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ட்ரம்ப் நிர்ிர்வநிர்வாகத்தின் முதல் ிர்வநிர்வாரம்:

பபநிர்வார் மற்றும் சமூகப்
பிற்பபநிர்வாக்குத்தனத்தின் ஒர
அரசநிர்வாங்கம்
By Joseph Kishore, 28 January 2017

டொனனானல்ட்

ட்ரம்ப் அட் அமெரிக்க ஜனானதிபதிாதிபதியனக பதவிாக பதவியாதிபதியற்று ஒர
வனர் அமெனகியிரக்கிறத,
புதிாதிபதிய
அரரசனங்கத்தின்
நொவடிக்நடவடிக்கககளும்
உத்தரவுகளும் அடுத்த நனன்கு வரொங்களில் அதனிொம் இரந்த டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனள
வர்க்கம் எதநடவடிக்கனா எதிர்பனர்க்கிடம் இருந்து தொழிலனம் என்பநடவடிக்கதாக பதவியாதிபதிய டதளிவனக்குகின்றனா.
ட்ரம்ப்பின் “முதலில் அட் அமெரிக்கன” திட்ொநிரலின் நடவடிக்க் அமொதிபதியத்தில் இரனணுவ
நொவடிக்நடவடிக்ககயின் ஒர பனரிாதிபதிய அதிகரிப்பு இரக்கிறத. டவள்ளிக்கிழநடவடிக்க் அமொதிபதியன்று
புதிாதிபதிய பனதகனப்புச் டரசாதிபதியிடம் இருந்து தொழிலரனனா ஓய்வுடபற்ற இரனணுவத் தளபதி ாக பதவியஜம்ஸ
் அமெனட்டிஸின் பதவிப் பிர் அமெனண நிகழ்ச்சியில், ட்ரம்ப் இரனணுவத்தின் ஒர
டபரம் “மீள்கட்டு் அமெனனாத்நடவடிக்கத” டதனொக்குவதற்கனனா ஒர நிர்வனக உத்தரவில்
நடவடிக்ககடாதிபதியழுத்திட்ொனர். அட் அமெரிக்க அணுஆயுத திறநடவடிக்கனா ாக பதவிய் அமெம்படுத்தவதற்கனனா
ஒர
டகனள்நடவடிக்ககநடவடிக்காதிபதிய
தாதிபதியனரிப்பதற்கும்
“கிட்ொத்தட்ொ
ரச் அமெ் அமெனனா
ாக பதவியபனட்டிாதிபதியனளர்களுொன்” —பனரம்பரிாதிபதிய் அமெனய் சீனான ் அமெற்றும் ரஷ்ாதிபதியனநடவடிக்கவ
குறிப்பிொ பாதிபதியன்பட்டு வந்திரக்கும் ஒர பதம்— ாக பதவிய் அமெனதலுக்குத் தாதிபதியனரிப்பு
டரசய்வதற்கும் இந்த உத்தரவு ் அமெனட்டிவு மாட்டிஸரவு மாட்டிஸுக்கு உத்தரவிடுகிறத.
டவளியுறவுச் டரசாதிபதியிடம் இருந்து தொழிலரனய் ஆகவிரக்கும் எக்ரசனன்ட் அமெனபில் நிறுவனாத்தின்
முன்னானள் தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமெ நிர்வனக அதிகனரிாதிபதியனனா டறக்ஸ ரில்ிடம் இருந்து தொழிலர்ரசன், ஒர ாக பதவியபனர்
அறிவிப்புக்கு
நிகரனனா
இரனணுவ
நொவடிக்நடவடிக்கககநடவடிக்கள
சூரசகம்
டரசய்கின்றவநடவடிக்ககயில், டதன் சீனாக் கொலில் உள்ள தீவுகளுக்கு சீனானவின்
அணுகநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில அட் அமெரிக்கன தநடவடிக்கொ டரசய்ாதிபதிய முநடவடிக்கனாயும் என்று கூறிாதிபதியநடவடிக்கத
ட்ரம்ப்பின் ஊொகச் டரசாதிபதியிடம் இருந்து தொழிலரனனா சீன் ஸநடவடிக்கபரசர் ் அமெறுஉறுதி டரசய்தநடவடிக்கத
பின்டதனொர்ந்த இந்த நொவடிக்நடவடிக்கக வந்தாக பதவியரசர்ந்திரக்கிறத.
