உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

தொழழிலழளர் புரட்சிக் கட்சி ட்தரழட்ஸ்கிசத்ட்ஸ்கிசத்தொ எவ்ிசத்தை எவ்வழறு கழட்டிக்தகழடுத்ொது ?

பகுத. 1

சர்ிசத்தை எவ்வதொச கம்யூனிஸ்ட் அட்ஸ்கிசத்த்ட் அமைப்பு உட்பு உடனழ்பு உடன
த்ட் அமைழொல்
International Commitee of the Fourth International

திருத்தேலவடனாதேத்துக்கு எதிரடனான கடந்தேகடனால த டனாரடனாட்டங்களின்
டிப்பிட் அமனகள் தீர்க்க்ட் அமைடனான முக்கிரியத்துவம் வடனாய்ந்தேட் அமவ
அலல
என்று
்ட் அமைட் அமறமுக்ட் அமைடனாகதவனும்
பிரகடனப் டுத்திக்
ாத தகடனாண்டிருந்தேது.
இவ்வடனாறு
அது,
அவர்கள்
பிரதிநிதித்துவப் டுத்திரிய
த டனாக்குகளின்
அரசிரியல
முன்வரலடனாட் அமறப்
ாத த டனாருட் டுத்தேடனா்ட் அமைல
அட் அமனவரும்
ஒன்று டலடனாம் என்று தநரடிரியடனாக ்ட் அமைத்திரியவடனாதே பட் அமதேக்குழிக்குள்
இட்டுச் ாத தசன்றது.

சர்வததேச
கம்யூனிஸ்ட்
உடனடனான த்ட் அமைடனாதேல
3.

அட் அம்ட் அமைப்ப

இந்தே முன்தனற்றங்கள் இருந்தேத டனாதும் அலலது இன்னும்
சரிரியடனாகக் கூறுமிடத்து இந்தே முன்தனற்றங்களுடன் பிரிக்க
முடிரியடனாதே ாத ததேடனாடர்படன், தசடனாசலிச ாத ததேடனாழிலடனாளர் கட்சி (SWP)
உடனடனான பிளவுக்கு பின்னர் அட் அமனத்துலகக் குழுவுக்குள்
பதிரிய பிரச்சட் அமனகள் எழுந்தேன. நடனான்கடனாம் அகிலத்தின்
அட் அமனத்துலகக் குழுவின்
டனாத்திரம் ாத ததேடனாடர் டனாக 1966
முற் குதியிதலதரிய SLL க்கும் OCI க்கும் இட் அமடயில கருத்து
தவறு டனாடுகள் ததேடனான்றத் ாத ததேடனாடங்கின. ஏப்ரல 1966 இல
நடனான்கடனாம் அகிலத்தின் அட் அமனத்துலகக் குழுவின் மூன்றடனாவது
கடனாங்கிரசில ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிசத்தின் வரலடனாற்றுத் ாத ததேடனாடர்ச்சி ற்றிரிய
பிரச்சட் அமன, உலக இரியக்கங்களுக்குள் நிலவிரிய ்ட் அமைத்திரியவடனாதே
விலகலகளின் ாத ததேளிவடனான அறிகுறிரியடனாக இருந்தேது. சர்வததேச
கம்யூனிஸ்ட் அட் அம்ட் அமைப்ப (OCI), SLL உடன் தசர்ந்து,
ப்தலடனாவடனாதேத்திற்கு
எதிரடனான
த டனாரடனாட்டம்
வரலடனாற்று
ாத ததேடனாடர்ச்சிக்கடனான இன்றிரியட் அம்ட் அமைரியடனா வட் அமரரியட் அமற என் ட் அமதேப்
கிரங்க்ட் அமைடனாக
நிரடனாகரித்தே
ாத தரடனாத ட்சட் அமனட்டுகளுக்கும்
(Robertsonites) ்ட் அமைற்றும் Voix Ouvriere (ாத ததேடனாழிலடனாளர் குரல)
குழுவுக்கும்
எதிரடனாக
த டனாரடனாடிரிய
அததேதவட் அமள,
இரு
பிரிவினருக்கும்
இட் அமடயிலடனான
தவறு டனாடுகளும்
விரிவட் அமடந்தேன. நடனான்கடனாம் அகிலம் “மீளக்கட்டட் அம்ட் அமைக்கப் ட
தவண்டும்” ("reconstructed") என்ற பிாத தரஞ்சு பிரிவினரின்
வலியுறுத்தேல ாத தவறும் ாத தசடனாலலடனாடல மீதேடனான பிரச்சிட் அமனரியடனாக
இருக்கவிலட் அமல. சர்வததேச ்ட் அமைறு அணிதசர்க்ட் அமக என்ற
மூடுதிட் அமரயின் கீழ் ்ட் அமைத்திரியவடனாதே சக்திகட் அமள தநடனாக்கிரிய ஓர்
அரசிரியல தநடனாக்குநிட் அமலட் அமரிய அது ரிந்துட் அமரத்தேது, இவ்வடனாறு
ப்தலடனாவடனாதே திருத்தேலவடனாதேத்துக்கு எதிரடனான த டனாரடனாட்டத்தின்
லடனா லன்கட் அமள ஆ த்தில ஆழ்த்திரியது. நடனான்கடனாம் அகிலம்
“உயிரிழந்துவிட்டது” அது "மீளக்கட்டட் அம்ட் அமைக்கப் ட தவண்டும்"
என்று தகடனாரிரியவர்களுக்கு விட்டு ாத தகடனாடுப் தேன் மூலம், அது,
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1968 இல பிரடனான்சில ாத ததேடனாழிலடனாள வர்க்கம் ்ட் அமைற்றும் ்ட் அமைடனாணவ
இட் அமளஞர்களின் எழுச்சிகர்ட் அமைடனான சூழ்நிட் அமலயின் கீழ், இந்தே
்ட் அமைத்திரியவடனாதே ஊசலடனாட்டங்கள், OCI ்ட் அமைற்றும் ICFI இன் அரசிரியல
அபிவிருத்தியில ஆழ்ட் அமைடனான முக்கிரியத்துவம் ாத தகடனாண்டிருந்தேன.
