மநற்று ஒரு மசய்தியப் பொகவரிகளைர் சந்திப்பில்
ில் மனசுவரிகளகயில், சீனப் பொவின் வர்த்தக அவரிகளெச்சகத்தின் மசய்தித்மதப் பொடர்னப் பொகவரிகளைரப் பொன
கில் மவப் பொ ஃமனங் கூறினப் பொர்: “அமெரிக்கப் பொ அதுவும் உள்கவரிகளைடங்கயதப் பொக இருக்கன்ற
உலவரிகளகப் னப் பொர்த்து கவரிகளிகவரிகளகவரிகளை ஏவிக் மகப் பொண்டிருக்கறது.”
ட்ரம்ப் நிர்வப் பொகத்தப் பொல் இலக்க வரிகளவக்கப்னட்டிருப்னதில் 20 பில்லியன் டப் பொலர்
அகவரிகளைவுக்கப் பொன சீனத் தயப் பொரிப்புப் மனப் பொருட்கள், அமெரிக்க நிறுவனங்கள்
உள்ளிட்ட மவளிநப் பொட்டு நிறுவனங்ககவரிகளைப் பொல் தயப் பொரிக்கப்னட்டவரிகளவயப் பொகம் என்னவரிகளத
கில் மவப் பொ சுட்டிக்கப் பொட்டினப் பொர்.
அமெரிக்கப் பொவில் இயங்ககன்ற சீனப் பொவுக்க ஏற்றுெதி மசய்யும் மவளிநப் பொட்டு
நிறுவனங்களும் இந்த ில் மெப் பொதலுக்கள் இழுக்கப்னட்டுக் மகப் பொண்டிருக்கன்றன.
Daimler ெற்றும் BMW ஆகய ில் மஜர்ென் நிறுவனங்கள் —இவரிகளவ அமெரிக்கப் பொவில்
உற்னத்தி மசய்து சீனப் பொவுக்க SUV க்கவரிகளகவரிகளை ஏற்றுெதி மசய்கன்றன— இப்ில் மனப் பொது
அவற்றின் தயப் பொரிப்புகளில் 40 சதவீத சுங்கவரி விதிக்கப்னடக் கப் பொணும்,
மடப் பொில் மயப் பொட்ில் மடப் பொ ில் மனப் பொன்ற இப்னப் பொதிப்புக்க மவளியில் இருக்கம் ில் மனப் பொட்டி
நிறுவனங்களுக்க எதிரப் பொய் அவற்றின் நிவரிகளலவரிகளய இது ில் மெப் பொசெவரிகளடயச் மசய்யும்.
ில் மஜர்ென் நிறுவனங்களும் ெற்ற வப் பொகனத் தயப் பொரிப்பு நிறுவனங்களும்
இன்னுமெப் பொரு
னப் பொதிப்பின்
சப் பொத்தியத்திற்கம்
முகம்மகப் பொடுத்துக்
மகப் பொண்டிருக்கன்றன,
இறக்கெதிகள்
“அமெரிக்க
னப் பொதுகப் பொப்வரிகளன”
சங்கடத்திற்கள்கவரிகளைப் பொக்ககறதப் பொ என்னவரிகளத ஆரப் பொய்வதற்கப் பொன ஒரு விசப் பொரவரிகளிவரிகளயத்
மதப் பொடர்ந்து, கட்டத்தட்ட 25 சதவீதம் வவரிகளரயப் பொன சுங்கவரி அவற்றின் மீது
விதிக்கப்னடலப் பொம். 1962 வர்த்தக விரிவப் பொக்கச் சட்டம் பிரிவு 232 இன் கீழப் பொன
இந்த விசப் பொரவரிகளியின் முடிவுகள் மூன்று முதல் நப் பொன்க வப் பொரங்களுக்கள்கவரிகளைப் பொக
மவளியப் பொகலப் பொம் என்னவரிகளத ட்ரம்ப் சுட்டிக்கப் பொட்டியிருக்கறப் பொர்.

