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பென்டகன்

உயரதிகதிகாரிகளிகளிடடிடையய, சிரியதிகாவில் அபல் அமெரிக்க-ரஷ்ய
ிடையெதிகார்நிறுத்தம் மீததிகான வில் அமெர்சனம் அதிகரித்திருந்த நிகளிடரித்திருந்த நிலையில், இவ்்வதிகாரம்
ஒரு பிரெரித்திருந்த நிலை ப்வளியுறவு பகதிகாள்களிடக ெகுப்ெதிகாய்்வதிகாளர் அந்த தற்கதிகாலிக
ிடையெதிகார்நிறுத்தத்களிடதக் கண்டித்து ஓர் அறிக்களிடக ப்வளியிட்டதிகார். ஜனதிகாதிெதி
ெஷர் அல்-அசதிகாத் ஐ ெதவியிலிருந்து நீக்கு்வதற்கதிகான அபல் அமெரிக்கதிகாவின்
அகளிடழைப்புககளிடள மீள்வலியுறுத்திய அ்வர், ிடையெதிகார்வில் அமெதிகான ஏவுககளிடுகணை தடுப்பு
தள்வதிகாடங்கள் ல் அமெற்றும் ஏகளிடனய ஆயுதங்களுடன் இஸ்ரித்திருந்த நிலைதிகாமிய எதிர்ப்பு
குழுக்ககளிடள ஆயுதிடையல் அமெந்த பசய்து, சிரியதிகாவில் அபல் அமெரிக்க-ிடைய-நேட்ிடையடதிகா
தகளிடரித்திருந்த நிலையீட்களிடட இன்னும் அதிகல் அமெதிகாக தீவிரப்ெடுத்த ிடைய்வண்டுபல் அமென
ஆிடையரித்திருந்த நிலைதிகாசகளிடன ்வழைங்கினதிகார்.
“சிரியதிகாவின் புதிய ிடையெதிகார்நிறுத்த உடன்ெடிக்களிடக முறியும் நிகளிடரித்திருந்த நிலைக்கு
பிரிடையயதிகாஜனமின்றி ஆகிவிட்டகளிடத ிடையெதிகாரித்திருந்த நிலைிடைய்வ, ிடைய்வபறந்த அிடையதிடையெதிகான்ற
உடன்ெடிக்களிடகயும் கூட ப-நேருக்கடியின் முக்கிய அரசியல் பிரச்சிகளிடனகளிடய
தீர்க்க முடியதிகாது என்ெகளிடத ஏறத்ததிகாழை எல்ிடையரித்திருந்த நிலைதிகாரதிகாலும் இப்ிடையெதிகாது கூற
முடியும்,” என்று எழுதிய அந்த வில் அமெர்சகர், “(ல் அமெனிததிகாபில் அமெதிகான
நி்வதிகாருகணைங்ககளிடளப் பெதிகாறுத்த ்வகளிடரயில் இது்வகளிடரயில் அந்த தற்கதிகாலிக
ிடையெதிகார்நிறுத்தம் மிகவும் ஏல் அமெதிகாற்றகரல் அமெதிகாக இருந்துள்ளது என்றதிகாலும்) ஒரு
இகளிடடக்கதிகாரித்திருந்த நிலை ிடையெதிகார்நிறுத்தம் முற்றிலுல் அமெதிகாக இல்ரித்திருந்த நிலைதிகால் அமெல் இருப்ெகளிடத விட,
நீடித்திருக்கதிகாத ஒன்று இருப்ெது நிச்சயல் அமெதிகாக எவ்்வளிடைய்வதிகா சிறந்ததுததிகான்.
ஆனதிகால் ெஷர் அல்-அசதிகாத் ஐ ெதவியிலிருந்து இறக்கு்வதற்கும் ல் அமெற்றும்
ஒரு ென்முக அரசதிகாங்கத்களிடத ிடைய-நேதிகாக்கிய ல் அமெதிகாற்றத்களிடத அனுல் அமெதிப்ெதற்குல் அமெதிகான
ஒரு ெரந்த உடன்ெடிக்களிடககளிடய உள்ளடக்கிய திட்டநிரல் எதுவும்
இல்ரித்திருந்த நிலைதிகாது, ிடையெதிகார் ெதிகாதித்த அந்-நேதிகாட்டில் எந்த ிடையெதிகார்நிறுத்தமும் நிகளிடரித்திருந்த நிலைக்க
முடியதிகாது,” என்றதிகார்.
