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ட்ரம்ப்பின் ன் தின் தேசியேசியவதேசியவாின் தே மிரட்டல்களும்ட்ரம்ப்பின் ன் தின் தேசியேசியவதேசியவாின் தே மிரட்டல்களும்
ஐன் தரதேசியவாப்பிய ஆளும் ேசியவர்க்கத்தின்ஐன் தரதேசியவாப்பிய ஆளும் ேசியவர்க்கத்தின்

பதிலிறுப்பும்பதிலிறுப்பும்
By Alex Lantier, 2 February 2017

அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதிதியஜனாக மொஜனானஜனாலட் ட்ரம்ப பதவிவியதியற்ற இரண்ட

வஜனாரங்களும் கூொ நிறிறைவ மபற்றிரஜனாத நிறநிலையில,  ஐவியரஜனாபபஜனாவில

அமெரிக்க அரசஜனாங்கத்தின அரசிதியல அதிகஜனார நிறநிலை
உலுக்கபபட்டிருக்கிிறைத.  ட்ரம்ப மகஜனாண்டவந்திருக்கும் பதியணத் தறொக்கு

எதிரஜனான ஆர்பபஜனாட்ொங்கள சர்வவியதச அளவில பரவகினிறை நிறநிலையிலும்
வர்த்தக ெற்றம் இரஜனாணுவக் மகஜனாளறக மதஜனாொர்பஜனாக அமெரிக்கஜனாவக்கும்

ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்திற்கும் இறொயில வியெஜனாதலகள மவடிக்கினிறை
நிறநிலையிலும்,  அமெரிக்க வியதர்தலின முடிவஜனானத ஐவியரஜனாபபஜனாறவ

முனகண்டிரஜனாத ம நெருக்கடிக்குள மூழ்கடித்தக் மகஜனாண்டிருக்கிிறைத.

புதிதிய ஜனஜனாதிபதி ஐவியரஜனாபபஜனாவில ஆழெஜனான அவபமபதியர்
மபற்றிருக்கிிறைஜனார்.  ட்ரம்புக்கு ஒபபுதலினறெ விகிதம்

வியஜர்ெனியில 83  சதவீதம் இருபபதஜனாகவம்,  பிரஜனானசில 81
சதவீதம் இருபபதஜனாகவம்,  ஸ்மபயினில 80  சதவீதம்

இருபபதஜனாகவம்,  பிரிட்ொனில 75  சதவீதம் இருபபதஜனாகவம்
இத்தஜனாலியில 59  சதவீதம் இருபபதஜனாகவம் FranceInfo

கருத்தக்கணிபபு ஒனற கண்ொறிந்தத.  ட்ரம்பபின முஸ்லீம்-
விவியரஜனாத ெற்றம் புநிலைம்மபதியர்-விவியரஜனாத  நெொவடிக்றககள

பரவநிலைஜனான மவறபறப சம்பஜனாதித்திருக்கும் நிறநிலையில
அவருக்கு எதிரரக அமெரிக்கஜனாவிலும் ெற்ிறை  நெஜனாடகளிலும்

 நெறொமபிறைக் கூடிதிய வியபஜனாரஜனாட்ொங்கறள ஐவியரஜனாபபிதிய ெக்கள
அனுதஜனாபத்தொன பினமதஜனாொர்ந்த வருகினிறைனர்.  இந்த

 நெொவடிக்றககள,  வியதசிதியவஜனாதத்திற்கும் இனவஜனாதத்திற்கும்
விண்ணபபங்கள மசய்வதன அடிபபறொயில நிர்க்கதிதியஜனான

ெக்கறள தனபுறத்தவதற்கஜனான ஒரு முதியற்சிதியஜனாக,  அதஜனாவத
உளளபடி சரிதியஜனாக, பஜனார்க்கபபடகினிறைன.

ட்ரம்பபுக்கு எதிரஜனான மவகுஜன எதிர்பபஜனானத,  வியபரினவஜனாதம்

ெற்றம் வியபஜனாருக்கு எதிரஜனான குவியரஜனாதத்றத மவளிபபடத்தகினிறை
அவியதவியவறளயில,  ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியெஜனானத

அமெரிக்கஜனாவொனஜனான வியெஜனாதலுக்கஜனான தனத ததியஜனாரிபபில
இரஜனாணுவ ெற்றம் வியபஜனாலிஸ் பறொகறள வலுபபடத்திக்

மகஜனாண்டிருக்கிிறைத.