சடனாதேரண்ட் அமைடனாய் அதேன் கடட் அம்ட் அமைகட் அமள ாத தசய்ரியவும் ாத ததேடனாழிலடனாளர்
இரியக்கத்துக்குள்
தேனது
இருப்ட் அம
நிட் அமலநடனாட்டவும்
வருடக்கணக்கடனாக த டனாரடனாடி வந்தே அந்தே பிாத தரஞ்சு அட் அம்ட் அமைப்ப,
திடீாத தரன ஊதிப் ாத த ருத்தே லூன் த டனால வளர்ச்சி அட் அமடந்தேது.
1970 வடனாக்கில அது
டனாரிசின் லு பூர்ஜ்தலு பூர்ஜ்ஜே (Le Bourget)
வி்ட் அமைடனான நிட் அமலரியத்தில 10,000 ாத ததேடனாழிலடனாளர்கள் ்ட் அமைற்றும்
இட் அமளஞர்கள்
ங்தகற்ற
அணிவகுப்ட் அம
அணிதிரட்டக்
கூடிரியதேடனாக இருந்தேது. ஆயினும் லம்த ர் ்ட் அமைற்றும் லு பூர்ஜ்ஜேமற்றும் ஜூஸ்ட் இன்
OCI தேட் அமலட் அம்ட் அமை அந்தே இரியக்கத்துக்குள்
டனாய்ந்தே சடனார்லஸ்
த ர்க் த டனான்ற குட்டிமுதேலடனாளித்துவ சக்திகட் அமள ஏற்றுக்
ாத தகடனாண்டது. அதேற்கு நீண்ட கடனாலத்துக்கு முன்த , வலதுசடனாரி
வடனால, கட்சி நடனாட் அமரிய ஆட்டத்ாத ததேடனாடங்கியிருந்தேது.
இந்தேக் கடனாலகட்டம் முழுவதுவும் SLL க்கும் OCI இக்கும்
இட் அமடயிலடனான தவறு டனாடுகள், 1967 த டனாரின் த டனாது சிதரியடனானிச
அரசுக்கு
எதிரடனாக
அட் அமரக்கடனாலனித்துவ
எகிப்துக்கு
ஆதேரவளிக்க பிாத தரஞ்சு அட் அம்ட் அமைப்ப ்ட் அமைறுத்தேதிலிருந்து 1969
லு பூர்ஜ்ஜேனடனாதி தி
ததேர்தேலகள்
்ட் அமைற்றும்
த்ட் அமை-லு பூர்ஜ்ஜேமற்றும் ஜூன்
ாத த டனாதுதவட் அமலநிறுத்தேத்தின் த டனாது OCI இன் ாத ததேடனாழிற்சங்கவடனாதே
(syndicalist) ்ட் அமைற்றும் தேவிர்ப்பவடனாதே (abstentionist) நிட் அமல டனாடுகள்
வட் அமரயில,
லதவறு
தேத்துவடனார்த்தேப்
பிரச்சட் அமனகளடனாக
அபிவிருத்தி அட் அமடந்தேன.
அவர்கள் கணிச்ட் அமைடனான வளர்ச்சிட் அமரிய அனு வித்து வந்தே
நிட் அமலயில,
OCI
தேட் அமலவர்கள்
அதிகரித்தேளவில
தேன்னம்பிக்ட் அமகட் அமரியயும் அட் அமனத்துலகக் குழுட் அமவ தநடனாக்கி
அலட்சிரியத்ட் அமதேயும் ாத தகடனாண்டனர். டனாரிரியளவிலடனான டனாதுகடனாப்ப
அரண் த டனான்ற கட்டட் அம்ட் அமைப்பக்குள் தேங்கட் அமள இடம்ாத த ரியர்ந்து
அதில அவர்களின் பதிரிய சுரிய-முக்கிரியத்துவத்ட் அமதே அட் அம்ட் அமைத்து
ாத தகடனாண்டு, லம்த ர் ்ட் அமைற்றும் லு பூர்ஜ்ஜேமற்றும் ஜூஸ்ட்டும் உலாத தகங்கிலு்ட் அமைடனான

்ட் அமைத்திரியவடனாதிகளுடன் த ரங்கட் அமள அடிப் ட் அமடரியடனாக ாத தகடனாண்ட
அவர்களின் ாத தசடனாந்தே சர்வததேச நடவடிக்ட் அமககட் அமள ஸ்தேடனாபிக்க
விட் அமளந்தேனர். அவர்களது மிகவும் தகடனாட் டனாடற்ற உறவுகளுள்,
G. தலடனாறடனா தேட் அமலட் அம்ட் அமையிலடனான ாத த டனாலிவிரிய POR அட் அம்ட் அமைப்படன்
அவர்கள் வளர்த்துக் ாத தகடனாண்ட உறவும் ஒன்றடனாகும், 1953 இல
ப்தலடனாவடனால
ஆதேரிக்கப் ட்டிருந்தே
அந்தே
அட் அம்ட் அமைப்ப
முதேலடனாளித்துவ
ததேசிரியவடனாதிகளுடன்
கூட்டுறவு
ட் அமவத்து
ாத தகடனாண்ட நீண்ட வரலடனாற்ட் அமறக் ாத தகடனாண்டிருந்தேது.
