உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

ஏகாதிபத்திய  பபாருக்கு எதி எதிரான
ஒரு சர்வ பவதேச இயக்கத்த்தவதே
கட்டிடியயழுப்பு பவாம் !
Socialist Equality Party, 3 November 2016

இந்த சனிக்கிழிழமகிழமையன்ற, நவம்பர் 5 ஆம்  ததத,  தசசசலிச சகிழமைத்துவக்
கட்சியும் சமூக சகிழமைத்துவத்தற்கசன சர்வ ததச இிழமகான சர்வதேச இளைஞர் கிழமைற்றம்
கிழமைசணவர் அிழமகிழமைப்பும் மிச்சிகன் ிச்சிகன் டமிச்சிகன் டெட்சிகன் டெட்ரசய்டில் உள்கான சர்வதேச இளை வசய்ன் கிழமைசகசண
பல்கிழமைக்கழத்தல் "முதைசளித்துவம் கிழமைற்றம்  தபசருக்கு எதசிகன் டெட்ரசக
 தசசசலிசம்" எனும் ஒரு கிழமைசநசட்ிழமமிச்சிகன் டெ நமிச்சிகன் டெத்துகின்றன. இசிகன் டெட்ரசணுவவசதம்
கிழமைற்றம் மூன்றசம் உைக  தபசர் அபசயத்தற்கு எதசிகன் டெட்ரசக அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க,
க தனடிய கிழமைற்றம் சர்வ ததச ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை வர்க்கத்தன் ஒரு  தசசசலிச
இயக்கத்ிழமத கட்டிிச்சிகன் டயழுப்புவதற்கு, உைக நிிழமைிழமகிழமைிழமய மீகான சர்வதேச இளைசய்வ
ிச்சிகன் டசய்து ஓர் அசிகன் டெட்ரசியல் மூ தைசபசயம் கிழமைற்றம் தட்மிச்சிகன் டெத்ிழமத விழமசிகன் டெட்ரவ தத
இம்கிழமைசநசட்டின்  தநசக்ககிழமைசகும்.
ஒட்டுிச்சிகன் டகிழமைசத்த அசிகன் டெட்ரசியல் ஒழுங்கிழமகிழமைப்பின் ஆழ்ந்த ிச்சிகன் டநருக்கடிிழமய
அம்பைப்படுத்த உள்கான சர்வதேச இளை அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க  ததர்தல்களுக்கு மூன்ற நசட்களுக்கு
முன்னதசக இம்கிழமைசநசடு நமிச்சிகன் டெத்தப்படுகிறது.  ததர்தல் முடிவ இதுவிழமசிகன் டெட்ர
ிச்சிகன் டதரியசது என்றசலும், கிளிண்மிச்சிகன் டென் அல்ைது ட்சிகன் டெட்ரம்ப் என அடுத்த
நிர்வசகம் யசர் திழமைிழமகிழமையில் இருந்தசலும், அது ிச்சிகன் டவளிநசட்டில் ஒரு
 தபசர் ிச்சிகன் டகசள்ிழமகிழமயயும், உள்நசட்டில் சமூக கிழமைற்றம் அசிகன் டெட்ரசியல்
பிற் தபசக்குத்தன ிச்சிகன் டகசள்ிழமகிழமயயு தகிழமை பின்பற்ற உள்கான சர்வதேச இளைது.