முரண்பஜனாடகள மபரும் வியவகத்தில எழுந்த வருகினிறைன.
 நெவம்பரில,  ட்ரம்ப வியதர்வஜனானதற்கு பிந்றததிய செதியத்தில,

ஜனஜனாதிபதி பரஜனாக் ஒபஜனாெஜனா ெறஉறதிதியளிபபதற்கஜனாக
ஐவியரஜனாபவிற்கு பதியணம் வியெற்மகஜனாண்ொவியபஜனாத,  ட்ரம்ப

“விய நெட்வியொஜனாவக்கும் அட்நிலைஜனாண்டிக்-கொந்த உொனபடிக்றகக்கும்
ஆழெஜனான உறதிபபஜனாட்றொ”  மகஜனாண்டிருபபதஜனாக

வலியுறத்தியிருந்தஜனார்.  அதற்கு இரண்ட ெஜனாதங்கள கூொ
ஆகியிரஜனாத நிறநிலையில,  ட்ரம்பின வியதர்வினஜனால கட்ொவிழ்த்த

விொபபட்ொ வியெஜனாதலகள இரண்ொஜனாம் உநிலைகப வியபஜனாருக்குப

பிந்திதிய கஜனாநிலைத்தில நிநிலைவி வந்திருந்த அமெரிக்க ெற்றம்
ஐவியரஜனாபபிதிய முதநிலைஜனாளித்தவத்திற்கு இறொயிநிலைஜனான உிறைவகறள

கீழறத்தளளன.

ட்ரம்பபின வியதர்வினஜனால இந்த நிறநிலைமுறிவ
நிகழ்ந்திருக்கவிலறநிலை.  பதிநிலைஜனாய்,  அத ஒரு ஊக்கிதியஜனாக

ெட்டவியெ வியசறவதியஜனாற்றிதியத.  விய நெட்வியொஜனா கூட்ொணிறதிய
கஜனாநிலைஜனாவதிதியஜனான ஒனிறைஜனாக அவர் நிரஜனாகரிபபதஜனானத,  விய நெட்வியொஜனா

கூட்ொஜனாளிகளுக்குளளஜனாக,  அமெரிக்க ஏகஜனாதிபத்திதியம்,
குறிபபஜனாக வியஜர்ெனிறதிய ெனதில மகஜனாண்ட, தனத பநிலைதசஜனாபத

கஜனாநிலை மபஜனாருளஜனாதஜனார வீழ்ச்சிறதிய இரஜனாணுவரீதிதியஜனாக
சரிக்கட்டவதற்கஜனான முதியற்சியில இிறைங்கியிருந்தறத

றெதியெஜனாகக் மகஜனாண்ொ பதட்ொங்களில இருந்வியத எழுகிிறைத.
ட்ரம்ப வியதர்வ மசய்தியபபட்ொத முதநிலைஜனாகவியவ,  வியஜர்ெனி அதிக

அமெரிக்க கஜனார்கறள வஜனாங்க வியவண்டம் எனற வியகஜனாரினஜனார்,
வியஜர்ெனியின கஜனார் ஏற்றெதிகள மீத 35  சதவீத சுங்கவரி

விதிக்க மிரட்டினஜனார், பிமரக்ஸிட்றொ ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்தின
இனனும் விரிந்த ஒரு உறொவக்கஜனான ஒரு முனெஜனாதிரிதியஜனாகப

பஜனாரஜனாட்டினஜனார்,  யூவியரஜனாவக்கு குவியரஜனாதெஜனான அதிகஜனாரிகறள
வியதர்வமசய்தஜனார்.

ட்ரம்பின வர்த்தக ஆவியநிலைஜனாசகரஜனான பீட்ொர்  நெவஜனாவியரஜனா

யூவியரஜனாறவக் கண்ொனம் மசய்தஜனார்,  இத வியஜர்ெனி “மிகவம்
ெதிபபுக் குறிறைக்கபபட்ொ ஒரு ‘உளமுகெஜனான Deutsche Mark’

ஐக் மகஜனாண்ட ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்தில இருக்கும் ெற்ிறை
 நெஜனாடகறளயும் அவியதவியபஜனாநிலை அமெரிக்கஜனாறவயும்

சுரண்டவதற்கு” அனுெதித்ததஜனாக அவர் கூறினஜனார். ஐவியரஜனாபபிதிய
ஒனறிதியத்திற்கஜனான அமெரிக்கத் தூதரஜனான மொட் ெவியநிலைஜனாச்

கூறறகயில,  யூவியரஜனா “உண்றெயில வரவிருக்கும் ஒரு
வருொம், ஒனிறைறர வருொ கஜனாநிலைத்தில மபஜனாறிவ கஜனாணக் கூடம்”

எனிறைஜனார்.  இந்த ஆண்டில ம நெதர்நிலைஜனாந்திலும்,  பிரஜனானசிலும்,
அவிய நெகெஜனாய் வியஜர்ெனியிலும் வியதர்தலில  நெவ-பஜனாசிஸ்டகள

வியதர்வஜனானஜனால அவர்கள ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்றத அழிக்கக்
கூடம் எனற ெவியநிலைஜனாச் ஊகம் மசய்தஜனார்.