OCI,

1971
லு பூர்ஜ்ஜேமற்றும் ஜூட் அமலயில,
முற்றுமுழுதேடனாக
்ட் அமைத்திரியவடனாதே
அடிப் ட் அமடயில, தலு பூர்ஜ்ஜேர்்ட் அமைனியின் எசனில (Essen) இட் அமளஞர்
த ரணி ஒன்ட் அமற ஏற் டனாடு ாத தசய்தேது, அதில ஸ் டனானிரிய
டனாட்டடனாளி வர்க்கத்ட் அமதேப் டுததேடனாலவியுறச் ாத தசய்தேதில ாத த ரும்
ங்கடனாற்றிரிய
்ட் அமைத்திரியவடனாதே
அட் அம்ட் அமைப் டனான
POUM
இன்
பிரதிநிதிகட் அமள ்ட் அமைட்டு்ட் அமைன்றி, ாத தரடனாத ட்சட் அமனட்டுகட் அமளயும், CIA
நிதியுதேவி ாத த ற்று வந்தே அாத த்ட் அமைரிக்க ததேசிரிய ்ட் அமைடனாணவர்
அட் அம்ட் அமைப்பின் பிரதிநிதிகட் அமளயும் கூட அட் அமழத்திருந்தேனர். அந்தே
த ரணியில SLL கலந்து ாத தகடனாள்ள சம்்ட் அமைதித்திருந்தே நிட் அமலயில,
அப்த ரணியில,
பிரிட்டிஷ்
இளம்
தசடனாசலிஸ்ட்
(YS)
பிரதிநிதிகள் குழு முன்ட் அமவத்தே ஒரு தீர்்ட் அமைடனானம் இரியங்கிரியல
சடவடனாதே அபிவிருத்திக்கடனான த டனாரடனாட்டத்துக்கு இட் அமளஞர்கள்
தேங்கட் அமள
அர்ப் ணிக்கு்ட் அமைடனாறு
அட் அமழப்பவிடுத்தேது.
அத்தீர்்ட் அமைடனானத்ட் அமதே முன்ட் அமவப் தேற்கு எதிரடனாக SLL உடன்
விவடனாதேத்திருந்தே OCI, கிரங்க்ட் அமைடனாக அத்தீர்்ட் அமைடனானத்திற்கு எதிரடனாக
வடனாக்களித்தேது.
ஒரு ்ட் அமைடனாதேம் கழித்து, ாத த டனாலிவிரிய இரடனாணுவம் நடத்திரிய ஆட்சிக்
கவிழ்ப்ப சதியின் விட் அமளவடனாக ாத தலு பூர்ஜ்ஜேனரல ாத ததேடனார்ாத தரஸின்
(Torres) ‘இடது’ இரடனானுவ ஆட்சி தூக்கிாத தரியறிரியப் ட்டு,
்ட் அமைக்களட் அமவ
அழிக்கப் ட்டதில
த டனாய்
முடிந்தேது.
ஓர்
ஆட்சிக்கவிழ்ப்ப சதியின் த டனாது அந்தே இரடனாணுவ ஆட்சி
ாத ததேடனாழிலடனாள
வர்க்கத்துக்கு
ஆயுதேங்கட் அமள
வழங்குாத த்ட் அமைன
எதிர் டனார்த்து, ாத ததேடனார்ாத தரஸ் அரசடனாங்கத்ட் அமதே ஆதேரித்திருந்தே
தலடனாரடனா, இந்தே அரசிரியல த ரழிவுக்கு ஆழ்ட் அமைடனாக உடந்ட் அமதேரியடனாய்
இருந்தேடனார். தவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் அப்த டனாட் அமதேரிய ாத தசரியலடனாளரடனாக
இருந்தே ரிம் ாத தவடனாலவ்த டனார்த், SLL இன் உடன் டனாட்டுடன், POR
இன் ாத தகடனாள்ட் அமககள் மீது ஒரு வி்ட் அமைர்சனத்ட் அமதே பிரசுரித்தேடனார்.
டனாரிசில அதேன் சர்வததேச
குதியினரின் ஒரு கூட்டத்திற்கு
அட் அமழப்பவிடுத்து விட் அமடயிறுத்தே OCI, POR ஐ கிரங்க்ட் அமைடனாக
தேடனாக்கிரியதேன் மூலம் ஏகடனாதி த்திரியத்திடம் சரணடனாகதி அட் அமடந்து
விட்டதேடனாக SLL ்ட் அமைற்றும் தவர்க்கர்ஸ் லீக்ட் அமகத் தேடனாக்கி ஓர்
அறிக்ட் அமக ாத தவளியிட்டது. அதேற்கும் த்ட் அமைலடனாக, தலடனாரடனா ICFI
இன் உறுப்பினர் என்று த டனாக்கிரித்தேன்ட் அமைடனாக வடனாதிடவும்
துணிந்தேது.
இத்தேடனாக்குதேலுக்குப் திலடிரியடனாக, SLL தேட் அமலட் அம்ட் அமையிலடனான ICFI
இன் ாத த ரும் டனான்ட் அம்ட் அமை, 1971 நவம் ரில 24 இல OCI உடனடனான
ஒரு
கிரங்க்ட் அமைடனான உட் அமடட் அமவப் பிரகடனம் ாத தசய்தேது. ஒரு
்ட் அமைத்திரியவடனாதே அட் அம்ட் அமைப் டனாக OCI ஐ குணடனாம்சப் டுத்திரியட் அம்ட் அமை
அரசிரியலரீதியில சரிரியடனானததே என் திலும், அந்தே பிாத தரஞ்சு
அட் அம்ட் அமைப்பின்
அரசிரியல
நிட் அமலப் டனாடு
சம் ந்தே்ட் அமைடனான
வி்ட் அமைர்சனங்கள் முற்றிலும் நிரியடனாரிய்ட் அமைடனானததே என் திலும் எந்தே
பிரச்சிட் அமனயும்
இருக்கவிலட் அமல.
அதேற்கும்
த்ட் அமைலடனாக,
தேத்துவவடனார்த்தே
பிரச்சிட் அமனட் அமரியப்
ாத த டனாறுத்தே
வட் அமரயில,
இரியங்கிரியல சடவடனாதேம் ்ட் அமைடனார்க்சிசத்தின் அறிவு தகடனாட் டனாடு
என் ட் அமதே
்ட் அமைறுப் தேற்கும்,
இட் அமட்ட் அமைருவு
தவட் அமலத்திட்டம்
்ட் அமைடனார்க்சிச தகடனாட் டனாட்ட் அமட ததேட் அமவக்கு மிஞ்சி ஏததேடனாவிதேத்தில
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கூடுதேலடனாக அபிவிருத்தி ாத தசய்கிறது என்று வடனாதிடுவதேற்கு்ட் அமைடனான
OCI இன் முரியற்சிட் அமரிய SLL சரிரியடனான விதேத்தில எதிர்த்தேது.
