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ட்ரம்ப-விவிரரவிரோத “அரண்ம்மனண்மனை சத" குறித்த
வதந்தகதிகளவிரோல் வவிரோஷிங்டன் ிங்டன் ககவிரோந்தளிக்கிறத
Joseph Kishore,
நவீன அமமெரிக்க வரரலவரலாற்றில் முன்னு முன்னுதவரலாரணமில்ரலவரலா ஓர
அரசியல் மநருக்கடியில் வவரலாஷிங்டன் சுற்றிசூழப்பட்டுள்ளத.
அரசின் உயரமெட்டத்தில் அதிகரித் முன்னுதளவிரலவரலான கடுதளவிலான கடுமமெயவரலான
கன்தளவிலான கடுமன
மமெவரலா முன்னுதல்களுக்கு
இதளவிலான கடுமடமய,
மெந்திரிசதளவிலான கடுமப
உறுப்பினரகளும்
உயரமெட்ட
அதிகவரலாரிகளும்
ட்ரம்தளவிலான கடுமப
ப முன்னுதவியிலிருந்த நீக்குவத குறித்த இரகசிய விவவரலா முன்னுதங்கள்
நடத்தி வருவ முன்னுதவரலாக ஊகங்கள் அதிகரித்த வருகின்றன.
மசனட் சதளவிலான கடுமபயின் மவளியுறவு குழு  முன்னுததளவிலான கடுமரலவர மசனட்டர
பவரலாப் மகவரலாரக்கர, வட மகவரலாரியவரலாவுக்கு எதிரவரலான ட்ரம்பின்
அச்சுறுத் முன்னுதல்கள்,
அமமெரிக்கவரலாதளவிலான கடுமவ
"மூன்றவரலாம்
உரலக
மபவரலாருக்கவரலான
பவரலாதளவிலான கடும முன்னுதயில்"
மகவரலாண்டு
மசன்று
மகவரலாண்டிருப்ப முன்னுதவரலாக
அறிவித் முன்னுததம்,
இவ்வவரலாரம்
ட்ரம்ப்
நிரவவரலாகத்தினுள்ளும் குடியரசுக் கட்சிக்குள்ளும் அரசியல்
சண்தளவிலான கடுமட தீவிரமெதளவிலான கடுமடந் முன்னுதத. மகவரலாரக்கர ட்வீட்டர பதிவு ஒன்றில்,
ஜனவரலாதிபதிதளவிலான கடுமய
ம முன்னுதவரலாடரந்த
கண்கவரலாணிப்பு
மசய்ய
மவண்டியிருப்ப முன்னுதவரலால்,
மவள்தளவிலான கடுமள
மெவரலாளிதளவிலான கடுமகதளவிலான கடுமய
ஒரு
"வமயவரலாதிபர பரவரலாமெரிப்பு தளவிலான கடுமமெயம்" என்று குறிப்பிட்டவரலார.
ட்ரம்தளவிலான கடுமப
ஒரு
"பித்தப்பிடித் முன்னுதவரவரலாக"
குறிப்பிட்ட
மவளியுறவுத்ததளவிலான கடுமற மசயரலர மறக்ஸ் ரில்ரலரசனின் இந் முன்னுத
கருத்த,
ஜனவரலாதிபதிக்கும்
உயரமெட்ட
இரவரலாணுவ
அதிகவரலாரிகளுக்கும் இதளவிலான கடுமடயிரலவரலான ஜையிலான ஜூன் மெவரலா முன்னுத கூட்டத்தின்
பின்னர வந்திருப்ப முன்னுதவரலாகவும், அக்கூட்டத்தில் ஜனவரலாதிபதி
அமமெரிக்க அணுஆயு முன்னுதங்கதளவிலான கடுமள பத்த மெடங்கவரலாக அதிகரிக்க
அறிவுறுத்தியிருந் முன்னுதவரலார என்றும் NBC குறிப்பிட்டத. NBC
மூடப்படும் என்று அச்சுறுத்திய முன்னுதன் மூரலமெவரலாக ட்ரம்ப்
இச்மசய்திக்கு விதளவிலான கடுமடயிறுத் முன்னுதவரலார. “பத்திரிதளவிலான கடுமககள் என்ன
மவண்டுமெவரலானவரலாலும்
எழு முன்னுதரலவரலாம்
என்ற
வி முன்னுதம்
மவறுக்கத் முன்னுதக்க முன்னுதவரலாக இருப்ப முன்னுதவரலாக" அவர குறிப்பிட்டவரலார.