சிரிாதிபதியனவில் “பனதகனப்பனனா ் அமெண்ொிடம் இருந்து தொழிலங்கநடவடிக்கள” ஸதனபிக்கவும் ட்ரம்ப்
உறுதிபூண்டிரக்கிறனர்,
அதனுொன்
ாக பதவியரசர்த்த
முஸலீம்கநடவடிக்கள
டபரம்பனன்நடவடிக்க் அமொதிபதியனகக்
டகனண்ொ
ஏரனள் அமெனனா
நனடுகளில்
இரந்த
குடிாக பதவியாதிபதியறுவதற்கனனா ஒர தற்கனலிக தநடவடிக்கொயும் நடவடிக்ககாக பதவியகனர்க்க இரக்கிறத.
ரஷ்ாதிபதியன விொாதிபதியத்தில் “மிகவும் ட் அமென்நடவடிக்க் அமொதிபதியனக நொந்த டகனள்வதற்கனக”
ட்ரம்ப்நடவடிக்கப ஜனாநனாதிபதியகக் கட்சியினார் கண்ொனாம் டரசய்திரக்கின்றனார் என்ற
அாக பதவியதாக பதவியநரத்தில், ாக பதவியதர்தல் ரச் அமொதிபதியத்தில் கிளிண்ொன் பிரச்ரசனரத்தினார், பஷனர் அல்அரசனத்தின் சிரிாதிபதிய அரரசனங்கத்திற்கு ரஷ்ாதிபதியன ஆதரவளிப்பநடவடிக்கத எதிர்டகனள்ளும்
ஒர முாதிபதியற்சியின் பகுதிாதிபதியனய், அட் அமெரிக்க இரனணுவ வி் அமெனனாங்களின்
கண்கனணிப்பின்
கீழ்
”பனதகனப்பனனா”
பறக்கத்
தநடவடிக்கொடகனண்ொ
பிரனந்திாதிபதியங்கநடவடிக்கள
அநடவடிக்க் அமெப்பதற்கு
அநடவடிக்கழத்திரந்தனார்.
சிஐஏ
தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமொதிபதியகத்தில் நிகழ்த்திாதிபதிய ஒர உநடவடிக்கரயில், ட்ரம்ப் ஈரனக்கில் அட் அமெரிக்கன
“எண்டணநடவடிக்காதிபதிய எடுத்திரக்க ாக பதவியவண்டும்” என்று கூறிாதிபதியாக பதவியதனடு அவ்வனறு
டரசய்வதற்கு சிஐஏ க்கு இன்டனானர வனய்ப்பு கிட்டும் என்றும்
வனக்குறுதிாதிபதியளித்தனர்.
உள்நனட்டுக் டகனள்நடவடிக்கக விொாதிபதியத்தில், ட்ரம்ப் அநடவடிக்கனாத்த கூட்ொரரசனங்க
டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனளர்கள் பணிாதிபதிய் அமெர்த்தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலயும் நிறுத்தி நடவடிக்கவக்கின்ற, Keystone and
Dakota Access எண்டணய் குழனய்த்திட்ொத்தின் நிநடவடிக்கறவுக்கு குறுக்ாக பதவியக நிற்கின்ற
அரரசனங்க விதிமுநடவடிக்கறகள் அநடவடிக்கனாத்நடவடிக்கதயும் நிறுத்தகின்ற ் அமெற்றும் அத்தநடவடிக்கனா

முட்டுக்கட்நடவடிக்கொகநடவடிக்களயும் அகற்றுகின்ற வரிநடவடிக்கரசாதிபதியனனா நிர்வனக உத்தரவுகளில்
நடவடிக்ககடாதிபதியழுத்திட்ொனர். வனர ஆரம்பத்தில், மிகப்டபரம் அட் அமெரிக்க உற்பத்தி
நிறுவனாங்கள் ் அமெற்றும் அட் அமெரிக்க வனகனாத் தாதிபதியனரிப்பு நிறுவனாங்களின்
தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமெ நிர்வனக அதிகனரிகளுொன் ரசந்தித்த அவர், “விதிமுநடவடிக்கறகநடவடிக்கள 75
ரசதவீதம் குநடவடிக்கறக்கவும்” வணிகச் சூழநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில “உண்நடவடிக்க் அமொதிபதியனகாக பதவியவ தரிரசனகி
ாக பதவியபனயிரக்கும் நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலயில் இரந்த மிகவும் உபரசரிப்புமிக்க நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலக்கு”
் அமெனற்றுவதற்கும் வனக்குறுதிாதிபதியளித்தனர்.