இருந்தேத டனாதிலும், SWP உடனடனான த டனாரடனாட்ட்ட் அமைடனானது கட்சி
அணிமுழுவதிலும் நீண்டகடனாலத்திற்கும் த்ட் அமைலடனாக எடுக்கப் ட்டது
த டனாலஅன்றி, OCI உடனடனான பிளவு நடனான்கடனாம் அகிலத்தின்
அட் அமனத்துலகக்
குழுவுக்குள்தளடனா அலலது
அதேனுட் அமடரிய
ததேசிரிய
குதிகளின்
கடனாரிரியடனாளர்
்ட் அமைத்தியிதலடனா
எவ்விதே
ஆழ்ட் அமைடனான கலந்துட் அமரரியடனாடலும் இன்றி நடத்தேப் ட்டது. சர்வததேச
பிரிவின் அந்தே பிளவு அவசர்ட் அமைடனாக ட் அமகரியடனாளப் ட்டதேடனாக
்ட் அமைட்டுத்ட் அமை இருந்தேது, அது 1961 ்ட் அமைற்றும் 1966 இக்கு இட் அமடதரிய
SLL
ாத ததேடனாடுத்திருந்தே
சர்வததேச
த டனாரடனாட்டத்துடன்
எவ்விதேத்திலும் ஒத்தேதேடனாக இருக்கவிலட் அமல. லம்த ர்-லு பூர்ஜ்ஜேமற்றும் ஜூஸ்ட்
தேட் அமலட் அம்ட் அமைகளின்
தேத்துவடனார்த்தே
்ட் அமைற்றும்
அரசிரியல
திவடனாலநிட் அமலட் அம்ட் அமை இருந்தேத டனாதினும், ICFI, அந்தே பிாத தரஞ்சு
அட் அம்ட் அமைப்பிலிருந்து
ஒதராத தரியடனாரு
உறுப்பினட் அமரக்
கூட
ாத தவன்ாத தறடுக்கவிலட் அமல
என் ட் அமதே
்ட் அமைட்டு்ட் அமைடனாவது
சுட்டிக்
கடனாட்டப் ட தவண்டிரியதேடனாக உள்ளது, த்ட் அமைலும் இன்னும்
த்ட் அமைடனாச்ட் அமைடனானது என்னாத தவன்றடனால, OCI இக்குள் ஒரு கன்ட் அமனட் அமரிய
அபிவிருத்தி ாத தசய்ரிய எந்தே முரியற்சியும் ாத தசய்ரியப் டவிலட் அமல
என் தேடனாகும். SLL இன் ஒரு ஆவணம் கூட பிாத தரஞ்சு
உறுப்பினர்கள் ்ட் அமைத்தியில ஆதேரவு தகடனாரி முட் அமறயீடு ாத தசய்யும்
அளவுக்குச் ாத தசலலவிலட் அமல.
இன்
சீரழிவுக்கு
எதிரடனாக
SLL
ாத த ரிதும்
ாத த டனாறுட் அம்ட் அமையுடனும் விடடனாப்பிடிரியடனாகவும் த டனாரடனாடி இருந்தேது,
இது பிளவிற்கு பின்னரும் கூட ாத ததேடனாடர்ந்தேது (ICFI இன்
அாத த்ட் அமைரிக்க ஆதேரவடனாளர்கள் அதேற்கடுத்து ஓரடனாண்டு கூட SWP
இல இருந்தேடனார்கள்) என்ற நிட் அமலயில, இதேற்கு தநர்்ட் அமைடனாறடனாக,
OCI
உடனடனான
முறிவு
அரசிரியல
அவசரத்துடன்
நடத்தேப் ட்டிருந்தேது
என் துடன்
இது
பிாத தரஞ்சு
்ட் அமைத்திரியவடனாதிகளுக்கு சடனாதேக்ட் அமைடனாக குழப் த்திற்கடனான ்ட் அமைரட் அம
்ட் அமைட்டுத்ட் அமை விட்டுச் ாத தசலவதேடனாக இருந்தேது. அந்தே பிளவுக்கு
ஐந்தேடனாண்டுகளுக்கு முன்னர் வட் அமரயில ICFI இன் எந்தே
்ட் அமைடனாநடனாடும் கூட்டப் ட்டிருக்கவிலட் அமல என் ததேடனாடு, அடுத்தே முழு
்ட் அமைடனாநடனாடு, அதேடனாவது நடனான்கடனாவது ்ட் அமைடனாநடனாடு நடத்தேப் ட இருந்தே
ஒருசில ்ட் அமைடனாதேங்களுக்கு முன்னர் தேடனான் அந்தே முறிவு நடந்தேது
என் ட் அமதேயும்
சுட்டிக்
கடனாட்ட
தவண்டியுள்ளது.
OCI
அட் அமனத்துலகக் குழுவின் ஓர் அவசர கூட்டத்திற்கு அட் அமழப்ப
விடுத்தேதுடன்,
மீண்டும்
மீண்டும்
கலந்துட் அமரரியடனாடட் அமலக்
தகடனாரிரியது. இது தசடனாசலிஸ்ட் ாத ததேடனாழிலடனாளர் கழகத்தேடனால
ஒருதேட் அமல ட்ச்ட் அமைடனாக
நிரடனாகரிக்கப் ட்டதுடன்,
அது
சர்வசடனாதேடனாரண்ட் அமைடனாக முறிவு தேவிர்க்க முடிரியடனாது என்றும்
வரலடனாற்றுரீதிரியடனாக அவசிரியம் என்றும் பிரகடனப் டுத்திரியது.