பு முன்னுதனன்று Vanity Fair இ முன்னுதழில் கவரலாப்ரிமயல் மேல் ஷேரமென்
எழுதினவரலார, “அதிகரித் முன்னுதளவில் ஒழுங்கதளவிலான கடுமமெவற்ற குரூர
மெமனவரலாபவரலாவத்தளவிலான கடும முன்னுதக்
மகவரலாண்டிருப்ப முன்னுதவரலாக
ம முன்னுதரியும்
ஒரு
ஜனவரலாதிபதிதளவிலான கடுமய ஆமரலவரலாசகரகள் கட்டுப்படுத் முன்னுத மபவரலாரவரலாடி
வருகின்ற நிதளவிலான கடுமரலயில், ஓர அதளவிலான கடுமர டஜன் பிரபரல குடியரசு
கட்சியினரும் ட்ரம்ப் ஆமரலவரலாசகரகளும்… அதளவிலான கடுமனவரும்
மவள்தளவிலான கடுமள மெவரலாளிதளவிலான கடுமக ஓர மநருக்கடியில் இருப்ப முன்னுதவரலாக
விவரிக்கின்றனர.”
ட்ரம்ப்
அவரின்
நீண்டகவரலாரல
பவரலாதகவரலாப்புத்ததளவிலான கடுமற  முன்னுததளவிலான கடுமரலவர கீத் ஷ்மசல்ரலரிடம், “மவள்தளவிலான கடுமள
மெவரலாளிதளவிலான கடுமகயில்
உள்ள
ஒவ்மவவரலாருவதளவிலான கடுமரயும்
நவரலான்
மவறுக்கிமறன்! ஒரு சிரலர விதிவிரலக்கவரலாக இருக்கிறவரலாரகள்,
ஆனவரலால் அவரகதளவிலான கடுமளயும் நவரலான் மவறுக்கிமறன்!” என்று
கூறிய முன்னுதவரலாக சவரலாடப்படுகிறத.
ட்ரம்ப் அவரின்  முன்னுதனியதிகவரலாரங்கதளவிலான கடுமளப் பயன்படுத்தி வட
மகவரலாரியவரலாவுக்கு எதிரவரலாக அணுஆயு முன்னுதங்கதளவிலான கடுமள பிரமயவரலாகிப்ப முன்னுதன்
மூரலம் அவர உள்சிக்கல்களுக்கு விதளவிலான கடுமடயிறுக்கக்கூடுமமென
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உயரமெட்ட மவள்தளவிலான கடுமள மெவரலாளிதளவிலான கடுமக அதிகவரலாரிகள் கவதளவிலான கடுமரல
மகவரலாண்டிருப்ப முன்னுதவரலாக மேல் ஷேரமென் சுட்டிக்கவரலாட்டுகிறவரலார. “[மவள்தளவிலான கடுமள
மெவரலாளிதளவிலான கடுமகயின்
முப்பதளவிலான கடுமடகளுக்கவரலான
 முன்னுததளவிலான கடுமரலதளவிலான கடுமமெ
 முன்னுதளபதி
மஜவரலான்] மகல்லியும் பவரலாதகவரலாப்புத்ததளவிலான கடுமற மசயரலர மஜம்ஸ்
மெவரலாட்டீடீஸையிலான ஜூம் ட்ரம்ப் மு முன்னுதலில் அணுஆயு முன்னுத  முன்னுதவரலாக்கு முன்னுதலுக்கு
உத் முன்னுதரவிட்டவரலால் அவரகள் என்ன மசய்வத என்பதளவிலான கடும முன்னுதக்
குறித்த விவவரலாதித்திருப்ப முன்னுதவரலாகவும் கூட ஒரு முன்னவரலாள்
அதிகவரலாரி ஊகம் ம முன்னுதரிவித் முன்னுதவரலார. 'அவரகளவரலால் அவதளவிலான கடுமர
சமெவரலாளிக்க முடியுமெவரலா?' என்றும் அந்நபர ம முன்னுதரிவித் முன்னுதவரலார.”