அ்வர் பததிகாடர்ந்து குறிப்பிடுகளிடகயில், “அசதிகாத் ஆட்சி ல் அமெற்றும் அதன்
ஈரதிகானிய ஆதர்வதிகாளர்ககளிடள நிஜல் அமெதிகான சல் அமெரசம் ிடையகதிகார நிர்ெந்திக்கும்
விதத்தில், சிரிய ல் அமெண்ணில் ஒரு சல் அமெநிகளிடரித்திருந்த நிலையதிகான இரதிகாணு்வ ெகளிடடகள்
இல்ரித்திருந்த நிலைதிகால் அமெல் அங்ிடையக ஓர் உண்களிடல் அமெயதிகான அரசியல் தீர்வு சதிகாத்தியமில்களிடரித்திருந்த நிலை.
… இதுிடையெதிகான்ற சல் அமெநிகளிடரித்திருந்த நிலையதிகான ெகளிடடககளிடள உரு்வதிகாக்கு்வதில் உள்ள
பிரச்சிகளிடன ததிகான், 2012 இல் இருந்து ஒெதிகால் அமெதிகா நிர்்வதிகாகத்திற்குள் சிரியதிகா
மீததிகான சச்சரவின் பிரததிகான முதுபகலும்ெதிகாக இருந்து ்வந்துள்ளது,”
என்றதிகார்.
இந்த கட்டுகளிடர ஒரு சிஐஏ -நேட்வடிக்களிடகயதிகாளரதிகாிடையரித்திருந்த நிலைதிகா, அல்ரித்திருந்த நிலைது,
அிடையனகல் அமெதிகாக, ிடைய்வதிகால் ஸ்ட்ரீட் ிடையஜர்னல் அல்ரித்திருந்த நிலைது நியூ ிடையயதிகார்க் களிடடம்ஸ்
இன் ஒரு கட்டுகளிடரயதிகாளரதிகாிடையரித்திருந்த நிலைதிகா எழுதப்ெட்டிருக்கரித்திருந்த நிலைதிகாம் என்று ஒரு்வர்
அனுல் அமெதிகானிக்கக்கூடும். உண்களிடல் அமெயில் இதன் ஆசிரியர், பிரதிகான்சின் புதிய
முதரித்திருந்த நிலைதிகாளித்து்வ எதிர்ப்பு-கட்சியினது (NPA) பிரததிகான கூட்டதிகாளி ஜில்ிடையெர்
அஷ்கதிகார் (Gilbert Achcar) ஆ்வதிகார். இரித்திருந்த நிலைண்டனின் ஆபிரிக்க ல் அமெற்றும்
கிழைக்கத்திய
ஆய்வுகளுக்கதிகான
ெயிரித்திருந்த நிலைகத்தில்
பததிகாழில்ரீதியில்
பசயல்ெடு்வதற்கதிகாக அந்த இயக்கத்திலிருந்து ப்வளிிடையயறிய அஷ்கதிகார் ,
NPA உடன் பததிகாடர்புெட்ட பிரிட்டனின் ிடையசதிகாசலிச எதிர்ப்பு குழுவில்
(Socialist Resistance group) இகளிடுகணைந்ததிகார். அ்வரது சமீெத்திய கட்டுகளிடர,

ிடைய-நேஷன் இதழுக்கதிகாக எழுதப்ெட்டு, NPA உடன் இகளிடுகணைப்பு பகதிகாண்ட
ெப்ிடையரித்திருந்த நிலைதிகா்வதிகாத International Viewpoint ்வகளிடரித்திருந்த நிலைத் தளத்தில் ல் அமெறுபிரசுரம்
பசய்யப்ெட்டது.