சீனப் பொவின் னதில்-நடவடிக்வரிகளககளுக்க அமெரிக்கப் பொ எவ்வப் பொறு னதிலிறுப்பு
மசய்யப் ில் மனப் பொகறது என்னது இப்ில் மனப் பொவரிகளதய முக்கய விடயங்களில் ஒன்றப் பொக
இருக்கறது. இன்வரிகளறய நடவடிக்வரிகளககளுக்க முன்னப் பொக நடந்திருந்த வப் பொர்த்வரிகளத
யுத்தங்களில், அமெரிக்கப் பொவுக்க சீனப் பொ னதிலடி மகப் பொடுக்கெப் பொனப் பொல் இன்னும்
கூடுதலப் பொய் 400 பில்லியன் டப் பொலர் வவரிகளர ெதிப்புள்கவரிகளை சீனப் மனப் பொருட்களின் மீது
கூடுதல் சுங்கவரி விதிப்னதற்க ட்ரம்ப் அச்சுறுத்தியிருந்தப் பொர்.

அமெரிக்கப் பொவில் உள்கவரிகளை மிகப்மனரும் வணிக மசல்வப் பொக்க கழுவப் பொன, வர்த்தகக்
கூட்டவரிகளெப்பு (Chamber of Commerce), ட்ரம்ப் ஒரு உலககவரிகளைப் பொவிய வர்த்தகப்
ில் மனப் பொரின் அனப் பொயத்தில் இறங்கக் மகப் பொண்டிருப்னதப் பொக எச்சரித்தது.

இந்த

கூட்டவரிகளெப்பின் தவரிகளலவரப் பொன Tom Donohue கூறினப் பொர். “நப் பொம் சுதந்திரெப் பொன
ெற்றும் ில் மநர்வரிகளெயப் பொன வர்த்தகத்வரிகளத எதிர்னப் பொர்க்க ில் மவண்டும், ஆனப் பொல்
அதற்கப் பொன வழி இதுவல்ல.”

இரண்டு

மிகப்மனரும்

மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொரங்களுக்க

இவரிகளடயிலப் பொன

இவரிகளடத்மதப் பொடர்புகள், தீவிரப்னடும் வர்த்தகப் ில் மனப் பொர் உலமகங்கலுெப் பொன
நிறுவனங்கள் சம்னந்தப்னட்டதப் பொக இருக்கம் என்னவரிகளத உிர்த்துவதப் பொகம்.
அமெரிக்க விவசப் பொயத் துவரிகளற மனருநிறுவனெப் பொன Cargill இல் மூத்த ஒரு
மசயலதிகப் பொரியப் பொக இருக்கம் புரூஸ் பிில் மகவரிகளைக்ென், இதன் பின்விவரிகளகவரிகளைவுகள்
கறித்து எச்சரிக்வரிகளகயில், கூறினப் பொர்: “இந்த வர்த்தக ில் மெப் பொதலின் னப் பொதிப்னப் பொனது
மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர வகவரிகளைர்ச்சி ெற்றும் ில் மவவரிகளல உருவப் பொக்கம் ஆகயவற்றில் தீவிர
விவரிகளகவரிகளைவுகவரிகளகவரிகளை ஏற்னடுத்தும் என்னில் மதப் பொடு உலமகங்கலும் விளிம்புநிவரிகளலயில்
உள்கவரிகளைவர்கவரிகளகவரிகளைப் னப் பொதிக்கம்.”
சீனப் பொவுக்க எதிரப் பொக எடுக்கப்னட்டிருக்கன்ற நடவடிக்வரிகளககள் அமெரிக்க ெற்றும்
பிற மவளிநப் பொட்டு நிறுவனங்கவரிகளகவரிகளையும் னப் பொதிக்கக் கூடிய அகவரிகளைவுக்க மிகப்மனரும்
மனருநிறுவனங்ககவரிகளைது மசயல்னப் பொடுகள் ஒன்றுக்மகப் பொன்று பின்னியவரிகளவயப் பொக

“நிர்வப் பொகம்

எந்த மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர முன்ில் மனற்றத்வரிகளத சப் பொதிக்க கடுவரிகளெயப் பொக
உவரிகளழத்து வந்திருக்கறில் மதப் பொ, அதற்க கழினறிப்னதற்க இப்ில் மனப் பொது அச்சுறுத்திக்
மகப் பொண்டிருக்கறது”