உள்விவவரலா முன்னுதங்கதளவிலான கடுமள
எடுத்ததளவிலான கடுமரத்த
வரும்
பரல
கட்டுதளவிலான கடுமரயவரலாளரகள்,
25 வத
அரசியரலதளவிலான கடுமமெப்பு
சட்டத்திருத் முன்னுதத்தளவிலான கடும முன்னுத பயன்படுத்தி ட்ரம்தளவிலான கடுமப நீக்குவ முன்னுதற்கவரலான
சவரலாத்தியக்கூதளவிலான கடுமற
பகிரங்கமெவரலாக
எழுப்பினர
—
அச்சட்டதிருத் முன்னுதமெவரலானத, ஜனவரலாதிபதி மெனரீதியிமரலவரலா அல்ரலத
சரீரரீதியிமரலவரலா  முன்னுதகுதியற்றிருந்த, அவ்வி முன்னுதத்தில் அவரவரலால்
"அதிகவரலாரங்கதளவிலான கடுமளயும் ப முன்னுதவியில் அவர கடதளவிலான கடுமமெகதளவிலான கடுமளயும்
மசய்யவியரலவரலாத" இருந் முன்னுதவரலால், அவரத மெந்திரிசதளவிலான கடுமபயின்
மபரும்பவரலான்தளவிலான கடுமமெ வவரலாக்குகமளவரலாடு அவதளவிலான கடுமர ப முன்னுதவியிலிருந்த
நீக்கரலவரலாம் என்று வதளவிலான கடுமரயறுக்கிறத.

வவரலாஷிங்டன் மபவரலாஸ்டின் பழதளவிலான கடுமமெவவரலா முன்னுத "வரலத திருப்பம்"
பகுதியில் எழுதம் மஜனீபர ரூபின், அவரத சமீபத்திய
கருத்ததளவிலான கடுமரயின்  முன்னுததளவிலான கடுமரலப்பினூடவரலாக “எப்மபவரலாத நவரலாம் 25 வத
சட்டத்திருத் முன்னுத பகுதிதளவிலான கடுமய எட்டுமவவரலாம்?” என்று வினவியதடன்,
விதளவிலான கடுமரவிமரலமய
என்று
எழுதி
முடித் முன்னுதவரலார.
பு முன்னுதனன்று
மவளியவரலான மெற்மறவரலாரு மபவரலாஸ்ட் கட்டுதளவிலான கடுமரயில் மப் பௌல்
வவரலால்ட்மென் அறிவித் முன்னுதவரலார: “அமனகமெவரலாக குற்றவிசவரலாரதளவிலான கடுமண
ட்ரம்பிடம் இருந்த நம்தளவிலான கடுமமெ கவரலாப்பவரலாற்றவரலாத. ஆனவரலால் 25 ஆம்
சட்டத்திருத் முன்னுதம் கவரலாப்பவரலாற்றக்கூடும்,” என்றவரலார. அவ்விரு
கட்டுதளவிலான கடுமரகளுமமெ,
ஜனவரலாதிபதி
மீ முன்னுதவரலான
ப முன்னுதவிவிரலக்கல்
சவரலாத்தியக்கூதளவிலான கடுமற
எழுப்புகின்ற
“ஒரு
 முன்னுதகுதியற்ற
ஜனவரலாதிபதிதளவிலான கடுமய தளவிலான கடுமவத்தக் மகவரலாண்டு என்ன மசய்வத,” என்ற
மபவரலாஸ்டின்
மசவரலாந் முன்னுத
 முன்னுததளவிலான கடுமரலயங்கத்தளவிலான கடும முன்னுத
பின்ம முன்னுதவரலாடரந்த
வந்திருந் முன்னுதன.