அஷ்கதிகார், அ்வர் கட்டுகளிடரகளிடய எழுதிய அிடையதிடைய்வகளிடளயில், அபல் அமெரிக்கதிகாவில்
சர்்விடையதச ிடையசதிகாசலிச அகளிடல் அமெப்பின் (ISO) அஸ்லி ஸ்மித் Socialist Worker
்வகளிடரித்திருந்த நிலைத் தளத்தில் அிடையதிடையெதிகான்ற ிடையெதிகார்-நேதிகாடும் முகளிடறயீடு ஒன்களிடற
பசய்திருந்ததிகார். ஸ்மித் ஐ பெதிகாறுத்த ்வகளிடரயில், அல் பகதிகாய்ததிகா இகளிடுகணைப்பு
பகதிகாண்ட அல்-நுஸ்ரதிகா முன்னணியின் ெக்க்வதிகாட்டில் சண்களிடடயிட்டு ்வரும்
அபல் அமெரிக்க ஆதரவிரித்திருந்த நிலைதிகான "புரட்சிகர" ிடையெதிகாரதிகாளிகள் குழுக்ககளிடள
ஆயுதிடையல் அமெந்த பசய்ய அந்த தற்கதிகாலிக ிடையெதிகார்நிறுத்தம் ெயன்ெடுத்தப்ெட
ிடைய்வண்டுல் அமெதிகாம். அந்த தற்கதிகாலிக ிடையெதிகார்நிறுத்தம் "அந்த ஆட்சிக்கு எதிரதிகான
ஓர் எதிர்கதிகாரித்திருந்த நிலை எழுச்சிக்கு மீள்குழு்வதிகாக்கம் பெற புரட்சியதிகாளர்களுக்கு
சிறந்த ்வகளிடகயில் மூச்சுவிடு்வதற்கதிகான அ்வகதிகாசம் ்வழைங்கும்,” என்ற்வர்
எழுதினதிகார்.
ரஷ்யதிகாவுடனதிகான ஒரு மிகப்பெரிய ிடையல் அமெதிகாதலில் -நேதிகாட்டம் இல்ரித்திருந்த நிலைதிகால் அமெல்
இருப்ெதற்கதிகாக
ஸ்மித்
ஒெதிகால் அமெதிகாகளிட்வத்
ததிகாக்கினதிகார்.
அசதிகாத்களிடத
ெதவியிலிருந்து நீக்கவும் ல் அமெற்றும் எதிர்ப்களிடெ அதிகதிகாரத்திற்குக் பகதிகாண்டு
்வரவும், 2013 இன் இட்டுக்கட்டப்ெட்ட "-நேச்சு்வதிகாயு" விடயத்களிடத
இரதிகாணு்வரீதியில் களிடகப்ெற்ற த்வறியதற்கதிகாக ஸ்மித் ஒெதிகால் அமெதிகாகளிட்வ
வில் அமெர்சிக்கிறதிகார்.
இது ஏபனன்றதிகால் "ல் அமெத்திய கிழைக்கில் ல் அமெற்பறதிகாரு தகளிடரப்ெகளிடட ிடையெதிகாருக்குள்
இழுக்கப்ெடும் அச்சத்ததிகால்" ஒெதிகால் அமெதிகா "இக்பகதிகாள்களிடகக்கு அழுத்தல் அமெளிக்க
தயங்கியததிகாக,” ஸ்மித் எழுதினதிகார். அ்வர் பததிகாடர்ந்து குறிப்பிடுகளிடகயில்,
“இவ்விதத்தில், அசதிகாத் ஆட்சி, இரசதிகாயன ஆயுதங்ககளிடள பததிகாடர்ந்து
ெயன்ெடுத்து்வகளிடதப் ிடையெதிகாரித்திருந்த நிலைிடைய்வ, அது 'சி்வப்பு ிடையகதிகாடு' எனப்ெடு்வகளிடத
ததிகாண்டிய ிடையெதிகாபதல்ரித்திருந்த நிலைதிகாம், அபல் அமெரிக்கதிகா, அசதிகாத்களிடதப் ெதவியிலிருந்து
கவிழ்ப்ெதற்கு ல் அமெட்டுமின்றி ஒரு ெரந்த எழுச்சிக்கும் அச்சுறுத்தும்
விதத்தில் எந்தப்வதிகாரு -நேட்வடிக்களிடகயும் எடுப்ெதற்கு ல் அமெதிகாறதிகாக, ரஷ்யதிகா
உடனதிகான உடன்ெடிக்களிடகககளிடள ப்வட்டு்வதற்கு முற்ெட்டது. அந்த
ஆட்சியின் ்வதிகான்்வழித் ததிகாக்குதல்களுக்கு எதிரதிகாக தன்களிடனத்ததிகாிடையன
ெதிகாதுகதிகாக்க ல் அமென்றதிகாடி பகதிகாண்டிருந்த FSA [சுதந்திர சிரிய இரதிகாணு்வ
ிடையெதிகாரதிகாளிகளுக்கு] ஆயுதங்கள் ்வழைங்கவும் ல் அமெறுத்துவிட்டது,” என்றதிகார்.