என்று ரப் பொய்ட்டர்ஸ்க்க விடுத்த ஒரு அறிக்வரிகளகயில்

அமெரிக்கப் பொவின் நடவடிக்வரிகளககள், மனய்ஜிங் அதன் “சீனத் தயப் பொரிப்பு 2025”
(Made in China 2025) திட்டத்தின் கீழ் ெதிப்பு சங்கலியில் ில் மெலுயரச் மசய்கன்ற
முயற்சிகளுக்க ஒரு அடி மகப் பொடுக்க ில் மவண்டும் என்ற ட்ரம்ப் நிர்வப் பொகத்தின்
திட்டத்தின் அடிமயப் பொற்றி, சீனப் பொவின் உயர்-மதப் பொழில்நுட்ன மதப் பொழிற்துவரிகளறகவரிகளகவரிகளைக்
கறிவரிகளவத்திருக்கறது.
மவள்வரிகளகவரிகளை ெப் பொளிவரிகளகயின் மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர ஆில் மலப் பொசகரும் முக்கயெப் பொன சீனவிில் மரப் பொத மூர்க்கமுவரிகளடயவருெப் பொன பீட்டர் நவப் பொில் மரப் பொ, “சீனப் பொ அமெரிக்கப் பொவின்
வருங்கப் பொலத்திற்கப் பொன துவரிகளறகவரிகளகவரிகளை இலக்க வரிகளவத்திருக்கறது” என்றும் “இந்த
வகவரிகளைர்ந்து வரும் துவரிகளறகவரிகளகவரிகளை சீனப் பொ மவற்றிகரெப் பொக வரிகளகப்னற்றி விட்டப் பொல் ,

அமெரிக்கப் பொவுக்க மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர எதிர்கப் பொலில் மெ இல்லப் பொது ில் மனப் பொய்விடும் என்னவரிகளத
ில் மவமறவமரப் பொருவவரிகளர விடவும் ட்ரம்ப் நன்றப் பொகில் மவ அறிந்து வரிகளவத்திருக்கறப் பொர்”
என்றும் மதரிவித்தப் பொர்.

நிவப் பொரிம் கவரிகளடக்கன்ற விதத்தில் உலக வர்த்தக அவரிகளெப்பின் நவரிகளடமுவரிகளறகள்
நவீனெயெப் பொக்கப்னட ில் மவண்டும் என்றப் பொர்.
கப் பொஸிச் ில் மெலும் ில் மசர்த்துக் மகப் பொண்டப் பொர்: “நவீனெயப்னடுத்த ஏில் மதப் பொ ஒன்று

மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொரப் னப் பொதுகப் பொப்பு ில் மதசியப் னப் பொதுகப் பொப்புடன் பிரிக்கவியலப் பொத
மதப் பொடர்புவரிகளடயது என்றும் உயர்-மதப் பொழில்நுட்ன அபிவிருத்தியிலப் பொன சீனப் பொவின்

விட்டுவரிகளவக்கப்னட்டிருந்தப் பொல்
ெட்டுில் மெ
உலக
வர்த்தக
அவரிகளெப்பு
நவீனெயெப் பொக்கப்னடுவது சப் பொத்தியெப் பொகம். அமெரிக்கப் பொ ஸ்தப் பொபிக்க உதவிய

வகவரிகளைர்ச்சி,
அமெரிக்க இரப் பொணுவ ில் மெலப் பொதிக்கத்வரிகளத னலவீனப்னடுத்த
அச்சுறுத்துகறது என்றும் நவப் பொில் மரப் பொவும் நிர்வப் பொகத்தில் இருக்கம் ெற்றவர்களும்
வலியுறுத்தியிருக்கன்றனர்.

விதிமுவரிகளறகளின்
அடிப்னவரிகளடயிலப் பொன
அவரிகளெப்புமுவரிகளறக்க,
நிர்வப் பொகம்
கப் பொட்டுகன்ற அலட்சியமும், நண்னர்கள் மீதும் எதிரிகள் மீதும் ஒில் மரெப் பொதிரியப் பொக
முழுமூச்சப் பொகத் தப் பொக்கவதும் கத்திச்சண்வரிகளடயில் கவரிகளடசியப் பொக உயிவரிகளர விடுனவர்