புதன்கிழநடவடிக்க் அமொதிபதியன்று, அட் அமெரிக்க-ட் அமெக்சிாக பதவியகன எல்நடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில முழுக்க ஒர சுவர்
எழுப்பும் நொவடிக்நடவடிக்ககநடவடிக்காதிபதிய தனாத நிர்வனகம் முன்டனாடுக்கவிரப்பதனக ட்ரம்ப்
அறிவித்தனர், நடவடிக்ககத ் அமெற்றும் திரப்பி அனுப்பும் நொவடிக்நடவடிக்கககளுக்கனய்
மில்லிாதிபதியன் கணக்கனனா புிடம் இருந்து தொழிலம்டபாதிபதியர்ந்த டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனளர்கநடவடிக்களக் குறிநடவடிக்கவத்த ஒர
ஒடுக்குமுநடவடிக்கறத் திட்ொநிரலும் டதனொக்கப்படுகிறத. நவம்பரில் ் அமெக்கள்
வனக்களிப்பு எண்ணிக்நடவடிக்ககயில் ட்ரம்ப் ாக பதவியதனல்விாதிபதியநடவடிக்கொாதிபதிய மில்லிாதிபதியன் கணக்கனனா
் அமெக்களின் “வனக்கனளர் ாக பதவிய் அமெனரசடி” கனரண் அமெனய் இரந்ததனக —வனக்களிக்கும்
உரிநடவடிக்க் அமெ மீத ஒர ாக பதவிய் அமெிடம் இருந்து தொழிலதிக தனக்குதநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில நிகழ்த்தவதற்கனனா நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமெகநடவடிக்கள
உரவனக்கும்
ாக பதவியநனக்கம்
டகனண்ொ
ஒர
கூற்று—
முற்றிலும்
முகனந்திரமில்ிடம் இருந்து தொழிலன் அமெல் கூறப்படும் குற்றச்ரசனட்டுகளுக்குள் ஒர “டபரம்
விரசனரநடவடிக்கண”க்கு டவள்நடவடிக்கள ் அமெனளிநடவடிக்கக முநடவடிக்கனாாதிபதியவிரப்பதனகவும் அாக பதவியத நனளில்
அவர் டதரிவித்தனர்.
அதீத டபனரளனதனர ாக பதவியதசிாதிபதியவனதக் டகனள்நடவடிக்ககயின் பகுதிாதிபதியனக, இந்த வனர
ஆரம்பத்தில், பசிபிக் கொந்த கூட்டில் அட் அமெரிக்கன நுநடவடிக்கழவநடவடிக்கதத் தடுக்கும்
ஒர நிர்வனக உத்தரவில் ட்ரம்ப் நடவடிக்ககடாதிபதியழுத்திட்ொனர் என்பதொன் வொ
அட் அமெரிக்க
சுதந்திர
வணிக ஒப்பந்தத்நடவடிக்கத ் அமெறுாக பதவியபச்சுவனர்த்நடவடிக்கதக்கு
உட்படுத்தவதற்கும் உறுதிாதிபதியளித்தனர்.
புதனான்று இரவு ABC News டதனகுப்பனளர் ாக பதவியொவிட் முாதிபதியர் உொன் ட்ரம்ப்
அளித்த ாக பதவியநர்கனணலில், உள்வந்திரக்கும் நிர்வனகத்தின் பிடம் இருந்து தொழில டகனள்நடவடிக்கககள்
ாக பதவியகனடிட்டுக் கனட்ொப்பட்ொனா, ாக பதவியநர்கனணலில் ட்ரம்ப் ாக பதவியபனர், சித்தரவநடவடிக்கத ் அமெற்றும்
ஒடுக்குமுநடவடிக்கற ஆகிாதிபதியநடவடிக்கவ குறித்த ரசர்வரசனதனரண் அமெனனா மிரட்ொல்களுொன் தனாத
டரசனந்த பிரபிடம் இருந்து தொழிலம் குறித்தம் பதவிாக பதவியாதிபதியற்பின் அளவு குறித்த் அமெனனா டபனய்ாதிபதியனனா
கூற்றுகநடவடிக்களயும் இநடவடிக்கொயிநடவடிக்கொயில் டரசரகினானர். Oval Office இல் (அட் அமெரிக்க
அரரசனங்கத்தின் நிர்வனகத் தநடவடிக்கற) இரக்கும் ஒர அொனவடிாதிபதியனளர் ாக பதவியபனன்றும்,
அட் அமெரிக்க முதிடம் இருந்து தொழிலனளித்தவ ரசமூகத்தில் ஊழிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்கொந்தம் அவிடம் இருந்து தொழிலட்ரசண் அமெனகவும்
இரக்கும் அத்தநடவடிக்கனாநடவடிக்காதிபதியயும் பிரதிபலிக்கின்ற ஒர நிழலுிடம் இருந்து தொழிலகத்தனல் அதிகனரம்
நடவடிக்ககப்பற்றப்பட்டிரப்பநடவடிக்கதயும் ாக பதவியபனன்ாக பதவியற அந்த ாக பதவியநர்கனணலின் ாக பதவியபனத ட்ரம்ப்
மீதனனா ஒட்டுட் அமெனத்த படி் அமெ் அமெனனாத ஏற்பட்ொத.