இந் முன்னுத மமெவரலா முன்னுதல்களுக்குப் பின்னவரலால் இருப்பத, சரவம முன்னுதச
மகவரலாள்தளவிலான கடுமககள் மெற்றும் உள்நவரலாட்டு மகவரலாள்தளவிலான கடுமககள் இரண்டும்
சம்பந் முன்னுதமெவரலான
முக்கிய
பிரச்சிதளவிலான கடுமனகள்
மீத
ஆளும்
வரக்கத்திற்குள்
நிதளவிலான கடுமரலவும்
ஆழ்ந் முன்னுத
பிளவுகளவரலாகும்.
குறிப்பவரலாக,
வட
மகவரலாரியவரலாவுக்கு
எதிரவரலான
ட்ரம்பின்
மபவரலாறுப்பற்ற அச்சுறுத் முன்னுதல்கள் மவளியுறவுத்ததளவிலான கடுமற மெற்றும்
மபன்டகனின்
கணிசமெவரலான
பிரிவுகதளவிலான கடுமள
ப முன்னுதட்டப்படுத்தி
உள்ளத. மகவரலாரியவரலா உடனவரலான ஒரு மபவரலார மில்லியன்
கணக்கவரலானவரகதளவிலான கடுமள அழிப்பதில் மபவரலாய் முடியும் என்பம முன்னுதவரலாடு,
சீனவரலா மெற்றும் ரஷ்யவரலாவுடன் ஒரு மநரடி மமெவரலா முன்னுதலுக்கும் இட்டுச்
மசன்று, மகவரலாரக்கர குறிப்பிட்டதளவிலான கடும முன்னுதப் மபவரலாரல மூன்றவரலாம் உரலக

மபவரலாதளவிலான கடுமரத்
தூண்டிவிடக்கூடிய முன்னுதவரலாகும்.
ஆனவரலால்
ட்ரம்ப்
எதிரப்பவரலாளரகளின் கவதளவிலான கடுமரலகதளவிலான கடுமளப் மபவரலாறுத் முன்னுத வதளவிலான கடுமரயில், ஒரு
மபவரலாரவரலானத
அமமெரிக்கவரலாவின்
சரவம முன்னுதச
அந் முன்னுதஸ்தளவிலான கடும முன்னுத
சரிமசய்ய
இயரலவரலா முன்னுதளவுக்கு
பவரலாதிக்கும்
என்பத முன்னுதவரலான்,
உயிரிழப்புகதளவிலான கடுமள
விட
அவரகளுக்கு
மமெவரலாசமெவரலான முன்னுதவரலாக
உள்ளத.
ஓர அரண்மெதளவிலான கடுமன சதிக்கவரலான சவரலா முன்னுதகத் முன்னுதன்தளவிலான கடுமமெ குறித்த
திதளவிலான கடுமரக்குப்
பின்னவரலால்
நடக்கும்
விவவரலா முன்னுதங்களின்
அடியிலிருக்கும் மநவரலாக்கங்கள் என்னவவரலாக இருந் முன்னுதவரலாலும்,
அதமபவரலான்றமவவரலாரு சூழ்ச்சி —அத மவன்றவரலாலும் சரி
அல்ரலத ம முன்னுதவரலாற்றவரலாலும் சரி— அமமெரிக்க ஜனநவரலாயகம்
என்னும் சவப்மபட்டியின் மீத முன்னுதவரலான் அ முன்னுதன் இறுதி ஆணிதளவிலான கடுமய
அதளவிலான கடுமறயும்.
ஐயத்திற்கிடமின்றி
ட்ரம்ப்
அவதளவிலான கடுமரப்
ப முன்னுதவியிலிருந்த
நீக்குவ முன்னுதற்கவரலான ஒரு முயற்சிதளவிலான கடுமயக் கடுதளவிலான கடுமமெயவரலாக எதிரப்பவரலார.