அசதிகாத் ஆட்சியின் "ெகளிடடத்துகளிடறசதிகாரதிகா இரித்திருந்த நிலைக்குகள் மீததிகான பெதிகாறுப்ெற்ற
குண்டுவீச்சு" ெற்றிய ஸ்மித் இன் கண்டனங்கள் முற்றிலும்
ெதிகாசதிகாங்குத்தனல் அமெதிகானது என்ெதுடன், அபல் அமெரிக்க ஏகதிகாதிெத்தியத்தின்
குறிப்பிட்ட ிடையதகளிட்வகளுக்கதிகாக ்வடி்வகளிடல் அமெக்கப்ெட்டததிகாகும். அ்வரது
ெதிகாரெட்சல் அமெதிகான இந்த சீற்றம், அபல் அமெரிக்க ஆதரவிரித்திருந்த நிலைதிகான சவூதி குண்டுவீச்சு
ல் அமெற்றும் ிடையயல் அமென் முற்றுகளிடககளிடய கண்டும் கதிகாுகணைதிகால் அமெல் களிடகவிடுகிறது, அதில்
ஆயிரக்குகணைக்கதிகான்வர்கள்
பகதிகால்ரித்திருந்த நிலைப்ெட்டுள்ளனர்
ல் அமெற்றும்
நூறதிகாயிரக்குகணைக்கதிகான குழைந்களிடதகள் ெட்டினியதிகால் அச்சுறுத்தப்ெட்டுள்ளன.
ிடையயல் அமென் குறித்து ஸ்மித் ஒன்றுிடையல் அமெ எழுதவில்களிடரித்திருந்த நிலை, அது Socialist Worker

்வகளிடரித்திருந்த நிலைத்
தளத்திலும்
ல் அமெற்றும்
ஒட்டுபல் அமெதிகாத்த
ெத்திரிகளிடககளதிகாலும் களிடகவிடப்ெடுகின்றன.

ிடையெதிகாலி-இடது

சக்திகளின் ெரிுகணைதிகால் அமெத்களிடதயும், அரசியல் ிடையெதிகாக்குகள் மீததிகான அ்வர்களது
பிரதிெலிப்களிடெயும் எடுத்துக்கதிகாட்டுகிறது.

சிரியதிகாவில் அபல் அமெரிக்க ஆதரவிரித்திருந்த நிலைதிகான இஸ்ரித்திருந்த நிலைதிகாமிய எதிர்ப்பு -நேடத்திய
பிரிவிகளிடன்வதிகாத ெடுபகதிகாகளிடரித்திருந்த நிலைகள் குறித்ிடையததிகா அல்ரித்திருந்த நிலைது கிபரம்ளினின் சிரிய
தகளிடரித்திருந்த நிலையீட்களிடட விட ஈரதிகாக், ஆப்கதிகானிஸ்ததிகான், லிபியதிகா ல் அமெற்றும் சிரியதிகாவில்
ெரித்திருந்த நிலை ல் அமெடங்கு அதிகல் அமெதிகான எண்ணிக்களிடகயில் உயிர்ககளிடளப் ெறித்துள்ள
அபல் அமெரிக்க ஏகதிகாதிெத்தியத்தின் இரத்தம் ிடையததிகாய்ந்த முன்்வரரித்திருந்த நிலைதிகாகளிடறக்
குறித்ிடையததிகா ஸ்மித் க்வகளிடரித்திருந்த நிலைப்ெடவில்களிடரித்திருந்த நிலை.