இத,  ஐவியரஜனாபபிதிய முதநிலைஜனாளித்தவத்தின ஸ்தஜனாபக

அடித்தளங்களுக்கஜனான குவியரஜனாதத்றத அமெரிக்கஜனா பகிரங்கெஜனாக
அறிவித்த முனகண்டிரஜனாத ஒனிறைஜனாக இருக்கிிறைத.  இதற்கு

பதிலிறபபஜனாக ஐவியரஜனாபபிதிய மவளியுிறைவக் மகஜனாளறகயிலும்
மபரிதிய அளவிநிலைஜனான ஒரு ெறவிய நெஜனாக்குநிறநிலை வியகஜனாரும்

ெவியனஜனாநிறநிலை ஆளும் உதியரடக்குகளுக்கஜனாக தரிதெஜனாக



வளர்ச்சி கண்ட மகஜனாண்டிருக்கிிறைத.  றொம் சஞ்சிறகக்கு
நிகரஜனான வியஜர்ென சஞ்சிறகதியஜனான Der  Spiegel,

அமெரிக்கஜனாவொனஜனான கூட்ொணியில ஒரு “தீவிரெஜனான
முறிவ”க்கும் “சீனஜனாவொனஜனான வியெம்பட்ொ உிறைவகளுக்கும்”

ஆவியநிலைஜனாசறன முனறவக்கிிறைத.  “ஒரு புதிதிய வியஜர்ென-சீன
அச்சு குறிறைந்தபட்சம் பகுதிதியஜனாகவியவனும் பறழதிய

அட்நிலைஜனாண்டிக்-கொந்த ஒழுங்றக பிரதியிட மசய்வதஜனாக
அறெயும்” எனற அத வியெலும் வியசர்த்தக் மகஜனாளகிிறைத.

ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதிய கவனசிலின தறநிலைவரஜனான மொஜனானஜனாலட்

டஸ்க் ெஜனாலொஜனாவில ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதிய உச்சி ெஜனா நெஜனாட்றொ
ஒட்டி மசவ்வஜனாதியனற ஒரு கடிதத்றத மவளியிட்ொஜனார்.  அதில

ரஷ்தியஜனா,  சீனஜனா ெற்றம் இஸ்நிலைஜனாமிதிய பதியங்கரவஜனாதம்
ஆகிதியவற்றொன வியசர்த்த அமெரிக்கஜனாறவயும் கூொ ஒரு

மவளிபபுிறை அச்சுறத்தநிலைஜனாக மபதியர் குறிபபிொபபட்டிருந்தத.
1957  இல ஐவியரஜனாபபிதிய மபஜனாருளஜனாதஜனார சமூகத்றத ஸ்தஜனாபித்த

“வியரஜனாம் உொனபடிக்றக றகமதியழுத்தஜனானதற்கு பிந்றததிய
கஜனாநிலைத்தில முனமனபவியபஜனாதினும் மிக அபஜனாதியகரெஜனானதஜனாக”

சூழ்நிறநிலை இருபபதஜனாக அக்கடிதம் எச்சரித்தத.

“ஆர்வமுறொதிய கூட்ொஜனாளிகளுொனஜனான  நெெத
வியபச்சுவஜனார்த்றதகறள தீவிரபபடத்தவதன மூநிலைெஜனாக,

அமெரிக்கஜனாவின வர்த்தக மூவியநிலைஜனாபஜனாதியத்தில ஏற்பொக் கூடிதிய
ெஜனாற்ிறைத்றத,  ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்தின அனுகூநிலைெஜனாக”

பதியனபடத்திக் மகஜனாளவதற்குரிதிய “திட்ொவட்ொெஜனான ெற்றம்
பிரமிக்கத்தக்க  நெொவடிக்றககளுக்கு”  டஸ்க் அறழபபு

விடத்தஜனார்.  “ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்தின மவளி எலறநிலைகறள
திட்ொவட்ொெஜனான விதத்தில வலுபபடத்ததல;  எலறநிலைகளற்ிறை