சித்திரவநடவடிக்கத விொாதிபதியத்தில், ் அமெனட்டிசும் உள்வரம் சிஐஏ இாதிபதியக்குநரனனா நடவடிக்க் அமெக்
டபனம்பிாக பதவியாதிபதியனவும் “[வனட்ொர்ாக பதவியபனர்டிங்-நீரில் முகத்நடவடிக்கத அமிழ்த்தம் சித்திரவநடவடிக்கத]
ாக பதவிய் அமெற்டகனள்ள விரம்பினானல், அத ரசரிாக பதவியாதிபதிய. அவர்கள் அநடவடிக்கதச் டரசய்ாதிபதிய
விரம்பினானல், அத டதனொர்பனக நனன் நொவடிக்நடவடிக்கக ாக பதவிய் அமெற்டகனள்ாக பதவியவன்” என்று
ட்ரம்ப் அறிவித்தனர். டவளிநனடுகளில் இரந்த இரகசிாதிபதிய் அமெனனா சிஐஏ

சிநடவடிக்கறகநடவடிக்களயும் சித்திரவநடவடிக்கத நடவடிக்க் அமொதிபதியங்கநடவடிக்களயும் மீண்டும் திறக்கப்பொ
இரப்பதனய் டவள்நடவடிக்கள ் அமெனளிநடவடிக்ககயில் ஒர வநடவடிக்கரவு சுற்றறிக்நடவடிக்கக விடம் இருந்து தொழிலம்வந்த
டகனண்டிரக்கிறத.
இத முதல் வனரம்தனன். ஜனாநனாதிபதியகக் கட்சியினாரத ஆதரவுொன்,
பில்லிாதிபதியனார்கள், முன்னானள் இரனணுவத் தளபதிகள் ் அமெற்றும் டபரநிறுவனா
தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமெ நிர்வனக அதிகனரிகள் டகனண்ொ ட்ரம்ப்பின் அநடவடிக்க் அமெச்ரசரநடவடிக்கவக்கு
ஒப்புதிடம் இருந்து தொழிலளிக்க
நனொனளு் அமென்றம்
தரிதகதியில்
டரசாதிபதியல்பட்டுக்
டகனண்டிரக்கிறத, ் அமெனட்டிஸ, டபனம்பிாக பதவியாதிபதியன ் அமெற்றும் உள்நனட்டு பனதகனப்புத்
தநடவடிக்கறயின் தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலவரனனா ஓய்வுடபற்ற ் அமெநடவடிக்கரன் தளபதி ாக பதவியஜனன் டகல்லி
ஆகிாக பதவியாதிபதியனரக்கு ஏற்கனாாக பதவியவ அத ஒப்புதல் வழங்கி விட்டிரக்கிறத. ட்ரம்ப்பின்
் அமெற்ற அநடவடிக்க் அமெச்ரசரநடவடிக்கவ ாக பதவியதர்வுகளும் டபனதக் கல்விநடவடிக்காதிபதிய அழிப்பதற்கு,
அடிப்பநடவடிக்கொ ரசமூக ாக பதவியரசநடவடிக்கவகநடவடிக்கள அழிப்பதற்கு, ட் அமெடிக்ாக பதவியகர், ட் அமெடிக்ாக பதவியகய்ட்
் அமெற்றும் ரசமூகப் பனதகனப்பு ாக பதவியபனன்றவற்நடவடிக்கற இல்ிடம் இருந்து தொழிலனதடரசய்வதற்கனனா ஒர
டகனள்நடவடிக்ககக்கு உறுதி பூண்டிரப்பவர்களனகாக பதவியவ இரக்கின்றனார்.
ட்ரம்ப்பின் ாக பதவியதர்வனனாத அட் அமெரிக்கத் ாக பதவியதர்தலில் ஒர முக்கிாதிபதிய் அமெனனா
உர் அமெனற்றப்புள்ளிநடவடிக்காதிபதிய குறித்த நிற்கிறத என்பதில் ரசந்ாக பதவியதகமில்நடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில.