ஒரு மூரக்கமெவரலான மமெவரலா முன்னுதல் மபவரலாக்கில், ட்ரம்ப்-ஆ முன்னுதரவு மெற்றும்
ட்ரம்ப்-எதிரப்பு இரு முன்னுதரப்பு கன்தளவிலான கடுமனகளுமமெ ஆ முன்னுதரவுக்கவரலாக
இரவரலாணுவ
மெற்றும்
உளவுத்ததளவிலான கடுமற
முகதளவிலான கடுமமெகளுக்கு
முதளவிலான கடுமறயிடும். எந் முன்னுத கன்தளவிலான கடுமன மஜயித் முன்னுதவரலாலும், இரவரலாணுவ
உளவுத்ததளவிலான கடுமற முகதளவிலான கடுமமெகமள இறுதியில் அமமெரிக்கவரலாவின்
அரசியல்
 முன்னுததளவிலான கடுமரலவிதியில்
அதிகவரலாரம்
மபற்றவரகளவரலாக
இருப்பவரலாரகள்.
அதளவிலான கடுமனத்திற்கும்
மமெரலவரலாக,
ட்ரம்ப்
ப முன்னுதவியிலிருந்த நீக்கப்பட்டவரலாலும், பரமெ-பிற்மபவரலாக்குத் முன்னுதனமெவரலான
ததளவிலான கடுமண-ஜனவரலாதிபதி தளவிலான கடுமமெக் மபன்ஸ் ஜனவரலாதிபதியவரலாவவரலார.
அவரகளின் பங்கிற்கு, ஜனநவரலாயகக் கட்சியினமரவரலா அமமெரிக்க
அரசியலில் ரஷ்ய  முன்னுததளவிலான கடுமரலயீடு என்று அவரகளின் நவமெக்கவரலாரத்தியிச
பிரச்சவரலாரத்தளவிலான கடும முன்னுத
தீவிரப்படுத்தி,
இந்மநருக்கடிக்கு
விதளவிலான கடுமடயிறுத்தள்ளனர,
அவரகள்
அதிகரித் முன்னுதளவில் ஒருமுகப்பட்டிருப்பத மவறுமெமன ட்ரம்ப்
ம முன்னுதரவவரலான முன்னுதற்கு ரஷ்யவரலா உ முன்னுதவியத என்ற இட்டுக்கட்டப்பட்ட
குற்றச்சவரலாட்டுக்களின் மீத மெட்டுமெல்ரல, மெவரலாறவரலாக மெவரலாஸ்மகவரலா
அமமெரிக்கவரலாவுக்குள் "பிளவுகதளவிலான கடுமள விதளவிலான கடும முன்னுதத்த" வருகிறத
என்பதிலும்
ஒருமுகப்பட்டுள்ளனர.
இதளவிலான கடுமணயத்தளவிலான கடும முன்னுதத்
 முன்னுதணிக்தளவிலான கடுமக மசய்யவும் மெற்றும் அரசு கட்டுப்பவரலாட்தளவிலான கடுமடக்
மகவரலாண்டு வரவும், அதளவிலான கடுமனத்த சமூக மெற்றும் அரசியல்
எதிரப்தளவிலான கடுமபயும் "மவளிநவரலாட்டு எதிரியின்" தீய  முன்னுததளவிலான கடுமரலயீட்டின்
விதளவிலான கடுமளவு என்ப முன்னுதவரலாக கரும்புள்ளி குத்தவற்கும், அவற்தளவிலான கடுமற
நியவரலாயப்படுத்தம் வவரலா முன்னுதங்கள் அபிவிருத்தி மசய்யப்பட்டு
வருகின்றன.
ஜையிலான ஜூன் மெவரலா முன்னுதம் உரலக மசவரலாசலிச வதளவிலான கடுமரலத்  முன்னுதளம் (WSWS)
எச்சரித் முன்னுததளவிலான கடும முன்னுதப்
மபவரலாரல,
ட்ரம்பின்
ஆளும்
வரக்க
எதிரப்பவரலாளரகளின்
அணுகுமுதளவிலான கடுமறகள்
"அடிப்பதளவிலான கடுமடயில்
ஜனநவரலாயக-விமரவரலா முன்னுதமெவரலானதளவிலான கடுமவ
என்பதடன்,
இரவரலாணுவ/உளவுத்ததளவிலான கடுமற ஸ் முன்னுதவரலாபகம் மெற்றும் மபருநிறுவன
நிதியியல்
உயரடுக்கின்
கூறுபவரலாடுகளுடன்
பின்புரல
சூழ்ச்சிகதளவிலான கடுமள உள்ளடக்கி உள்ளன.