உரித்திருந்த நிலைக ிடையசதிகாசலிச ்வகளிடரித்திருந்த நிலைத் தளத்தின் சர்்விடையதச ஆசிரியர் குழு தகளிடரித்திருந்த நிலை்வர்
ிடையடவிட் ிடைய-நேதிகார்த், 1999 இல் பின்்வருல் அமெதிகாறு எழுதினதிகார்:

அஷ்கதிகார் ல் அமெற்றும் ஸ்மித் இன் எழுத்துக்கள், முன்னணி ிடையெதிகாலி-இடது
அரசியல் ிடையெதிகாக்குகளின் நிகளிடரித்திருந்த நிலைப்ெதிகாடுகளுக்கும், ஐிடையரதிகாப்பிய ல் அமெற்றும்
அபல் அமெரிக்க
ஏகதிகாதிெத்தியத்தின்
ஈவிரக்கல் அமெற்ற
பிரதிநிதிகளுக்கும்
இகளிடடயிரித்திருந்த நிலைதிகான எல்ரித்திருந்த நிலைதிகா முக்கிய ிடைய்வறுெதிகாட்களிடடயும் துகளிடடத்தழிக்கின்றன.
உண்களிடல் அமெயில், ஒரு அசதிகாததிகாருகணை ெத்தியில், சிந்தகளிடனக் குழைதிகால் அமெதிகான
மூிடையரித்திருந்த நிலைதிகாெதிகாய ல் அமெற்றும் சர்்விடையதச ஆய்வுகளுக்கதிகான களிடல் அமெயத்தின் (CSIS)
தகளிடரித்திருந்த நிலை்வர் அந்ிடையததிகானி ிடையகதிகார்படஸ்ல் அமென் இன் ிடைய-நேசல் அமெதிகான ிடையல் அமெற்ிடையகதிகாளுடன்
அஷ்கதிகார் அ்வர் கட்டுகளிடரகளிடய முடிக்கிறதிகார்.
“முந்களிடதய ிடையெதிகார்களில் ்வதிகாஷிங்டன் களிடகயிபரித்திருந்த நிலைடுத்திருந்த ஜன-நேதிகாயக
ல் அமெற்றும் ல் அமெனிததிகாபில் அமெதிகான சதிகாக்குிடையெதிகாக்குகள் குறித்து அப்பிரதிகாந்தியத்தில்
யதிகாருக்ிடையகனும் ஏததிகா்வது பிரகளிடல் அமெ இருந்திருந்ததிகால், இப்ிடையெதிகாது அ்வற்களிடற
அ்வர்கள் முழுகளிடல் அமெயதிகாக துறந்திருப்ெதிகார்கள்,” என்ற்வர் எழுதுகிறதிகார்.
“ல் அமெத்திய கிழைக்கு இரதிகாணு்வ-அரசியல் நிகளிடரித்திருந்த நிலைகளிடல் அமெகளிடய மிகவும் உன்னிப்ெதிகாக
க்வனிப்ெ்வர்களில் ஒரு்வரதிகான அந்ிடையததிகானி ிடையகதிகார்படஸ்ல் அமென், சமீெத்தில்
கண்டு பகதிகாண்டகளிடதப் ிடையெதிகாரித்திருந்த நிலை அபல் அமெரிக்க ஜனதிகாதிெதி இப்ிடையெதிகாது
முற்றிலுல் அமெதிகாக 'ப்வளிிடையயறும் பசயல்திட்டத்தில்' —அததிகா்வது சிரிய
ப-நேருக்கடியிலிருந்து ப்வளிிடையயறு்வதில் இல்களிடரித்திருந்த நிலை, ல் அமெதிகாறதிகாக, அ்வரது
பசதிகாந்த ெதவியிலிருந்து ப்வளிிடையயறு்வதில் ஒருமுகளிடனப்ெட்டுள்ளதிகார்,”
என்று குறிப்பிடுகிறதிகார்.