ஆயினும், வரங்கனிடம் இருந்து தொழிலத்தின் வரிடம் இருந்து தொழிலனற்று ஆய்வனளர்கள் இந்தக் கனிடம் இருந்து தொழிலகட்ொத்நடவடிக்கத
ஆய்வு டரசய்யும்ாக பதவியபனத, இதற்கு முன்வந்த கனிடம் இருந்து தொழிலத்திற்கு, ட்ரம்ப்பின்
ஜனானதிபதிக் கனிடம் இருந்து தொழிலம் எழுவதற்கு வழிவகுத்த நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமெகள் ் அமெற்றும்
சூழல்களின்
மீத
ாக பதவியநரடிக்
கவனாம்
டரசலுத்தவனர்கள்
என்பத
தவிர்க்கவிாதிபதியிடம் இருந்து தொழிலனததனகும். அட் அமெரிக்கனவின் அரசிாதிபதியல் கிடம் இருந்து தொழிலனச்ரசனரத்தில் ஏற்பட்ொ
அரசனதனரண் அமெனனா சிநடவடிக்கதவு, டவளிநனட்டில் முடிவற்ற ாக பதவியபனர் ் அமெற்றும் வன்முநடவடிக்கற
ஆகிாதிபதியவற்றனல்
உள்நனட்டில்
ஏற்பட்ொ
பின்விநடவடிக்களவுகள்,
ரசமூக
ரச் அமெத்தவமின்நடவடிக்க் அமெயின் அதீத வளர்ச்சி ் அமெற்றும் ஒர ஒட்டுண்ணித்தனா் அமெனனா
நிதிச் சிிடம் இருந்து தொழிலவரனட்சியின் எழுச்சி எனா ஏரனள் அமெனனா கனரணிகள் சுட்டிக்கனட்ொப்பொ
முடியும்.
ட்ரம்ப்பின் ஜனானதிபதி பதவிக்கனிடம் இருந்து தொழிலம் ஒர முழுநடவடிக்க் அமொதிபதியனனா முறிநடவடிக்கவக்
குறிப்பநடவடிக்கதக்
கனட்டிலும்,
அளவு
பண்பனக
உர் அமெனறுவநடவடிக்கதாக பதவியாதிபதிய
குறித்தநிற்கிறத. இறுதி ஆய்வில், அவர், அட் அமெரிக்க ் அமெற்றும் உிடம் இருந்து தொழிலக
முதிடம் இருந்து தொழிலனளித்தவத்நடவடிக்கத
பீடித்திரக்கும்
ஆற்டறனணன
டநரக்கடியின்
விநடவடிக்களடபனரளனகாக பதவியவ இரக்கிறனர்.
நனன்கு தரசனப்தங்களனய், அட் அமெரிக்கனவில் ஆளும் வர்க்க் அமெனனாத, முந்நடவடிக்கதாதிபதிய
தரசனப்தங்களில் கடுநடவடிக்க் அமொதிபதியனனா ாக பதவியபனரனட்ொங்களின் மூிடம் இருந்து தொழில் அமெனக டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனளர்கள்
டவன்றிரந்த அத்தநடவடிக்கனா ாக பதவியதட்ொங்கநடவடிக்களயும் சிறிதசிறிதனக அழிப்பதன்
மூிடம் இருந்து தொழில் அமெனக, ஒர ரசமூக எதிர்ப்புரட்சிப் பிரச்ரசனரத்தில் ஈடுபட்டு வந்திரந்தத.
ஒபன் அமென நிர்வனகம் இந்த நிகழ்முநடவடிக்கறகநடவடிக்கள ாக பதவிய் அமெலும் முடுக்கி விட்ொத.
ஒபன் அமெனவின் டவள்நடவடிக்கள ் அமெனளிநடவடிக்ககாதிபதியனனாத புஷ் நிர்வனகத்தின் கீழ்
டதனொக்க் அமெளிக்கப்பட்டிரந்த வங்கிப் பிநடவடிக்கணடாதிபதியடுப்புகநடவடிக்கள டதனொர்ந்தத
் அமெற்றும் விரிவுபடுத்திாதிபதியத என்பாக பதவியதனடு, டபொரல் ரிரசர்வின் “பண இநடவடிக்கறப்பு”
திட்ொங்களின் மூிடம் இருந்து தொழில் அமெனக ாக பதவியவனல் ஸட்ரீட்டிற்குள் டிரில்லிாதிபதியன் கணக்கனனா
ொனிடம் இருந்து தொழிலர்கநடவடிக்கள பனய்ச்சுவதற்கு உதவிாதிபதிய அாக பதவியதாக பதவியநரத்தில் 2009 வனகனாத்தநடவடிக்கற
் அமெறுசீரநடவடிக்க் அமெப்பில் கண்ொநடவடிக்கதப் ாக பதவியபனிடம் இருந்து தொழில, டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனள வர்க்கத்தின் ஊதிாதிபதியங்கநடவடிக்கள
டவட்டுவதற்கு ாக பதவியவநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலடரசய்தத.