ஒன்றன்பின்
ஒன்றவரலாக
உரலகளவரலாவிய
புவிஅரசியல்
மநருக்கடிகள், மபவரலாருளவரலா முன்னுதவரலார, இரவரலாணுவ மெற்றும் சமூக
மநருக்கடிகளுக்கு எந் முன்னுத தீரவுமின்றி, ட்ரம்பின் ஆளும்
வரக்க
விமெரசகரகள்
அவற்றிற்கு
விதளவிலான கடுமடயிறுக்க
மபரும்பிரயத் முன்னுதனத்தடன்
ஏம முன்னுதனும்
வழிதளவிலான கடுமயத்
ம முன்னுதடி
வருகின்றனர. கவரலாரணம் ட்ரம்ப் கிதளவிலான கடுமடயவரலாத, மெவரலாறவரலாக அவர
ஆளும்
வரக்கத்தின்
மநவரலாக்குநிதளவிலான கடுமரல
பிறழ்ந் முன்னுத
அவநம்பிக்தளவிலான கடுமகயின் ஓர அதீ முன்னுத அதளவிலான கடுமடயவரலாளமெவரலாக உள்ளவரலார.

ஆளும் உயரடுக்கின் இத் முன்னுததளவிலான கடுமகய மபவரலாட்டி முகவரலாம்களிடம்
இந்மநருக்கடிக்கு தீரவு கவரலாணுமெவரலாறு விடுவதளவிலான கடும முன்னுத விட மிக
அபவரலாயகரமெவரலானத
மவமறவரலான்றும்
இருக்கவரலாத.
ஆளும்
மசல்வந் முன்னுத
 முன்னுதட்டுக்களின்
அதளவிலான கடுமனத்த
கன்தளவிலான கடுமனகளும்,
எவ்வளவு  முன்னுதவரலான் அவரகளுக்குள் கருத்த முரண்பவரலாடுகள்
இருந் முன்னுதவரலாலும், ம முன்னுதவரலாழிரலவரலாள வரக்கம் ஒரு சுயவரலாதீனமெவரலான
சக்தியவரலாக எழுச்சியுறுவதளவிலான கடும முன்னுதத்  முன்னுதடுக்க தீரமெவரலானமெவரலாக உள்ளனர.
அவரகள் அவரகளத உரலகளவரலாவிய நரலன்கதளவிலான கடுமளப் பவரலாதிக்கவரலா முன்னுத
அல்ரலத அதிகவரலாரம் மீ முன்னுதவரலான அவரகளின் பிடி  முன்னுதளரவரலா முன்னுத
வி முன்னுதத்தில் இந்மநருக்கடிக்கு தீரவு கவரலாண விரும்புகிறவரலாரகள்.
இவ்வவரலாறவரலான நிதளவிலான கடுமரல ம முன்னுதவரலாடரந்தம் நீடிக்க முடியவரலாத. வரக்க
ஆட்சியின் மநருக்கடியின் அவசியமெவரலான  முன்னுதரக்கரீதியவரலான
விதளவிலான கடுமளவவரலாக, வரக்க மபவரலாரவரலாட்டம் வளரச்சியுறுகிறத. மசவரலாசலிச
சமெத்தவக் கட்சி அ முன்னுதன் ஜையிலான ஜூன் மெவரலா முன்னுத அறிக்தளவிலான கடுமகயவரலான
“அரசியல்
சதியவரலா
அல்ரலத
வரக்க
மபவரலாரவரலாட்டமெவரலா:
வவரலாஷிங்டனின் அரசியல் மநருக்கடியும், ம முன்னுதவரலாழிரலவரலாள வரக்க
மூமரலவரலாபவரலாயமும்” என்பதில் எழுதியவவரலாறு:
அமமெரிக்கவரலாவிற்குள்ளும் சரவம முன்னுதச அளவிலும்
இரண்டிலும்
மபருகுகின்ற
புறநிதளவிலான கடுமரல
மநருக்கடியின் நிதளவிலான கடுமரலதளவிலான கடுமமெகள், பரந் முன்னுத சமூக
நனவு
தீவிரப்படுவதடன்
சந்திக்தளவிலான கடுமகயில்,
வரக்கப்
மபவரலாரவரலாட்டத்தின்
மவடிப்பில்
மவளிப்பவரலாடு
கவரலாணும்.