உைகின் புதய ஏகசதபத்தய துண்மிச்சிகன் டெசமிச்சிகன் டெலுக்கசன நிபந்திழமனகள் மீது
சண்ிழமமிச்சிகன் டெயிடுவதல்  ததசங்களுக்கு இிழமமிச்சிகன் டெயிைசன ஒரு மிகப்ிச்சிகன் டபரும்
 தகிழமைசதலுக்கு தட்மிச்சிகன் டெங்கிழமகான சர்வதேச இளை விழமசிகன் டெட்ரந்து வருகின்றன.
2. 2016 அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க  ததர்தல்களும்,  தபசரும் கிழமைற்றம் அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க
முதைசளித்துவத்தன் ிச்சிகன் டநருக்கடியும்
இசிகன் டெட்ரசணுவ
கிழமைற்றம்
ிச்சிகன் டவளியுறவ
ிச்சிகன் டகசள்ிழமக
ஸ்தசபகத்தன்
ிச்சிகன் டசல்வசக்கசன பிரிவககான சர்வதேச இளைசல் ஆதரிக்கப்பட்டுள்கான சர்வதேச இளை ஜனநசயகக் கட்சி
ஜனசதபத  தவட்பசகான சர்வதேச இளைர் ஹிைசரி கிளிண்மிச்சிகன் டென், சிரியசவில் "விகிழமைசனங்கள்
பறக்க திழமமிச்சிகன் டெவிதக்கப்பட்மிச்சிகன் டெ பகுதிழமய" உருவசக்க ஆதசிகன் டெட்ரவளிக்கிறசர்,
இது சிகன் டெட்ரஷ்யசவமிச்சிகன் டெனசன  தபசர் என்பிழமத தய அர்த்தப்படுத்தும் என்ற
முன்னணி தகான சர்வதேச இளைபதகள் கூறகின்றனர். குடியசிகன் டெட்ரசுக் கட்சி  தவட்பசகான சர்வதேச இளைர்
 தமிச்சிகன் டெசனசல்ட் ட்சிகன் டெட்ரம்ப் அவசிகன் டெட்ரது "முதலிமிச்சிகன் டெத்தல் அிச்சிகன் டகிழமைரிக்கச" (America
First) தட்மிச்சிகன் டெத்தற்கசக சீனச மீது ஒருமுிழமனப்பட்டுள்கான சர்வதேச இளைசர், அங் தக
ஒபசகிழமைச நிர்வசகத்தன் "ஆசியசிழமவ  தநசக்கிய முன்ிச்சிகன் டனடுப்பின்"
பசககிழமைசக அிச்சிகன் டகிழமைரிக்கச அதகரித்தகான சர்வதேச இளைவில் ஆத்தசிகன் டெட்ரமூட்டும் இசிகன் டெட்ரசணுவ
பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

1. உைககான சர்வதேச இளைசவிய ிச்சிகன் டநருக்கடியும், மூன்றசம் உைக  தபசர் அபசயமும்

அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க
 ததர்தல்
அதன்
இறத
முடிவில்
தடுகிழமைசறிக்
ிச்சிகன் டகசண்டிருக்கின்ற நிிழமையில், கிளிண்மிச்சிகன் டெனும் சரி ட்சிகன் டெட்ரம்ப் உம் சரி
முிழமற தகடு கிழமைற்றம்  தகிழமைசசடி-பழியுிழமசிகன் டெட்ரகளில் ஈடுபட்டுள்கான சர்வதேச இளைனர். இதற்கு
பின்னசல் ஆளும் வர்க்கத்தன் ிச்சிகன் டவவ் தவற கன்ிழமனகள் அவற்றின்
உள்முசிகன் டெட்ரண்பசடுகள் மீது சண்ிழமமிச்சிகன் டெயிட்டு வருகின்றன என்றசலும் கூமிச்சிகன் டெ,
அிழமவ
அிச்சிகன் டகிழமைரிக்கசவிலும்
உைிச்சிகன் டகங்கிலும்
ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளைர்கள்
முகங்ிச்சிகன் டகசடுக்கும்
கிழமைத்தய
பிசிகன் டெட்ரச்சிிழமனகிழமகான சர்வதேச இளை
மூடிகிழமைிழமறப்பதல்
ஈடுபட்டுள்கான சர்வதேச இளைன.

 தசசவியத் ஒன்றியம் கிழமைக்கப்பட்டு கிழமைற்றம் முதல் விழமகான சர்வதேச இளைகுமிச்சிகன் டெச  தபசர்
நமிச்சிகன் டெந்து இருபத்ிழமதந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், "பயங்கசிகன் டெட்ரவசதத்தற்கு
எதசிகன் டெட்ரசன  தபசர்" ிச்சிகன் டதசமிச்சிகன் டெங்கப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,
அிச்சிகன் டகிழமைரிக்கச ிச்சிகன் டதசமிச்சிகன் டெங்கிய முடிவில்ைச பிசிகன் டெட்ரசந்தய  தபசர்கள், சிகன் டெட்ரஷ்யச
கிழமைற்றம் சீனச உட்பமிச்சிகன் டெ அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க ஏகசதபத்தயத்தன் மிகப்ிச்சிகன் டபரிய
 தபசட்டியசகான சர்வதேச இளைர்களுமிச்சிகன் டென் அதகரித்தகான சர்வதேச இளைவில் ஒரு  தநசிகன் டெட்ரடியசன உைககான சர்வதேச இளைசவிய
 தகிழமைசதைசக அபிவிருத்த அிழமமிச்சிகன் டெந்துள்கான சர்வதேச இளைன. கிழமைக்களின் முதுகுக்கு
பின்னசல், தகான சர்வதேச இளைபதகளும் கிழமைற்றம் வசஷிங்மிச்சிகன் டென் சிந்திழமன குழசம்களும்