ரசமூக ரச் அமெத்தவமின்நடவடிக்க் அமெயின் அரசனதனரண வளர்ச்சியில் இதன் விநடவடிக்களவுகள்
டவளிப்படுகின்றனா.
ாக பதவியபர்க்டகலி
கலிாக பதவியபனர்னிாதிபதியன
பல்கநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலக்கழக
டபனரளனதனர அறிஞர்களனனா ாக பதவியதன் அமெஸ பிக்டகட்டி, இ் அமெனனுாக பதவியவல் ரசனாதிபதியஸ
் அமெற்றும் கனப்ரிாதிபதியல் சுஹ்் அமெனன் ஆகிாக பதவியாதிபதியனர் வழங்கிாதிபதிய ரசமீபத்திாதிபதிய அறிக்நடவடிக்கக
ஒன்றின் படி, 1980 க்கும் 2014 க்கும் இநடவடிக்கொயிிடம் இருந்து தொழிலனனா கனிடம் இருந்து தொழிலத்தில், வரிக்கு
முந்நடவடிக்கதாதிபதிய ாக பதவியதசிாதிபதிய வரவனயில் அடி் அமெட்ொத்தில் இரக்கும் 50 ரசதவீதம்
ாக பதவியபரக்கு டரசன்றுாக பதவியரசரம் பங்கு 20 ரசதவீதத்தில் இரந்த 12 ரசதவீத் அமெனக
வீழ்ச்சி கண்டிரந்தத, அாக பதவியதாக பதவியநரத்தில் உச்ரசத்தில் இரக்கும் 1 ரசதவீதம்
ாக பதவியபரக்கு டரசன்றுாக பதவியரசரம் பங்கு 12 ரசதவீதத்தில் இரந்த 20 ரசதவீத் அமெனக
வளர்ச்சி கண்டிரந்தத. ் அமெக்கள்டதனநடவடிக்ககயில் டரசல்வ உச்ரசத்தில் இரக்கும் 0.1
ரசதவீதம் ் அமெற்றும் 0.01 ரசதவீதத்தினாரக்கனனா ஆதனாதிபதியங்கள் இன்னும்
கூர்நடவடிக்க் அமெப்பட்ொநடவடிக்கவாதிபதியனக இரக்கின்றனா.
அாக பதவியதாக பதவியபனிடம் இருந்து தொழில ட்ரம்ப் நிர்வனகத்தின் டவளியுறவுக் டகனள்நடவடிக்ககயும் எங்கிரந்ாக பதவியதன
முநடவடிக்களத்ததல்ிடம் இருந்து தொழில. கனல் நூற்றனண்டு கனிடம் இருந்து தொழில் அமெனய், அட் அமெரிக்க ஆளும்
வர்க்க் அமெனனாத தனாத டபனரளனதனர வீழ்ச்சிநடவடிக்காதிபதிய இரனணுவ வலிநடவடிக்க் அமெ மூிடம் இருந்து தொழில் அமெனக

ஈடுகட்டும் ஒர நப்பனநடவடிக்கரச முாதிபதியற்சியில், பனல்கன்களில், வொ அட் அமெரிக்கனவில்,
் அமெத்திாதிபதிய கிழக்கில் ் அமெற்றும் ் அமெத்திாதிபதிய ஆசிாதிபதியனவில் நொவடிக்நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டு
வந்திரக்கிறத. பதிநடவடிக்கனாந்த ஆண்டு கனிடம் இருந்து தொழில “பாதிபதியங்கரவனதத்தின் மீதனனா ாக பதவியபனர்”
டபரம் ாக பதவியபனட்டிாதிபதியனளர்களுொனானனா இன்னும் ாக பதவியநரடி ாக பதவிய் அமெனதிடம் இருந்து தொழிலனக உர் அமெனற்றம்
கண்டிரக்கிறத. சீனானவின் மீதனனா ட்ரம்ப்பின் கவனாக்குவிப்பு என்பத,
உண்நடவடிக்க் அமெயில், டதற்கு பசிபிக் ் அமெற்றும் கிழக்கு ஆசிாதிபதியப் பகுதிகள் எங்கிலும்
அட் அமெரிக்க இரனணுவ வளங்கநடவடிக்கள நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநிறுத்தவநடவடிக்கத ாக பதவிய் அமெற்பனர்நடவடிக்கவ டரசய்த
ஒபன் அமென நிர்வனகத்தின் “ஆசிாதிபதியனநடவடிக்கவ ாக பதவியநனக்கிாதிபதிய திரம்புநிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில”யின்
டதனொர்ச்சிாக பதவியாதிபதிய ஆகும்.
