دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ :اﭘﻞ را ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ -
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دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺎﻣﺰد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزش
در داﻧﺸﮕﺎه  Libertyاﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

ﮐﻪ اﭘﻞ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ در داﺧﻞ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد ﺗﻨﺪرو ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﻮرد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از

ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮآن ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  35درﺻﺪی را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺳﻤﺒﻞ ﺷﺪه
در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ اﭘﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﮔﺸﺖ

رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ وی اﭘﻞ را ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ اش را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
داﺧﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﺎزد«.
اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ از دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻄﻘﯽ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺾ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت آزاداﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺨﺺ او ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و

ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ آزاد ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آزاداﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻢ اﻣﺎ در ﺑﺎب اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻫﺬﯾﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻓﺮاﻃﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ
در داﺧﻞ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرش ﺑﺪل ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ( آﻧﻘﺪر
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