அஷ்கதிகாரின் "உன்னிப்ெதிகான க்வனிப்ெதிகாளர்" உண்களிடல் அமெயில் அபல் அமெரிக்க
இரதிகாணு்வ்வதிகாதத்தின் மிக முக்கிய மூிடையரித்திருந்த நிலைதிகாெதிகாய்வதிகாதிகளில் ஒரு்வரதிகா்வதிகார்.
அ்வர் அபல் அமெரிக்கதிகாவின் ல் அமெத்திய கிழைக்கு ிடையெதிகார்களின் தீவிரப்ெதிகாட்டிற்கும்,
சீனதிகா ல் அமெற்றும் ரஷ்யதிகாவிற்கு எதிரதிகான ஆக்ிடையரதிகாஷத்தன்களிடல் அமெக்கும் அகளிடழைப்பு
விடுத்த எண்ணிகளிடறந்த அறிக்களிடகககளிடள எழுதிய்வரதிகா்வதிகார். இந்தியதிகா
ல் அமெற்றும் ெதிகாகிஸ்ததிகானின் அழிவு, அததிகா்வது மில்லியன் குகணைக்கதிகான
ல் அமெக்களின் பகதிகால்ரித்திருந்த நிலைப்ெடு்வது, பெதிகாருளதிகாததிகாரரீதியில் முக்கியத்து்வல் அமெற்றது
என்றரீதியில் அகளிடத உதறித் தள்ளிய, அணுஆயுத ிடையெதிகார் குறித்த ஒரு
CSIS அறிக்களிடகயின் ஆசிரியரும் இ்வர் ததிகான். “இந்தியதிகா ல் அமெற்றும்
ெதிகாகிஸ்ததிகானின் இழைப்பு, ெண்டங்கள் ல் அமெற்றும் ிடையசகளிட்வகளுக்கதிகான
ஏற்றுல் அமெதியதிகாளர்களுக்கு
குறுகிய
கதிகாரித்திருந்த நிலைத்திற்கு
பெதிகாருளதிகாததிகார
பிரச்சிகளிடனககளிடள உரு்வதிகாக்கும் என்றதிகாலும், இறுதியில் ல் அமெதிகாற்றீடுகள்
அல்ரித்திருந்த நிலைது விகளிடரித்திருந்த நிலைகளில் எந்த பிரச்சிகளிடனகளும் இன்றி, ஏகளிடனய
வினிிடையயதிகாகஸ்தர்களுக்கு ஆததிகாயங்ககளிடள ல் அமெதிகாற்றிவிடும்,” என்ற்வர்
எழுதினதிகார்.
எவ்்வதிகாறிருப்பினும் அஷ்கதிகாரின் நிகளிடரித்திருந்த நிலைப்ெதிகாட்டின்ெடி ிடையகதிகார்படஸ்ல் அமென் ஒரு
சக கூட்டதிகாளியதிகாகிறதிகார், அ்வருடன் அ்வரதிகால் -நேட்ெதிகான முகளிடறயில் ிடைய்வகளிடரித்திருந்த நிலை
பசய்ய முடியும். அ்வர்கள் ஒிடையர ிடைய-நேதிகாக்கங்ககளிடளயும், ஒிடையர எதிரிககளிடளயும்
—அததிகா்வது,
அ்வர்களது
ிடையெதிகார்
பகதிகாள்களிடகககளிடள
எதிர்க்கும்
எ்வபரதிகாரு்வகளிடரயும் அ்வர்களது எதிரிகளதிகாக— ெகிர்ந்து பகதிகாள்கிறதிகார்கள்.