பனசிரசம், அதீத ாக பதவியதசிாதிபதியவனதம் ் அமெற்றும் எதிர்ப்நடவடிக்கப வன்முநடவடிக்கற டகனண்டு
ஒடுக்கும் மிரட்ொல் ஆகிாதிபதியவற்றின் தனித்தவ் அமெனனா நனற்றத்நடவடிக்கத இந்த
நிகழ்ச்சிாக பதவியபனக்களுொன் ட்ரம்ப் ாக பதவியரசர்த்திரக்கிறனர். தனாத பதவிாக பதவியாதிபதியற்பு
உநடவடிக்கரயில் “அட் அமெரிக்கனவுக்கனனா முழுநடவடிக்க் அமொதிபதியனனா விசுவனரசம் தனன் ந் அமெத
அரசிாதிபதியலின் அடித்தள் அமெனக இரக்கும்” என்று அவர் அறிவித்ததனனாத,
எதிர்ப்நடவடிக்கப
குற்ற் அமெனக்குவதற்கனனா
அச்சுறுத்திடம் இருந்து தொழிலனகும்,
எதிர்ப்பு
ாக பதவியதரசதாக பதவியரனகத்தொன் டதனொர்புபடுத்தப்பொவிரக்கிறத.
ஆயினும், இந்த இொத்திலும் ஜனாநனாதிபதியக ஆட்சி வடிவங்களின்
நீண்ொகனிடம் இருந்து தொழிலத்திிடம் இருந்து தொழிலனனா சிநடவடிக்கதவின் அப்பட்ொ் அமெனனா டவளிப்பனட்நடவடிக்கொாக பதவியாதிபதிய ட்ரம்ப்
டகனடுத்தக் டகனண்டிரக்கிறனர். எப்படிாதிபதியனயினும், முநடவடிக்கறாதிபதியனனா நநடவடிக்கொமுநடவடிக்கறகள்
இல்ிடம் இருந்து தொழிலன் அமொக பதவியிடம் இருந்து தொழிலாக பதவியாதிபதிய அட் அமெரிக்கக் குடி் அமெக்கநடவடிக்களக் டகனல்வதற்கனனா அதிகனரத்நடவடிக்கத
பிரகொனாம் டரசய்த ஜனானதிபதிாதிபதியனக ஒபன் அமெனாக பதவியவ வரிடம் இருந்து தொழிலனற்றில் இொம்டபற
இரக்கிறனர். குவனண்ொனாாக பதவிய் அமென விரிகுொன, அபு கிநடவடிக்கரப், ஆளில்ிடம் இருந்து தொழிலன
வி் அமெனனாங்கள் மூிடம் இருந்து தொழில் அமெனனா படுடகனநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலகள், NSA ாக பதவியவவுபனர்ப்பு —இந்த நச்சுக்
கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்கவயில் இரந்த தனன் அரசிாதிபதியல் நிர்ணாதிபதியங்களுக்கனனா ட்ரம்ப்பின்
குறிப்பனனா அிடம் இருந்து தொழிலட்சிாதிபதியம் எழுகிறத.
ஜூநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில ் அமெனதத்தில், குடிாதிபதியரசுக் கட்சியின் ஜனானதிபதி ாக பதவியவட்பனளர் டதரிவு
் அமெனநனட்டில் குடிாதிபதியரசுக் கட்சியின் ாக பதவியவட்பனளரனக ட்ரம்ப் முநடவடிக்கறப்படி
பரிந்தநடவடிக்கரக்கப்பட்ொ நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலயில், உிடம் இருந்து தொழிலக ாக பதவியரசனரசலிரச வநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலத் தளம் பின்வர் அமெனறு
குறிப்பிட்ொத: “ட்ரம்ப்பின் குறிப்பனனா பனசிரச தனி் அமெனிதவிாதிபதியல்புகளனனாத
மூனிச் நகர ் அமெதச்ரசனவடிகளிலும் முதிடம் இருந்து தொழிலனம் உிடம் இருந்து தொழிலகப் ாக பதவியபனரின் பதங்குகுழிகளில்
இரந்தம் உரவனனாநடவடிக்கவாதிபதியல்ிடம் இருந்து தொழில, ் அமெனறனக நியூ ாக பதவியாதிபதியனர்க் நகரத்தின் நிிடம் இருந்து தொழில, கட்டிொ
டரசனத்தக்கள் ாக பதவியபர வணிகச் ரசந்நடவடிக்கதயில் இரந்த உரவனனாநடவடிக்கவாதிபதியனகும்.