SWP

இந்நிட் அமலட் அம்ட் அமைகளின் கீழ் அந்தே பிளவடனானது —அட் அமனத்துலகக்
குழுவின் கடனாரிரியடனாளர்கட் அமளக் கலவியூட்டும் நிட் அமலப் டனாட்டில
இருந்தும் ்ட் அமைற்றும் உலாத தகங்கிலு்ட் அமைடனான ாத ததேடனாழிலடனாளர்களின் மிக
முன்தனறிரிய பிரிவுகட் அமள ாத ததேளிவு டுத்தும் நிட் அமலப் டனாட்டில
இருந்தும்
டனார்க்ட் அமகயில—
குழப் த்திற்கிடமின்றி
முதிர்ச்சிரியட் அமடரியடனாதேதேடனாக இருந்தேது. அது, 1961 இல SWP இன்
சீரழிவுக்கு எதிரடனாக SLL த டனாரடனாடிரிய த டனாது அது ஏற்றிருந்தே
சர்வததேச கடட் அம்ட் அமைகளில இருந்து அது பின்வடனாங்கிரியட் அமதேதரிய
பிரதிநிதித்துவம்
ாத தசய்தேது.
ஆனடனால
்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்தில
தவதரடனாடியிருந்தே
அணுகுமுட் அமற
மீதேடனான
வி்ட் அமைர்சனம்
அவசிரிய்ட் அமைடனாக இருந்தேதுடன், அந்தே பிளவடனானது, தேத்துவம்
மீதேடனான இன்றிரியட் அம்ட் அமைரியடனா தகள்விகள் மீது அட் அம்ட் அமைந்திருந்தேது

என்று அடுத்தேடுத்து வடனாதேங்கள் ட் அமவக்கப் ட்டிருந்தேடனாலும்,
இரியங்கிரியல சடவடனாதே பிரச்சிட் அமன தீர்ந்துவிடவிலட் அமல அலலது
தீர்க்கப் ட தவண்டிரியதேடனாக இருந்தே அடிப் ட் அமட அரசிரியல
்ட் அமைற்றும் தவட் அமலத்திட்ட தகள்விகட் அமள ஒதுக்கிவிடவிலட் அமல.
ாத த டனாலிவிரிய
நிகழ்வுகள்
அந்தே
உட் அமடட் அமவ
தநரடிரியடனாக
விட் அமரவு டுத்திரிய
அததேதவட் அமள,
அட் அமவ
ாத தவறு்ட் அமைதன
இரண்டடனாம் தேர முக்கிரியத்துவம் வடனாய்ந்தேட் அமவ என்றும், எசன்
நகரில இரியங்கிரியல சடவடனாதேம் மீதேடனான தீர்்ட் அமைடனானத்ட் அமதே OCI
எதிர்த்தேத டனாததே
ICFI
உடனடனான
உட் அமடவு
ஏற்கனதவ
நடந்துவிட்டது என்றும் SLL தவகதவக்ட் அமைடனாக வடனாதிட்டு வந்தேது.
இதுாத தவடனாரு த்ட் அமைடனாசடிரியடனான வடனாக்குவடனாதே்ட் அமைடனாகும். ாத த டனாலிவிரிய
நிகழ்வுகள்
—இதில
OCI
தலடனாரடனாவுக்கு
அரசிரியல
மூடி்ட் அமைட் அமறப்ட் அம வழங்கிரிய நிட் அமலயில— சர்வததேச ாத ததேடனாழிலடனாள
வர்க்கத்திற்கு,
எலலடனாவற்றுக்கும்
த்ட் அமைலடனாக
இலத்தீன்
அாத த்ட் அமைரிக்க
டனாட்டடனாளி வர்க்கத்திற்கு அளப் ரிரிய வரலடனாற்று
முக்கிரியத்துவம்
வடனாய்ந்தேதேடனாகும்.
தேற்த டனாட் அமதேரிய
இந்தே
கடனாலகட்டத்தில
்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்தின்
எதிர்ப்பரட்சிகர
உள்தநடனாக்கங்கட் அமள அம் லப் டுத்துவதேற்கடனாக —ட்ாத தரடனாட்ஸ்கி
சீனடனா, தலு பூர்ஜ்ஜேர்்ட் அமைன் ்ட் அமைற்றும் ஸ்ாத த யின் நிகழ்வுகட் அமளப் குப் டனாய்வு
ாத தசய்தேது த டனால— ICFI அந்தே அனு வத்ட் அமதே மிகவும்
துலலிரிய்ட் அமைடனாக விவர்ட் அமைடனாக ஆய்வு ாத தசய்திருக்க தவண்டும்
என் து முற்றுமுழுதேடனாக இன்றிரியட் அம்ட் அமைரியடனாதேதேடனாக இருந்தேது.
தலடனாரடனாவும் OCI உம் தேவறிட் அமழத்தேடனார்கள் என்று குறிப்பிடுவது
்ட் அமைட்டும் த டனாதேடனாது. ்ட் அமைடனார்க்சிச நிட் அமலப் டனாட்டில இருந்தும் ்ட் அமைற்றும்
தசடனாசலிசப் பரட்சியின் உலக கட்சிரியடனாக ICFI ஐ அபிவிருத்தி
ாத தசய்வது
என்ற
நிட் அமலப் டனாட்டில
இருந்தும்
மிகவும்
முக்கிரிய்ட் அமைடனாக,
அந்தே
சம் வத்ட் அமதேச்
சர்வததேச
டனாட்டடனாளிவர்க்கத்தின் மூதலடனா டனாரிய அனு வ ்ட் அமைட்டத்திற்கு
உரியர்த்துவதேடனாக இருந்திருக்க தவண்டும். இது, ாத த டனாலிவிரிய
டனாட்டடனாளி வர்க்கம் நடனான்கடனாம் அகிலத்துடன் நீண்டகடனாலம்
இட் அமணந்திருந்தே
அளவுக்கு
மிகவும்
அவசிரிய்ட் அமைடனானதேடனாக
இருந்தேது.