அிச்சிகன் டகிழமைரிக்கசவினுள் நிைவம் ிச்சிகன் டவடிப்பசர்ந்த சமூக பதட்மிச்சிகன் டெங்கிழமகான சர்வதேச இளை
ிச்சிகன் டவளியில் உள்கான சர்வதேச இளை ஒரு எதரிக்கு எதசிகன் டெட்ரசக ிச்சிகன் டவளிப்புறகிழமைசக
தருப்பிவிடுவ தத அிச்சிகன் டகிழமைரிக்க  தபசர் உந்துதலுக்குப் பின்னசலுள்கான சர்வதேச இளை
பிசிகன் டெட்ரதசன  தநசக்ககிழமைசகும். கிழமைக்களின் எந்தவிதகிழமைசன அங்கீகசசிகன் டெட்ரமும்
இல்ைசகிழமைல் அிழமகிழமைப்புககான சர்வதேச இளைசல் ஆழகிழமைசக பிகான சர்வதேச இளைவபட்டு திழமைிழமகிழமை
தசங்கப்படும் ஒரு நசட்ிழமமிச்சிகன் டெ,  தபசிழமசிகன் டெட்ரக் ிச்சிகன் டகசண்டு ஐக்கியப்படுத்துவ தத
 தநசக்ககிழமைசகும். ஜனநசயக கிழமைற்றம் குடியசிகன் டெட்ரசு கட்சியினர் பசிகன் டெட்ரந்த
ிச்சிகன் டபருந்தசிகன் டெட்ரகான சர்வதேச இளைசன கிழமைக்ககான சர்வதேச இளைசல் ிச்சிகன் டவறக்கப்படுகின்றனர் என்ப ததசடு,

இம்கிழமைசநசடு உைக ிச்சிகன் டநருக்கடிிழமய, அதற்கடியில் உள்கான சர்வதேச இளை புறநிிழமை
சக்தகிழமகான சர்வதேச இளை, ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை வர்க்கம் ஏற்க  தவண்டிய அசிகன் டெட்ரசியல்
மூ தைசபசயத்ிழமத, கிழமைற்றம் ஏகசதபத்தய  தபசருக்கு எதசிகன் டெட்ரசன ஒரு புதய
இயக்கத்ிழமதக் கட்மிச்சிகன் டெிழமகிழமைக்க அவசியப்படும் உறதயசன பணிகிழமகான சர்வதேச இளைப்
பகுத்தசசிகன் டெட்ரசயும். அது பின்வரும் தட்மிச்சிகன் டெநிசிகன் டெட்ரிழமை அடிப்பிழமமிச்சிகன் டெயசக
ிச்சிகன் டகசண்டிருக்கும்:

அந்நசட்டின் நவீன வசிகன் டெட்ரைசற்றில் இவ்விரு ஜனசதபத  தவட்பசகான சர்வதேச இளைர்களு தகிழமை
மிகவம் ிச்சிகன் டசல்வசக்கிழந்தவர்ககான சர்வதேச இளைசக உள்கான சர்வதேச இளைனர்.
3. ஏகசதபத்தய-எதர்ப்பு  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெத்தற்கசன மூ தைசபசயம்: வசிகன் டெட்ரைசற்ற
படிப்பிிழமனகள்
ஏகசதபத்தய  தபசருக்கு எதசிகன் டெட்ரசன  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெம் என்பது ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை
வர்க்கத்தல்  தவரூன்றி இருக்க  தவண்டும் கிழமைற்றம் ஒரு சர்வ ததசியவசத
 தசசசலிச  தவிழமைத்தட்மிச்சிகன் டெத்தன் அடிப்பிழமமிச்சிகன் டெயில் இருக்க  தவண்டும்
என்பிழமத தய வசிகன் டெட்ரைசற எடுத்துக்கசட்டுகிறது. ஒரு நூற ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர், 38 மில்லியனுக்கும் அதககிழமைசனவர்கள் ிச்சிகன் டகசல்ைப்பட்மிச்சிகன் டெ
முதைசம் உைக  தபசர் ிச்சிகன் டகசடூசிகன் டெட்ரங்களில் இருந்து சிகன் டெட்ரஷ்ய புசிகன் டெட்ரட்சி
ிச்சிகன் டவடித்ிச்சிகன் டதழுந்தது.  தசசவியத் ஒன்றியத்தன் ஸ்சிகன் டெட்ரசலினிச சீசிகன் டெட்ரழிவிற்கசன
எதர்ப்பில் ஸ்தசபிக்கப்பட்மிச்சிகன் டெ நசன்கசம் அகிைம், 60 மில்லியனுக்கும்
அதககிழமைசனவர்கள் ிச்சிகன் டகசல்ைப்படுவதற்கு இட்டுச் ிச்சிகன் டசன்ற இசிகன் டெட்ரண்மிச்சிகன் டெசம்
உைக  தபசருக்கு முன்னர் ஸ்தசபிக்கப்பட்மிச்சிகன் டெது.
பனிப் தபசர்
உந்தகிழமைிழமமிச்சிகன் டெந்தருந்ததற்கு
பிந்ிழமதய
எந்திச்சிகன் டவசரு
கசைப்பகுதிழமயயும் விமிச்சிகன் டெ உைக  தபசர் அபசயம் இன்ற மிகவம்
உமிச்சிகன் டெனடியசக இருக்கின்ற  தபசதனும் கூமிச்சிகன் டெ, அிச்சிகன் டகிழமைரிக்கசவி தைச அல்ைது
சர்வ ததச அகான சர்வதேச இளைவி தைச எந்திச்சிகன் டவசரு  தபசர்-எதர்ப்பு இயக்கமும்
ிச்சிகன் டசயல்பசட்டில் இல்ிழமை என்பது ஓர் அசசதசசிகன் டெட்ரணகிழமைசன அசிகன் டெட்ரசியல்
உண்ிழமகிழமையசகும். ஆளும் வர்க்கத்தன் சகை கட்சிகளும்  தபசிழமசிகன் டெட்ர
ஆதரிக்கின்றன, அ தத தவிழமகான சர்வதேச இளையில் உயர்கிழமைட்மிச்சிகன் டெ நடுத்தசிகன் டெட்ர வர்க்கத்தன்
 தபசலி-இமிச்சிகன் டெது அிழமகிழமைப்புகள் ஏகசதபத்தய திழமையீட்டின் மிகவம்
உணர்ச்சிப்பூர்வ ஆதசிகன் டெட்ரவசகான சர்வதேச இளைர்ககான சர்வதேச இளைசக கிழமைசறி உள்கான சர்வதேச இளைன.
நவம்பர் 5 ஆம்  ததத கிழமைசநசடு நசன்கசம் அகிைத்தன் அிழமனத்துைகக்
குழுவின்  தவிழமைத்தட்மிச்சிகன் டெத்ிழமத அடிப்பிழமமிச்சிகன் டெயசக ிச்சிகன் டகசண்டுள்கான சர்வதேச இளைது , அது
வலியுறத்துவதசவது:
•  தபசருக்கு எதசிகன் டெட்ரசன  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெகிழமைசனது, சமூகத்தன் திழமைச்சிறந்த
புசிகன் டெட்ரட்சிகசிகன் டெட்ர சக்தயசன ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை வர்க்கத்ிழமத அடிப்பிழமமிச்சிகன் டெயசக
ிச்சிகன் டகசண்டிருக்க  தவண்டும்;
•  தபசருக்கு அடிப்பிழமமிச்சிகன் டெ கசசிகன் டெட்ரணகிழமைசன ிச்சிகன் டபசருகான சர்வதேச இளைசதசசிகன் டெட்ர அிழமகிழமைப்பசன
முதைசளித்துவத்தற்கு எதசிகன் டெட்ரசக அல்ைசகிழமைல்,  தபசருக்கு எதசிகன் டெட்ரசன