பகுதிகளில பதியங்கரவஜனாதத்றத எதிர்த்தப வியபஜனாரிடதல,
ஒழுங்கு ெற்றம் அறெதிறதிய பஜனாதகஜனாபபதற்கும் மபஜனாறபபஜனான

வியசறவகளின ஒத்தறழபறப வியெம்படத்தல;  பஜனாதகஜனாபபுச்
மசநிலைவினத்தில அதிகரிபபு; ெற்றம் ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்தின

மவளியுிறைவக் மகஜனாளறகறதிய வலுபபடத்ததல...”  ஆகிதியறவ
ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதிய கவனசில தறநிலைவரின ஆவியநிலைஜனாசறன

மெஜனாழிவகளில இொம்மபற்றிருந்தன.

ட்ரம்புக்கு எதிரஜனான குவியரஜனாதத்றத,  மூர்க்கெஜனான இரஜனாணுவ
ெற்றம் வியபஜனாலிஸ் அரச மகஜனாளறககறள

நிதியஜனாதியபபடத்தவதற்கஜனாக சுரண்டிக் மகஜனாளகினிறை ஐவியரஜனாபபிதிய
ஆளும் வர்க்கத்தின திட்ொெஜனானத நிரஜனாகரிக்கபபொ வியவண்டம்.

லிபிதியஜனாவிலும் சிரிதியஜனாவிலும் அமெரிக்கஜனாவொன வியசர்ந்த
ஒத்தறழத்த வந்திருந்த ஒரு பிற்வியபஜனாக்குத்தனெஜனான

ஏகஜனாதிபத்திதியக் கூட்ொணிறதிய வியெலும்
இரஜனாணுவெதியெஜனாக்குவதற்கு டஸ்க் முறனகிிறைஜனார்.  அகதிகளின

நிறநிலைக்கு வஜனாயில அனுதஜனாபத்றத உதிர்த்தக் மகஜனாண்ட,
ெத்திதிய தறரக்கொலில ஆயிரக்கணக்கஜனாவியனஜனாறர நீரில

மூழ்கடித்த மகஜனாளறககறள ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியம்
அெலபடத்தியிருக்கிிறைத.

சமூக-மபஜனாருளஜனாதஜனார  நெநிலை உதவிகறள “மீட்பதற்கு”  டஸ்க்

சிடமூஞ்சித்தனத்தொன உதட்ொளவிவியநிலைனும் வியபசுகிிறைஜனார்
எனிறைஜனால,  2008  நிதிப மபஜனாறிவக்கு பினனர் ஐவியரஜனாபபஜனா

எங்கிலும் வஜனாழ்க்றகத் தரங்கறள கீழ்தளளிதிய ெற்றம் சமூகப
வியபஜனாரஜனாட்ொங்களத அறநிலைகளுக்கு தூண்டிதிய ஐவியரஜனாபபிதிய

ஒனறிதியத்தின சிக்கன  நெொவடிக்றக மகஜனாளறககளுக்கஜனாக அத

ஏற்கனவியவ மதஜனாழிநிலைஜனாளர்களஜனால மவறக்கபபட்டக்
மகஜனாண்டிருக்கிிறைத எனிறை கஜனாரணத்தினஜனாவியநிலைவியதிய.  ஆயினும்,

கூடதநிலைஜனான நிதிகள இரஜனாணுவத்தின பக்கம்
திருபபபபடெஜனானஜனால,  சிக்கன  நெொவடிக்றககள வியெலும்

தீவிரபபொ ெட்டவியெ மசய்யும்.

அமெரிக்கஜனாறவ எதிமகஜனாளவதற்கு,  வியஜர்ென
வியெநிலைஜனாதிக்கத்தொனஜனான ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியம் எனிறை டஸ்க்

முனறவபபறதப வியபஜனானிறை ஆவியநிலைஜனாசறனகள,  வியெஜனாதலகள
தீவிரபபடவதற்கும்,  ஐவியரஜனாபபிதிய மதஜனாழிநிலைஜனாளர்கறள

அமெரிக்கஜனாவில இருக்கும் அவர்களத வர்க்க சவியகஜனாதர
சவியகஜனாதரிகளுக்கு எதிரஜனாய் நிறத்தவதற்கும் அத்தொன

ஐவியரஜனாபபஜனாறவயும் கூொ சிதிறைடிபபதற்குவியெ பஜனாறத திிறைக்கக்
கூடிதியதஜனாகும்.

ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்தின இரஜனாணுவவஜனாதச் சவொஜனாலகள

இருந்தவியபஜனாதிலும்,  அத சிதிறைலின விளிம்பில நினற
மகஜனாண்டிருக்கிிறைத.  இநிலைண்ொனுக்கும் வியபர்லினுக்கும்

இறொயில பதட்ொங்கள அதிகரித்தச் மசலவதன ெத்தியில
பிரிட்ொன விநிலைகும் நிறநிலை இருக்கும் விய நெரத்தில,  ஐவியரஜனாபபிதிய

ஊொகங்கள ஐவியரஜனாபபிதிய ஒனறிதியத்றத அலநிலைத யூவியரஜனா
ெண்ொநிலைத்றத ஒரு ஐக்கிதியபபட்ொ மவளியுிறைவக் மகஜனாளறகறதிய

சூத்திரபபடத்தவலநிலை ஒரு “றெதிய”  ஐவியரஜனாபபஜனாவஜனாக
சுருக்குவதற்கஜனான ஆவியநிலைஜனாசறனகறளக் மகஜனாண்ட நிரபபிக்

மகஜனாண்டிருக்கினிறைன.  இத்தஜனாலி ெற்றம் கிரீஸ் உளளிொ
மதற்கு ெற்றம் கிழக்கு ஐவியரஜனாபபஜனாவில,  ஐவியரஜனாபபிதிய

ஒனறிதியத்தின சிக்கன  நெொவடிக்றககளஜனால  நெஜனாசம் மசய்தியபபட்ொ
யூவியரஜனா ெண்ொநிலை  நெஜனாடகறள மவளிவியதியற்றவதற்கும்,  நிதிச்

சந்றதகளின மூநிலைெஜனாக அதிர்ச்சிகரெஜனான  நெஜனாணதியெதிபபு
இிறைக்கங்கறளக் மகஜனாண்ட அவற்றிறை தண்டிபபதற்குெஜனான

திட்ொங்களும் இந்த ஆவியநிலைஜனாசறனகளில அொக்கம்.

முதநிலைஜனாம் உநிலைகப வியபஜனாருக்கு ஒரு நூற்ிறைஜனாண்டக்குப பினனர்,
வியபஜனாருக்கஜனான ஒரு புதிதிய வினஜனாடிகள எண்ணுதல (countdown)

மதஜனாொங்கியிருக்கிிறைத.  இத முதநிலைஜனாளித்தவத்தின உளளஜனார்ந்த
முரண்பஜனாடகளில,  அதஜனாவத உநிலைகளவில

ஒருங்கிறணக்கபபட்ொ மபஜனாருளஜனாதஜனாரத்திற்கும்,  குவியரஜனாதெஜனான
வியதசிதிய-அரசுகளஜனாக உநிலைகம் பிளவண்ட கிொபபதற்கும்,

அத்தொன உற்பத்தியின சமூகெதியெஜனான தனறெக்கும் இநிலைஜனாபம்
முதநிலைஜனாளித்தவ வர்க்கத்தினஜனால தனிெனிதர்களிொம்

குவிக்கபபடவதற்கும் இறொயிநிலைஜனான முரண்பஜனாடகளில
வியவரூனறியிருக்கிிறைத.

1914  இல வியபஜனார் மவடிபபதற்குக் கீழறெந்திருந்த

மபஜனாருளஜனாதஜனார ெற்றம் சமூக முரண்பஜனாடகள தஜனான 1917 இல
ரஷ்தியஜனாவில சமூக புரட்சியின மவடிபபுக்கு இட்டச் மசனிறைத.

இபவியபஜனாத கட்ொவிழும் ம நெருக்கடிக்கஜனான மதஜனாழிநிலைஜனாள
வர்க்கத்தின பதிலிறபறப 20  ஆம் நூற்ிறைஜனாண்டின

பிரம்ெஜனாண்ொ அனுபவங்கள வழி நெொத்த வியவண்டம்.
அமெரிக்கஜனா ெற்றம் ஐவியரஜனாபபஜனாவின ஆளும் வர்க்கங்கள

ெனிதகுநிலைத்றத இனனுமெஜனாரு இரஜனாணுவப வியபரழிவக்குள
மூழ்கடிக்கும் முனனதஜனாக,  மதஜனாழிநிலைஜனாள வர்க்கெஜனானத

வியசஜனாசலிசத்தக்கஜனான ஒரு ஐக்கிதியபபட்ொ உநிலைகளஜனாவிதிய
வியபஜனாரஜனாட்ொத்திற்கஜனான ஒரு மூவியநிலைஜனாபஜனாதியத்றத அபிவிருத்தி

மசய்தஜனாக வியவண்டம்.