வரக்கப்
மபவரலாரவரலாட்டமெவரலானத
பரல
 முன்னுதசவரலாப் முன்னுதங்களவரலாக
ம முன்னுதவரலாழிற்சங்க
அதிகவரலாரத்தவத் முன்னுதவரலாலும்,
ஜனநவரலாயகக் கட்சியவரலாலும் மெற்றும் அதளவிலான கடுமடயவரலாள
அரசியலின்
பல்மவறு
வடிவங்கதளவிலான கடுமள
முன்மனடுக்கின்ற வசதியவரலான பிரிவுகளவரலாலும்
ஒடுக்கப்பட்ட நிதளவிலான கடுமரலயவரலானத முடிவுக்கு வந்த
மகவரலாண்டிருக்கிறத.
ஆளும்
உயரடுக்கின்
சமூக
எதிரப்புரட்சியவரலானத
அமமெரிக்க
ம முன்னுதவரலாழிரலவரலாள வரக்கத்தின் ஒரு எழுச்சிதளவிலான கடுமய
எதிரமகவரலாள்ள
இருக்கிறத.
மவதளவிலான கடுமரலயிடங்களிலும், சமூகங்களிலும் மெற்றும்
ஒட்டுமமெவரலாத் முன்னுத நகரங்களிலும் சமூக எதிரப்பின்
பல்மவறு
மவறுபட்ட
வடிவங்களும்
முன்மனப்மபவரலாதினும்
 முன்னுதனித்தவமெவரலான
ம முன்னுதவரலாழிரலவரலாள
வரக்க
அதளவிலான கடுமடயவரலாளத்தளவிலான கடும முன்னுதயும்,
மு முன்னுதரலவரலாளித்தவ-எதிரப்பு மநவரலாக்குநிதளவிலான கடுமரலதளவிலான கடுமயயும்
மசவரலாசலிசத்
 முன்னுதன்தளவிலான கடுமமெதளவிலான கடுமயயும்
மபறவிருக்கின்றன.
 முன்னுதனித் முன்னுதனியவரலான
மவதளவிலான கடுமரலயிடங்கள்
மெற்றும்
சமூகங்களில்
நடக்கும்
மபவரலாரவரலாட்டங்கள்
ம முன்னுதவரலாழிரலவரலாள
வரக்கத்தின் பரந் முன்னுத பிரிவுகளத ஐக்கியப்பட்ட
மபவரலாரவரலாட்டமெவரலாக உருமெவரலாறும்.
முக்கிய மகள்வி என்னமவன்றவரலால், ம முன்னுதவரலாழிரலவரலாள வரக்கத்தின்
இந் முன்னுத
இயக்கத்தளவிலான கடும முன்னுத
அ முன்னுதன்
மநவரலாக்கங்களில்
நனவுபூரவமெவரலாக்குவதம்,
அமமெரிக்கவரலாவிலும்
சரவம முன்னுதச
அளவிலும் இந் முன்னுத மபவரலாரவரலாட்டங்கதளவிலான கடுமள வழிநடத் முன்னுதக்கூடிய ஓர
அரசியல்
 முன்னுததளவிலான கடுமரலதளவிலான கடுமமெதளவிலான கடுமயக் கட்டதளவிலான கடுமமெப்பதம்,
அவற்றின்
 முன்னுதரக்கரீதியிரலவரலான மெற்றும் இறுதி முடிவவரலாக மு முன்னுதரலவரலாளித்தவ
அதளவிலான கடுமமெப்புமுதளவிலான கடுமறதளவிலான கடுமய
தூக்கிவீசி
மசவரலாசலிசத்தளவிலான கடும முன்னுத
ஸ் முன்னுதவரலாபிப்பதமமெ ஆகும்.