எந்திச்சிகன் டவசரு ஆழ்ந்த  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெமும் இருக்க முடியசது என்பதசல் அது
முதைசளித்துவ-எதர்ப்பு கிழமைற்றம்  தசசசலிசத்ிழமத அடிப்பிழமமிச்சிகன் டெயசக
ிச்சிகன் டகசண்டிருக்க  தவண்டும்;
• அது ஆளும் வர்க்கத்தன் சகை அசிகன் டெட்ரசியல் கட்சிகள் கிழமைற்றம்
அிழமகிழமைப்புகளுக்கு எதசிகன் டெட்ரசனதசக கிழமைற்றம் சுயசதீனகிழமைசனதசக இருக்க
 தவண்டும்;
• அிழமனத்தற்கும்  தகிழமைைசக, அது ஏகசதபத்தயத்தற்கு எதசிகன் டெட்ரசன ஓர்
ஐக்கியப்பட்மிச்சிகன் டெ உைககான சர்வதேச இளைசவிய  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெத்தல், ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை வர்க்கத்தன்
பசரிய சக்திழமய அணிதசிகன் டெட்ரட்டுவதல், சர்வ ததசிய தன்ிழமகிழமைிழமயக்
ிச்சிகன் டகசண்டிருக்க  தவண்டும்.
4.  தபசருக்கு எதசிகன் டெட்ரசன சர்வ ததச இயக்கத்ிழமதக் கட்டிிச்சிகன் டயழுப்புதல்
ஏகசதபத்தய
 தபசருக்கு
எதசிகன் டெட்ரசன
ஒரு
புதய
இயக்கம்
கட்டிிச்சிகன் டயழுப்பப்பமிச்சிகன் டெ  தவண்டும்! ஏகசதபத்தய  தபசர் உந்துதலுக்கு
அடியிலிருக்கும் அ தத முதைசளித்துவ ிச்சிகன் டநருக்கடி,  தசசசலிச
புசிகன் டெட்ரட்சிக்கசன புறநிிழமையசன நிிழமைிழமகிழமைகிழமகான சர்வதேச இளையும் உருவசக்குகிறது.
 தபசர் வகான சர்வதேச இளைர்வ ததசடு  தசர்ந்து, வர்க்க  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெமும் தீவிசிகன் டெட்ரகிழமைிழமமிச்சிகன் டெந்து
வருகிறது. ஒரு புசிகன் டெட்ரட்சிகசிகன் டெட்ர திழமைிழமகிழமைிழமயக் கட்டிிச்சிகன் டயழுப்புவ தத கிழமைத்தய
பணியசகும். நசன்கசம் அகிைத்தன் அிழமனத்துைக குழு கிழமைற்றம்
 தசசசலிச சகிழமைத்துவக் கட்சியின் அசிகன் டெட்ரசியல் ிச்சிகன் டசல்வசக்கு உைகின்
ஒவ்ிச்சிகன் டவசரு மூிழமைமுடுக்கிலும் விரிவசக்கப்பமிச்சிகன் டெ  தவண்டும். ஒவ்ிச்சிகன் டவசரு
பள்ளியிலும் கிழமைற்றம் பல்கிழமைக்கழகத்தலும் சமூக சகிழமைத்துவத்தற்கசன
அிழமனத்துைக கிழமைசணவர் கிழமைற்றம் இிழமகான சர்வதேச இளைஞர் அிழமகிழமைப்பின் கிிழமகான சர்வதேச இளைகள்
ஸ்தசபிக்கப்பமிச்சிகன் டெ  தவண்டும். வசிகன் டெட்ரவிருக்கின்ற  தபசசிகன் டெட்ரசட்மிச்சிகன் டெங்களுக்குத்
தயசரிப்பு ிச்சிகன் டசய்ய, பிசிகன் டெட்ரதசன ிச்சிகன் டதசழிற்சசிழமைகளிலும் கிழமைற்றம் ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை
வர்க்கத்தன் முக்கிய பிரிவகளுக்கு இிழமமிச்சிகன் டெயிலும் ஆிழமை கிழமைற்றம்
 தவிழமையிமிச்சிகன் டெ கமிட்டிகள் ஒழுங்கிழமகிழமைக்கப்பமிச்சிகன் டெ  தவண்டும்.
 தபசர் கிழமைற்றம் முதைசளித்துவத்தற்கு எதசிகன் டெட்ரசக சர்வ ததச ிச்சிகன் டதசழிைசகான சர்வதேச இளை
வர்க்கத்தன் ஒரு  தசசசலிச இயக்கத்தற்குத் தயசரிப்பு ிச்சிகன் டசய்வதல்
நவம்பர் 5 கிழமைசநசடு ஒரு ிழமகிழமைல்கல்ைசக விகான சர்வதேச இளைங்கும்.