இந்தக்
கண்ில் மிப் பொட்டத்வரிகளதில் மய
ஜனநப் பொயகக்
கட்சியின்
முன்னணி
உறுப்பினர்களும் னகர்ந்து மகப் பொள்கன்றனர். மசனட் சிறுனப் பொன்வரிகளெயின்
தவரிகளலவரப் பொன சப் பொர்லஸ் சூெர் சீனப் பொ மீது கடுவரிகளெயப் பொக நடந்து மகப் பொள்கவரிகளைப் பொததற்கப் பொக
ட்ரம்ப் நிர்வப் பொகத்வரிகளத விெர்சனம் மசய்தப் பொர். மனய்ஜிங் அதன் நடத்வரிகளதவரிகளய
ெப் பொற்றிக்
மகப் பொள்கவரிகளைத்
தவறுவது
“அடுத்து
வரப்ில் மனப் பொகம்
னல
தவரிகளலமுவரிகளறகளுக்க” அமெரிக்கப் மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொரத்வரிகளத னப் பொதிக்கக் கூடும் என்று
அவர் அறிவித்தப் பொர்.
ஆயினும், இறுதியப் பொன தயப் பொரிப்புப் மனப் பொருவரிகளகவரிகளை உற்னத்தி மசய்வரிகளகயில்
உதிரிப்னப் பொகங்கள் எல்வரிகளலகவரிகளகவரிகளைக் கடந்தப் பொக ில் மவண்டிய நிவரிகளல இருக்கம் உயர்மதப் பொழில்நுட்ன அபிவிருத்தியின் ஒருங்கவரிகளிந்த தன்வரிகளெயப் பொனது, வர்த்தகப்
ில் மனப் பொர் நடவடிக்வரிகளகககவரிகளைப் பொல் அமெரிக்க நிறுவனங்களும் னப் பொதிப்புக்கள்கவரிகளைப் பொகம்
என்ில் மற அர்த்தெளிக்கக் கூடியதப் பொகம்.
இந்த வரிவிதிப்பு நடவடிக்வரிகளககள் அமெரிக்க சிப் தயப் பொரிப்னப் பொகவரிகளைர்களுக்க
நம்பிக்வரிகளகயூட்டுவதற்கப் பொக என்றப் பொல், வரிகளனனப் பொன்சியல் வரிகளடம்ஸில்
வந்த ஒரு மசய்தி அவரிகளவ ில் மதப் பொல்வியவரிகளடந்திருக்கன்றன என்றது.
“மசமிகண்டக்டர் (semiconductor) விநிில் மயப் பொக சங்கலியின் சிக்கலப் பொன
தன்வரிகளெயின் கப் பொரித்தப் பொல், இந்த வரிவிதிப்பின் கப் பொரிெப் பொக சீன
(chipmakers)

நிறுவனங்கவரிகளகவரிகளை விட அதிகெப் பொக அமெரிக்க நிறுவனங்கில் மகவரிகளை னப் பொதிக்கப்னடும்
என்று வப் பொஷிங்டனில் உள்கவரிகளை மசமிகண்டக்டர் துவரிகளற கூட்டவரிகளெப்பு கூறுகறது”
என்று அச்மசய்தி மதரிவித்தது.
உயர்-மதப் பொழில்நுட்ன அபிவிருத்திவரிகளய ில் மநப் பொக்கய சீனப் பொவின் நடவடிக்வரிகளகக்க
எதிரப் பொக நடவடிக்வரிகளக எடுக்கப்னட்டப் பொக ில் மவண்டும்தப் பொன் என்ற அில் மதில் மநரத்தில்,
கனடப் பொ, ஜப்னப் பொன் ெற்றும் ஐில் மரப் பொப்பிய ஒன்றியம் ில் மனப் பொன்ற அதன்
கூட்டப் பொளிககவரிகளைப் பொக கருதப்னடக் கூடிய நப் பொடுகளுக்க எதிரப் பொக வரிவிதிப்பு
நடவடிக்வரிகளககவரிகளகவரிகளை எடுப்னதன் மூலெப் பொக நிர்வப் பொகம் அதன் நிவரிகளலவரிகளய இக்கட்டில்
நிறுத்திக் மகப் பொள்கறது என அமெரிக்க மதப் பொழிற்துவரிகளறயின் ெற்றும் அரசியல்
ஸ்தப் பொனகத்தின் முக்கய பிரிவுகள் வலியுறுத்துகன்றன.
ில் மநற்று வரிகளனனப் பொன்சியல் வரிகளடம்ஸில் ஓஹிில் மயப் பொவின் கடியரசுக் கட்சிவரிகளயச் ில் மசர்ந்த
ஆளுநரப் பொன ில் மஜப் பொன் கப் பொஸிச் எழுதியிருந்த ஒரு கருத்துக்கட்டுவரிகளரயில் இந்தக்
கண்ில் மிப் பொட்டம் சுருங்கக் கூறப்னட்டிருந்தது. அவர் எழுதியிருந்தப் பொர்:
“அமெரிக்கப் பொவின் முதல் ில் மனப் பொர்