1951
இல,
ப்தலடனா,
ாத த டனாலிவிரியடனாவில
அதிகடனாரத்ட் அமதேக் ட் அமகப் ற்றுவதேற்கு
டனாரடனாளு்ட் அமைன்ற
டனாட் அமதேயில
ாத தசலல அனு்ட் அமைதி வழங்கினடனார், இவ்வடனாறு 1952 பரட்சியின்
ததேடனாலவிக்கு வழி வகுத்தேடனார். 1972 ஏப்ரலில ICFI இன்
நடனான்கடனாவது
்ட் அமைடனாநடனாட்டில,
ாத த டனாலிவிரிய
நிகழ்வுகள்
த்ட் அமைம்த டனாக்கடனாக ்ட் அமைட்டுத்ட் அமை குறிப்பிடப் ட்டன.
1968-69 இல OCI பிரடனான்சில ாத தசய்தே ாத த ரும் பிட் அமழகட் அமள SLL
சரிரியடனாக சுட்டிக்கடனாட்டி இருந்திருக்க தவண்டும். ஆனடனால
பிரச்சட் அமன என்னாத தவன்றடனால, அந்தே தவறு டனாடுகள் பிளவுக்கு
முன்னதேடனாக
அட் அமனத்துலக
குழுவுக்குள்
விவடனாதிக்கப் டவிலட் அமல. அதேற்கும் த்ட் அமைலடனாக, OCI இன்
தேவிர்ப்பவடனாதேம்
(abstentionism)
மீதேடனான
ஒரு
்ட் அமைடனார்க்சிச
குப் டனாய்வின் அடிப் ட் அமடயில டனார்த்தேடனால, பிாத தரஞ்சு டனாட்டடனாளி
வர்க்கத்துக்கடனான ஒரு திட்ட் அமைடனான பரட்சிகர முன்தனடனாக்ட் அமக
அபிவிருத்தி ாத தசய்யும் பள்ளிட் அமரிய அது எட்டுவதேற்கு முன்னதர
OCI இன் வி்ட் அமைர்சனம் முடிந்துவிட்டது.
இதுாத தவடனாரு
அடிப் ட் அமட
பிரச்சட் அமனரியடனாகும்.
நடனான்கடனாம்
அகிலத்தின்
தேட் அமலவர்கள்
எதிர்ாத தகடனாண்டிருக்கும்
ணி,
ாத தவறு்ட் அமைதன கடனாட்டிக்ாத தகடனாடுப்பகட் அமள ாத தவளிக்ாத தகடனாணர்வதும்,
தேவறுகட் அமள
அம் லப் டுத்துவதும்
்ட் அமைட்டு்ட் அமைலல,
்ட் அமைடனாறடனாக
சரிரியடனான டனாட் அமதேட் அமரியக் கண்டறிவது்ட் அமைடனாகும். SWP க்கு எதிரடனான
த டனாரடனாட்டத்தின்
த டனாக்கில,
SLL,
அாத த்ட் அமைரிக்க
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் நட் அமடமுட் அமறயில ாத ததேடனாழிற் கட்சியின்
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தேந்திதரடனா டனாரியத்ட் அமதே சரிரியடனான இடத்தில மீளநிறுத்திரியது. பின்னர்
அது,
தவர்க்கர்ஸ்
லீக்கிற்குள்
இருந்தே
கறுப்ப
ததேசிரியவடனாதேத்துக்கு
ஒத்துப்த டனாகும்
த டனாக்கிட் அமன
திருத்திரியதுடன், இப்பிரச்சிட் அமனட் அமரிய தநடனாக்கிரிய ஒரு சரிரியடனான
தவட் அமலத்திட்ட
்ட் அமைதனடனா டனாவத்ட் அமதே
அபிவிருத்தி
ாத தசய்யும்
தீவிர்ட் அமைடனான தேத்துவடனார்த்தே தவட் அமலகட் அமள ஊக்குவித்தேது.
உலக தசடனாசலிசப் பரட்சியின் அபிவிருத்தியில பிரடனான்ஸ்
மூதலடனா டனாரிய
முக்கிரியதுவம்
ாத தகடனாண்டிருந்தே
த டனாதினும்,
அந்நடனாட்டிற்கடனான ICFI இன் முன்தனடனாக்கு ாத ததேடனாடர் டனான
அட் அமனத்து
தவட் அமலகளும்,
உட் அமடவு
முழுட் அம்ட் அமைரியடனாக
நிட் அமறவட் அமடந்தேதும் முடிவுக்கு வந்தேது. இவ்வடனாறு அந்நடனாட்டின்
டனாட்டடனாளி வர்க்கத்துடன் ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிச இரியக்கம் ஆழ்ட் அமைடனான
வரலடனாற்றுத் ாத ததேடனாடர்ட் அம க் ாத தகடனாண்டிருந்தே த டனாதிலும் —
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கியின்
்ட் அமைகத்தேடனான
எழுத்துகள்
சிலவற்றில
அந்நடனாட்டின்
பிரச்சிட் அமனகள்
கருப்ாத த டனாருளடனாக
இருந்தே
த டனாதினும் கூட— பிாத தரஞ்சு ாத ததேடனாழிலடனாள வர்க்கத்ட் அமதே SLL
சர்வசடனாதேடனாரண்ட் அமைடனாக ட் அமகவிட்டது.
ஏன், அப்த டனாது, SLL இவ்வழிட் அமரிய முன்ாத தனடுத்து ாத தசன்றது?