அஷ்கதிகார் ல் அமெற்றும் ஸ்மித் இன் கட்டுகளிடரகள் ப்வறுல் அமெிடையன இவ்விரண்டு
தனி-நேெர்களின் நிகளிடரித்திருந்த நிலைப்ெதிகாடுககளிடள எடுத்துக்கதிகாட்டவில்களிடரித்திருந்த நிலை, ல் அமெதிகாறதிகாக சமூக

நீடித்த ெங்குச்சந்களிடத உயர்வின் புறநிகளிடரித்திருந்த நிலை பசயல்முகளிடற ல் அமெற்றும்
சமூக ததிகாக்கங்கள், உயர்ல் அமெட்ட -நேடுத்தர ்வர்க்கத்தின்
பிரிவுகளிகளிடடிடையய ஒரு புதிய ல் அமெற்றும் அர்ப்ெணிப்பு பகதிகாண்ட
ஆதரவுத்தளத்களிடத
உரு்வதிகாக்க
ஏகதிகாதிெத்தியத்திற்கு
உதவியுள்ளது.
அபல் அமெரிக்கதிகா
ல் அமெற்றும்
ஐிடையரதிகாப்ெதிகாவில்
ிடையல் அமெிடையரித்திருந்த நிலைதிகாங்கியுள்ள பிற்ிடையெதிகாக்குத்தனல் அமெதிகான,
சம்பிரததிகாயல் அமெதிகான
ல் அமெற்றும் எரிச்சலூட்டும் புத்திஜீவித சூழைல், ஊடகங்களதிகால்
ஊக்குவிக்கப்ெட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அடிகளிடல் அமெத்தனல் அமெதிகான ல் அமெற்றும்
ஊழைல்பீடித்த
கல்வித்துகளிடறசதிகார்
சமூகத்ததிகால்
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தனிச்சலுகளிடக பகதிகாண்ட ஒரு அடுக்கின் சமூக கண்ிடையுகணைதிகாட்டத்களிடத
பிரதிெலிக்கிறது, இத்தகளிடகய அடுக்கு புதிததிகாக பெற்ற அதன்
பசல்்வ்வளத்தின்
பெதிகாருளதிகாததிகார
ல் அமெற்றும்
அரசியல்
அடித்தளங்ககளிடள வில் அமெர்சனபூர்்வல் அமெதிகாக ஆரதிகாய்்வகளிடத ஊக்குவிக்க
குகளிடறந்தெட்சம் கூட ஆர்்வப்ெடவில்களிடரித்திருந்த நிலை. [கதிகால் நூற்றதிகாண்டு
ிடையெதிகார்: உரித்திருந்த நிலைக ிடையல் அமெரித்திருந்த நிலைதிகாதிக்கத்திற்கதிகான அபல் அமெரிக்கதிகாவின் உந்துதல்
1990-2016]
தங்களின் -நேரித்திருந்த நிலைன்ககளிடளப் பிரதிநிதித்து்வம் பசய்யும் இந்த சமூக அடுக்கு
ல் அமெற்றும் அரசியல் ிடையெதிகாக்குகள், கூர்களிடல் அமெயதிகாக ்வரித்திருந்த நிலைதிற்கு -நேகர்ந்துள்ளன.
பததிகாழிரித்திருந்த நிலைதிகாள ்வர்க்கத்தில் அதிகரித்து ்வரும் ிடையகதிகாெம் ல் அமெற்றும் ிடையெதிகார் மீததிகான
ெதிகாரிய எதிர்ப்புக்கு இகளிடடிடையய, ிடையெதிகாலி-இடது அகளிடல் அமெப்புகள் ஏகதிகாதிெத்திய
அரசியலில் எவ்்வதிகாறு ஒருங்கிகளிடுகணைந்துள்ளன என்ெகளிடதயும் ல் அமெற்றும்
எவ்்வதிகாறு பிரததிகான ெதிகாத்திரம் ்வகிக்க நியமிக்கப்ெட்டுள்ளன என்ெகளிடதயும்
அஷ்கதிகார் ல் அமெற்றும் ஸ்மித் இன் எழுத்துக்கள் எடுத்துக்கதிகாட்டுகின்றன. 1960
களின் இறுதியில் ல் அமெற்றும் 1970 களில், ிடையெதிகார்-எதிர்ப்பு ிடையெதிகாரதிகாட்டங்களுக்கு
தகளிடரித்திருந்த நிலைகளிடல் அமெ ்வகித்த இந்த அகளிடல் அமெப்புகள் ல் அமெற்றும் ிடையெதிகாக்குகள் இப்ிடையெதிகாது
ப்வட்கமின்றி ிடையெதிகாகளிடர ஆதரிக்கின்றன. ல் அமெனிதயினம் எதிர்பகதிகாண்டுள்ள
ஆழ்ந்த அெதிகாயங்களுக்கு எதிரதிகாக ஒரு புதிய இயக்கத்களிடதக்
கட்டகளிடல் அமெப்ெதற்கதிகாக, பததிகாழிரித்திருந்த நிலைதிகாளர்கள், ல் அமெதிகாுகணை்வர்கள் ல் அமெற்றும் இகளிடளஞர்கள்
இந்த உண்களிடல் அமெகளிடயயும் ல் அமெற்றும் இதற்கு அடியிலுள்ள சமூக
நிகழ்வுிடையெதிகாக்களிடகயும் புரிந்து பகதிகாள்ள ிடைய்வண்டும்.