—அதன்

சுதந்திரத்திற்கப் பொன ில் மனப் பொர்— ‘அதன்

துப்னப் பொக்கசுடும் சத்தம் உலமகங்கலும் ில் மகட்க’ மதப் பொடங்கயிருந்தது. ஆனப் பொல்
ில் மசப் பொகத்திற்கரியதப் பொக, இப்ில் மனப் பொவரிகளதய ில் மனப் பொில் மரப் பொ —அமெரிக்க மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர
சுதந்திரத்வரிகளதப் னப் பொதுகப் பொக்க என்று மசப் பொல்லி நடத்தப்னடுகன்ற ஒரு வர்த்தகப்
ில் மனப் பொர்— அதன் கப் பொல்ில் மநப் பொக்க சுடுவதுடன் மதப் பொடங்கக் மகப் பொண்டிருக்கறது.”
“அறிவுசப் பொர்

மசப் பொத்துரிவரிகளெகளுக்க சீனப் பொ கப் பொட்டும் அலட்சியம்” என்று கப் பொஸிச்
அவரிகளழத்த ஒன்றும் அத்துடன் ெற்ற நப் பொடுகள் “சப் பொதகெப் பொன துவரிகளறகளுக்க
செெற்ற னப் பொதுகப் பொப்பு” மகப் பொடுப்னதும் ககவரிகளைத்தின் தன்வரிகளெவரிகளய ெப் பொற்றி
விட்டிருந்ததப் பொகவும் அவரிகளவ முடிவுக்க வர ில் மவண்டும் என்றும் அவர் கூறினப் பொர்.
ஆயினும் அத்தவரிகளகய நடவடிக்வரிகளக ெற்றவர்களுடன் ில் மசர்ந்ில் மத எடுக்கப்னட
ில் மவண்டும் என்றப் பொர்.

“

நியப் பொயெற்ற வர்த்தக

நவரிகளடமுவரிகளறகளில்”

இருந்து

’மவற்றி’

என்னவரிகளதப் ில் மனப் பொன்றிருக்கறது.
ஒரு
அத்தியப் பொவசியெப் பொன
உள்கட்டவரிகளெப்வரிகளன சின்னப் பொபின்னெப் பொக்கப்னட்ட நிவரிகளலயில் விடுகன்ற ஒரு
அனப் பொயத்வரிகளத அது எடுக்கறது.”
“அறுவரிகளவச்சிகச்வரிகளசக்க

எப்ில் மனப் பொதும்

ில் மநப் பொயப் பொளிவரிகளய

முதலில்

மகப் பொல்வது

அவசியெப் பொக இருக்கறது” என்ற மவள்வரிகளகவரிகளைெப் பொளிவரிகளகயின் ெனப்ில் மனப் பொக்க “ரஷ்யப் பொ
ெற்றும் சீனப் பொ ில் மனப் பொன்றவற்றுக்க எதிரப் பொக ஜனநப் பொயகத்தின் அத்தியப் பொவசியெப் பொன
சுதந்திரங்கவரிகளகவரிகளை
னப் பொதுகப் பொப்னதற்க”
அமெரிக்கப் பொவுக்க விட்டுவரிகளவக்கறது.

மிகக்கவரிகளறந்த

கூட்டப் பொளிகவரிகளகவரிகளைில் மய

இந்த கண்ில் மிப் பொட்டத்தின் னடி, அமெரிக்க ில் மெலப் பொதிக்கத்திற்க எதிில் மரவரக்
கூடிய மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர ெற்றும் இரப் பொணுவ அச்சுறுத்தல்கள் சண்வரிகளடயிடப்னட
ில் மவண்டும், ஆனப் பொல் ட்ரம்ப் நிர்வப் பொகம் அவரிகளதத் தவறப் பொன விதத்தில் மசய்து
மகப் பொண்டிருக்கறது.
அமெரிக்க ில் மதசியப் னப் பொதுகப் பொப்வரிகளன ஊக்கவிப்னதப் பொன ில் மனரில்