அட் அமனத்திற்கும்
முதேலடனாவதேடனாக
இதேற்கடனான
விட் அமடட் அமரிய
பிரிட்டனில
வர்க்கப்
த டனாரடனாட்டத்தின்
அரசிரியல
அபிவிருத்தியிலும் பிரிட்டிஷ் குதியின் தவட் அமலயிலும் கடனாண
தவண்டும். தடடனாரி அரசடனாங்கத்தின் கீழ் கூர்ட் அம்ட் அமைரியட் அமடந்து
ாத தகடனாண்டிருந்தே
வர்க்கப்
த டனாரடனாட்டம்,
ஏற்கனதவ
நடனாம்
குறிப்பிட்டவடனாறு, ாத ததேடனாழிலடனாள வர்க்கத்துக்குள் ஓர் அடிப் ட் அமட
எழுச்சிட் அமரிய உருவடனாக்கிரியது, இது நூற்றுக்கணக்கில பதிரிய
உறுப்பினர்கட் அமளச் தசர்க்க SLL இக்கு உதேவிரியது. ஆனடனால
ல அட் அம்ட் அமைப்பரீதிரியடனான ாத தவற்றிகள் இருந்தே த டனாதும், அட் அமவ
முக்கிரிய்ட் அமைடனானதேடனாக
இருப்பினும்,
பிரிட்டனில
ாத ததேடனாழிலடனாள
வர்க்கத்தின் இந்தே தேன்ாத தனழுச்சிகட் அமளத் தேழுவிரிய ஓர் அரசிரியல
நிகழ்ச்சிப்த டனாக்கு நடக்க ாத ததேடனாடங்கிரியது — அது அரசிரியல
அம்சங்களில ஏறத்தேடனாழ உடனடிரியடனாக நடனான்கடனாம் அகிலத்தின்
அட் அமனத்துலகக் குழு ாத ததேடனாடர் டனாக பிரிட்டிஷ் தேட் அமலவர்களின்
அணுகுமுட் அமற ்ட் அமைடனாற்றத்தில பிரதி லித்தேது.
தநர்்ட் அமைடனாறடனாக, SLL தேட் அமலட் அம்ட் அமை, அவர்களின் ாத தசடனாந்தே அட் அம்ட் அமைப்பின்
வளர்ச்சிக்கு அவர்களின் அரசிரியல முன்தனற்றங்களுக்கு,
ாத த ரும் டனாலும் OCI விட் அமடயிறுத்தே அததே விதேத்திதலதரிய
விட் அமடயிறுத்தேனர். ஹீலி,
ண்டடனா ்ட் அமைற்றும் சுதலடனாட்டரும்
பிரிட்டனுக்குள்
நட் அமடமுட் அமற
தவட் அமலட் அமகட் அமள
நிட் அமறதவற்றுவதேற்கடனான ஒரு துட் அமணப் பிரிவடனாக ICFI ஐ
டனார்க்கத்
ாத ததேடனாடங்கினர்.
ICFI
ஐ
கட்டிாத தரியழுப்பவததே
பிரிட்டனுக்குள்
இருந்தே
இரியக்கத்தின்
லடனா லன்கட் அமள
அபிவிருத்தி
ாத தசய்வதேற்கும்
லப் டுத்துவதேற்கு்ட் அமைடனான
முன்நி ந்தேட் அமனரியடனாகப்
டனார்ப் ட் அமதேக் கடனாட்டிலும், SLL இன்
வளர்ச்சிட் அமரிய
ICFI
இன்
எதிர்கடனால
வளர்ச்சிக்கடனான
அடித்தேள்ட் அமைடனாக டனார்க்கும் கண்தணடனாட்டம் அதிகரித்து வந்தேது.
நடனான்கடனாம்
அகிலத்தின்
அட் அமனத்துலகக்
குழு
்ட் அமைற்றும்
அதேனுட் அமடரிய அரசிரியலரீதியில அனு வ்ட் அமைற்ற சிறிரிய அணிகட் அமள
தநடனாக்கிரிய அவர்களின் தநடனாக்கு, 1930 களின் “ாத த ரிரிய” ILP
நடனான்கடனாம் அகிலத்ட் அமதே எவ்விதேத்தில அலட்சிரிய்ட் அமைடனாக டனார்த்தேததேடனா
அதேற்கு ஒத்திருந்தேது.
அட் அமனத்துலகக் குழு முழுவதிலும் ்ட் அமைற்றும் அதேன் ாத தசடனாந்தே
அணிகளுக்கு உள்தளயும் ்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்திற்கு எதிரடனான ஒரு
சக்தி வடனாய்ந்தே த டனாரடனாட்டமின்றி, தசடனாசலிச ாத ததேடனாழிலடனாளர் கழகம்
OCI உடன் முறித்துக் ாத தகடனாள்ள கடனாட்டிரிய அவசரம், பிரிட்டிஷ்

ாத ததேடனாழிலடனாளர்
இரியக்கத்தின்
தேன்ாத தனழுச்சிட் அமரிய
அது
தேழுவிரியட் அமதேப்
பிரதிநிதித்துவம்
ாத தசய்தேதுடன்,
நடனான்கடனாம்
அகிலத்ட் அமதேக்
கட்டுவதேற்கடனான
த டனாரடனாட்டத்தில
இருந்து
ஆழ்ட் அமைடனாக அது பின்வடனாங்கிரியட் அமதேயும் குறித்து நின்றது. ஒரு
தேசடனாப்தேத்துக்கு முன்த அது எச்சரிக்ட் அமக ாத தசய்ரியப் ட்டிருந்தே
த டனாதினும், நடனான்கடனாம் அகிலத்துக்குள் ்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்துக்கு
எதிரடனான அரசிரியல த டனாரடனாட்டத்ட் அமதே அபிவிருத்தி ாத தசய்ரியத்
தேவறிரிய SLL, அப்த டனாரடனாட்டத்தின்
டிப்பிட் அமனகட் அமள அதேன்
ாத தசடனாந்தேக்
கடனாரிரியடனாளர்களுக்கு
அரசிரியலரீதிரியடனாக
கலவியூட்டுவதேற்கடனான அடிப் ட் அமடரியடனாக ஆக்கவும் தேவறிரியது.
இது ஒரு கடின்ட் அமைடனான தநரத்தில நடந்திருந்திருக்கவிலட் அமல.
ஏாத தனனில திட்டவட்ட்ட் அமைடனாக SLL க்குள் ரந்தே பதிரிய அடுக்குகள்
நுட் அமழந்து ாத தகடனாண்டிருக்ட் அமகயில, இந்தே சக்திகட் அமள உலக
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிச இரியக்கத்தின் வரலடனாற்று அடித்தேளங்களிலும்,
அட் அமனத்து விதே்ட் அமைடனான திருத்தேலவடனாதேத்துக்கு எதிரடனாக அது
நடத்திக்
ாத தகடனாண்டிருக்கும்
நீண்ட
த டனாரடனாட்டங்களின்
அடிப் ட் அமடயிலும் நிறுத்துவது முன்ாத தனப்த டனாட் அமதேட் அமரியயும் விட
மிகவும் அவசிரிய்ட் அமைடனானதேடனாக இருந்தேது.