ஏகதிகாதிெத்திய ிடையெதிகாருக்கு எதிரதிகான ிடையெதிகாரதிகாட்டத்திற்கு, ஏகதிகாதிெத்திய சதிகார்பு
ிடையெதிகாலி-இடதுககளிடள திட்டமிட்டு அரசியல்ரீதியில் அம்ெரித்திருந்த நிலைப்ெடுத்திக்
கதிகாட்டு்வது அ்வசியல் அமெதிகாகும். ஆனதிகால் இந்த தத்து்வதிகார்த்த-அரசியல்
ிடைய்வகளிடரித்திருந்த நிலையதிகானது, பததிகாழிரித்திருந்த நிலைதிகாள ்வர்க்கத்களிடதயும் ெரந்த பெருந்திரளதிகான
இகளிடளஞர்ககளிடளயும்
கல்வியூட்டும்
அரசியல்
அகளிடல் அமெப்புடன்
பிரிக்கவியரித்திருந்த நிலைதிகாத்வதிகாறு பிகளிடுகணைந்துள்ளது. இந்த சக்தி ்வதிகாய்ந்த சமூக
சக்திக்குள் இருந்துததிகான் ஏகதிகாதிெத்திய ிடையெதிகாருக்கு எதிரதிகான புரட்சிகர
எதிர்ப்புக்கதிகான ெதிகாரிய ஆதரவு ்வட்டத்களிடதக் கதிகாுகணை முடியும். ிடையசதிகாசலிச
சல் அமெத்து்வ கட்சியும் ல் அமெற்றும் சமூக சல் அமெத்து்வத்திற்கதிகான சர்்விடையதச இகளிடளஞர்
ல் அமெற்றும் ல் அமெதிகாுகணை்வர் அகளிடல் அமெப்பும் அகளிடழைப்புவிடுத்துள்ள முதரித்திருந்த நிலைதிகாளித்து்வம்
ல் அமெற்றும் ிடையெதிகாருக்கு எதிரதிகாக ிடையசதிகாசலிசம் என்ற படட்ரதிகாய்ட் ல் அமெதிகா-நேதிகாடு
ிடையெதிகாருக்கு எதிரதிகான ஒரு புதிய இயக்கத்களிடதக் கட்டகளிடல் அமெக்கும்
ிடையெதிகாரதிகாட்டத்தில் ஒரு முக்கிய முன்ிடையனதிகாக்கிய ெடிகளிடயக் குறிக்கும். இந்த
அதிமுக்கிய ல் அமெதிகா-நேதிகாட்டில் ெங்பகடுக்க -நே்வம்ெர் 5 இல் படட்ரதிகாய்டுக்கு
்வருல் அமெதிகாறு -நேதிகாம் உரித்திருந்த நிலைக ிடையசதிகாசலிச ்வகளிடரித்திருந்த நிலைத் தள ஆதர்வதிகாளர்கள் ல் அமெற்றும்
்வதிகாசர்ககளிடள அகளிடழைக்கிிடையறதிகாம்.