“தப் பொரப் பொகவரிகளைவப் பொத

ஒழுங்கன் மீது ட்ரம்ப் நடத்துகன்ற ில் மனப் பொரின்” தப் பொக்கங்கள் கறித்து
புதன்கழவரிகளெயன்று
வரிகளனனப் பொன்சியல்
வரிகளடம்ஸ்
மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர
வருிவரிகளனயப் பொகவரிகளைரப் பொன ெப் பொர்ட்டின் மவப் பொல்ஃப் ஒரு னத்தி எழுதியிருந்தப் பொர். வர்த்தக
ில் மெப் பொதல்கள் “வணிகப் னப் பொதுகப் பொப்புக்கம் ில் மதசியப் னப் பொதுகப் பொப்புக்கம் இவரிகளடயிலப் பொன
பிரிப்வரிகளன முறித்து, ில் மெப் பொதலின் கணிசெப் பொன தீவிரப்னடலின் அனப் பொயத்வரிகளத
எழுப்புகறது” என்று சர்வில் மதசப் மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொரத்திற்கப் பொன பீட்டர்சன்
நிறுவனத்தின் ஆடம் ில் மனப் பொசன் எச்சரித்திருந்தவரிகளத அவர் ில் மெற்ில் மகப் பொள்
கப் பொட்டியிருந்தப் பொர்.
ில் மவறு வப் பொர்த்வரிகளதகளில் மசப் பொன்னப் பொல், மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர உறவுகவரிகளகவரிகளை ில் மதசியப்
னப் பொதுகப் பொப்புடன்
கலப்னது
இரப் பொணுவ
ில் மெப் பொதலின்
அனப் பொயத்திவரிகளன
அதிகப்னடுத்துகறது.
“அறியப் பொவரிகளெயப் பொலும்

அதிருப்தியப் பொலும் மசலுத்தப்னடுவதப் பொக இருக்கன்ற
ட்ரம்ப்பின் கறுகய னரிவர்த்தவரிகளனரீதியப் பொன அணுகமுவரிகளற ில் மனரழிவுக்கப் பொன
ஆனத்வரிகளதக் மகப் பொண்டதப் பொகம்” என்றும் “ில் மனப் பொருக்கப் பிந்திய மனப் பொருகவரிகளைப் பொதப் பொர
ெற்றும் னப் பொதுகப் பொப்பு ஒழுங்கன் அடித்தகவரிகளைங்கள் ... இப்ில் மனப் பொது சந்ில் மதகத்தில்
இருக்கன்றன” என்றும் மவப் பொல்ஃப் எழுதினப் பொர்.
ஆயினும்
“ில் மனரழிவு”
அச்சுறுத்தல்
மவள்வரிகளகவரிகளை
ெப் பொளிவரிகளகயில்
இப்ில் மனப் பொதிருப்னவரின் ெில் மனப் பொநிவரிகளலயில் இருந்து வருவதில்வரிகளல. உலககவரிகளைப் பொவிய
உற்னத்தி —உலமகங்கலுெப் பொன மதப் பொழிலப் பொகவரிகளைர்ககவரிகளைது உவரிகளழப்பின் சிக்கலப் பொன
ஒருங்கவரிகளிப்பு— உலகம் ில் மனப் பொட்டி ில் மதசிய அரசுககவரிகளைப் பொகப் பிகவரிகளைவுனட்டிருப்னதுடன்
—இதன்மூலெப் பொக

மனரும் சக்திகள் தெது “மூில் மலப் பொனப் பொயப் ில் மனப் பொட்டியப் பொகவரிகளைர்களுக்க”

எதிரப் பொக தெது நிவரிகளலவரிகளய ில் மெம்னடுத்திக் மகப் பொள்கவரிகளைப் னப் பொர்க்கன்றன—
ில் மெப் பொதலுறுவதப் பொக இருக்கம் முதலப் பொளித்துவ உலக ஒழுங்கன் முரண்னப் பொடுகளில்
இருந்து இது எழுகன்றது.
இந்த முரண்னப் பொடுகள் இன்று ட்ரம்ப்னப் பொல், சீனப் பொவுக்கம் அமெரிக்கப் பொவின் ெற்ற
ில் மனப் பொட்டிநப் பொடுகளுக்கம் எதிரப் பொக, மதப் பொடக்கெளிக்கப்னட்டிருக்கம் வர்த்தகப் ில் மனப் பொர்
நடவடிக்வரிகளககளில் தெது மவளிப்னப் பொட்வரிகளடக் கண்டிருக்கன்றன, ெற்ற நப் பொடுகளும்
விவரிகளரவில் இில் மத னப் பொவரிகளதவரிகளயப் பின்மதப் பொடர இருக்கன்றன.