அவரத ாக பதவியகசிாக பதவியனான சூதனட்ொங்கள், வித்திாதிபதியனரசப்பட்ொ பல்கநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலக்கழகங்கள்
(fictional universities) ் அமெற்றும் அவரின் ாக பதவியதனல்விாதிபதியநடவடிக்கொந்த வணிகங்கநடவடிக்களக்
குறித்த
முடிவில்ிடம் இருந்து தொழிலன
தம்பட்ொம்
எனா
இவற்றுொன்
அட் அமெரிக்க
முதிடம் இருந்து தொழிலனளித்தவத்தின்
இன்நடவடிக்கறாதிபதிய
நிநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலக்கு,
இந்த
டபரநிறுவனா
ாக பதவிய் அமெனரசடிாதிபதியனளரின் உரவடிவத்நடவடிக்கத விொ மிகப் டபனரத்த் அமெனனா ாக பதவியவறு
அநடவடிக்கொாதிபதியனளம் இரக்க முடிாதிபதியனத.
அட் அமெரிக்க ஆளும் வர்க்கத்திற்குள்ளனக கூர்நடவடிக்க் அமொதிபதியனனா ் அமெற்றும் கடுநடவடிக்க் அமொதிபதியனனா
பிளவுகள் இரக்கின்றனா, ஆனானல் இந்தப் பிளவுகள் தந்திாக பதவியரனபனாதிபதியம்
டதனொர்பனனாநடவடிக்கவாக பதவியாதிபதிய தவிர, அடிப்பநடவடிக்கொ வர்க்கக் டகனள்நடவடிக்கக குறித்தநடவடிக்கவ
அல்ிடம் இருந்து தொழில. அரசிாதிபதியல் ஸதனபகத்திலும் ஊொகங்களிலும், ் அமெற்றும் இத
விொாதிபதியத்தில்,
உாதிபதியர்
நடுத்தர
வர்க்கத்தின்
ரசலுநடவடிக்ககடகனண்டிரக்கும்
பிரிவுகளுக்குள்ளும் இரந்த தன்நடவடிக்கனா வி் அமெர்சித்தக் டகனண்டிரக்கும்
பிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்கரயும் தன் வழிக்குக் டகனண்டுவரவத ட்ரம்புக்கு அதிக சிர் அமெ் அமெனனா
ஒன்றனய் இரக்கப் ாக பதவியபனவதில்நடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில.
இத்தநடவடிக்ககாதிபதிய ரசக்திகளில் இரந்த புதிாதிபதிய நிர்வனகத்திற்கனனா தனக்குப்பிடிக்கும்
எதிர்ப்பு அபிவிரத்தி கனணப் ாக பதவியபனவதில்நடவடிக்கிடம் இருந்து தொழில, ் அமெனறனக அட் அமெரிக்கனவிலும்
ரசர்வாக பதவியதரச அளவிலும் உள்ள டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனள வர்க்கத்திொம் இரந்ாக பதவியத
அபிவிரத்தி கனணவிரக்கிறத. புதிாதிபதிய நிர்வனகத்தின் டகனள்நடவடிக்ககயின் தனக்கம்
உணரப்படும் ாக பதவியபனத, “் அமெறக்கப்பட்டு விட்ொ ் அமெனிதர்”களத பனதகனவிடம் இருந்து தொழிலர்
ாக பதவியபனிடம் இருந்து தொழில ட்ரம்ப் தன்நடவடிக்கனாக் கனட்டிக் டகனள்ளும் அபத்த் அமெனனா நடிப்பு,
டவகுசீக்கிரத்திாக பதவியிடம் இருந்து தொழிலாக பதவியாதிபதிய,
கடுநடவடிக்க் அமொதிபதியனனா
வர்க்க
ாக பதவிய் அமெனதலுக்கு
வழிவகுக்கவிரக்கிறத. ாக பதவியரசனரசலிஸடுகள் இப்ாக பதவியபனத டதனழிிடம் இருந்து தொழிலனள வர்க்கத்தின்
பரந்த திரளினாநடவடிக்கர ாக பதவியநனக்கிாக பதவியாதிபதிய திரம்பிாதிபதியனக ாக பதவியவண்டும் என்பாக பதவியதனடு,
திட்ொமிட்ொ ஒழுங்கநடவடிக்க் அமெப்பு ் அமெற்றும் கல்வியூட்ொல் மூிடம் இருந்து தொழில் அமெனக, கண்ணுக்டகட்டும்
டதனநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலவில் டதரியும் ாக பதவியபனரனட்ொங்களுக்குத் தாதிபதியனரிப்பு டரசய்வதற்கனனா ஒர
அரசிாதிபதியல் தநடவடிக்கிடம் இருந்து தொழிலநடவடிக்க் அமெ உரக்டகனடுக்கப்பொ ாக பதவியவண்டும்.