இந்தே பின்வடனாங்கல, SLL ாத தசய்திருந்தே ாத தவற்றிகட் அமள தேவிர்க்க
முடிரியடனாதே வட் அமகயில கீழறுத்தேது. ாத த ரும் டனாலடனான பதிரிய
சக்திகள், உலக முன்தனடனாக்கு மீதேடனான ஒரு ாத ததேளிவடனான
பரிதேலுடன்
மீளப் லப் டுத்தேப் ட்ட
்ட் அமைகத்தேடனான
சர்வததேச
ாத தகடனாள்ட் அமககளில ஆதேடனாரப் டுத்தேப் டடனாதே நிட் அமலயில, கட்சிக்குள்
உள்உறவுகள்
தேவிர்க்க
முடிரியடனாதே
வட் அமகயில
உடனடி
இலக்குகட் அமள
ட் அம்ட் அமைரியப் டுத்திரிய
்ட் அமைட்டுப் டுத்தேப் ட்ட
தேந்திதரடனா டனாரிய
உடன் டனாடுகட் அமள
("தடடனாரி
அரசடனாங்கத்ட் அமதே
கீழிறக்கு”)
அடிப் ட் அமடரியடனாக
ாத தகடனாண்ட
நட் அமடமுட் அமறவடனாதே
தேன்ட் அம்ட் அமைட் அமரிய அதிகரித்தேளவில ஏற்று வந்தேது. அதேற்கும்
த்ட் அமைலடனாக,
அரசிரியலரீதியில
ாத ததேளிவு டுத்தேப் டடனாதே
உறுப்பினர்கள் லதவறு ட்ட வர்க்க சக்திகளது ்ட் அமைதனடனா டனாவ
்ட் அமைடனாற்றங்களுக்கு தசதேப் டக் கூடிரியவர்களடனாக இருந்தேனர்,
தேட் அமலவர்களும் கடந்தே கடனால த டனாரடனாட்டங்களின் முக்கிரிய
டிப்பிட் அமனகட் அமள தேத்துவடனார்த்தேரீதிரியடனாக கிரகிக்கத் தேவறிரிய
நிட் அமலயில, அவர்களும் தேங்கட் அமள ்ட் அமைடனாற்றிரியட் அம்ட் அமைத்துக் ாத தகடனாள்ள
ாத ததேடனாடங்கினர்.
இவ்வடனாறு, 1971-73 இல ாத தவடித்தே உலக முதேலடனாளித்துவ
ாத தநருக்கடியின் ாத தவடிப் டனால கட்டவிழ்த்து விடப் ட்ட
லம்
வடனாய்ந்தே வர்க்க சக்திகளின் அழுத்தேத்தின் கீழ், மிகக்குறுகிரிய
கடனாலத்திற்குள், SLL தவக்ட் அமைடனாக ்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்தின் திட் அமசயில
அபிவிருத்திரியட் அமடரிய ாத ததேடனாடங்கிரியது. இதுதேடனான் 1961 இல ஹீலி
தேட் அமலட் அம்ட் அமை நடனான்கடனாம் அகிலத்திற்குக் ாத தகடனாடுத்தே வடனாக்குறுதிட் அமரிய
கடனாக்கத் தேவறிரியதேற்கடனான அளவிட முடிரியடனா விட் அமலரியடனாக
இருந்தேது.
The Founding of the Workers Revolutionary Party

4. ாத ததேடனாழிலடனாளர் பரட்சிக் கட்சியின் ஸ்தேடனாபிதேம்
1973 இல SLL ஐ பரட்சிகரக் கட்சிரியடனாக உரு்ட் அமைடனாற்றுதேற்கு
பிரச்சடனாரம்
முன்ாத தனடுக்கப் ட்டது.
இந்தே
ஒரு
நிகழ்வு,
ாத ததேளிவடனாக,
நடனான்கடனாம்
அகிலத்தின்
அட் அமனத்துலகக்
குழுவிற்கடனான வரலடனாற்று விட் அமள ரியன்கட் அமளக் ாத தகடனாண்டிருந்தேது.
ஆனடனால SLL தேட் அமலட் அம்ட் அமை இந்தே முடிட் அமவ எட்டிரிய விதேத்ட் அமைடனா
அலலது அதேன் கீழ்்ட் அமைட்ட உறுப்பினர்களுக்கு அது விவரித்தே
விதேத்ட் அமைடனா முட் அமறப் டி இலட் அமல.
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நூற்றுக்கணக்கடனான
க்கங்கட் அமள ாத தகடனாண்ட ஆவணங்கட் அமளத்
தேரியடனாரித்து, முதேலடனாவதேடனாகவும் முக்கிரிய்ட் அமைடனாகவும், நடனான்கடனாம்
அகிலத்தின் அாத த்ட் அமைரிக்க கிட் அமளயின் வரலடனாற்று அடித்தேளம்
்ட் அமைற்றும் அதேன் சர்வததேச முன்தனடனாக்கு முன்ட் அமவக்கப் ட்டதேன்
மூலம், லிதரியடனான் ட்ாத தரடனாட்ஸ்கியின் த்ட் அமைற் டனார்ட் அமவயின் கீழ், 1938
இல SWP ஸ்தேடனாபிதேம் முன்ாத தனடுக்கப் ட்டது. ாத தகடனாள்ட் அமககள்
்ட் அமைற்றும்
தவட் அமலத்திட்டம்
ற்றிரிய
அட் அமனத்து
முக்கிரிய
பிரச்சட் அமனகளும்
விரிவடனாக்கப் ட்டன.
பதிரிய
பரட்சிகரக்
கட்சியின் உருவடனாக்க்ட் அமைடனானது, ஆட்கட் அமளச் தசர்க்க உதேவும்
தேற்கடனாலிக தேந்திதரடனா டனாரிய அணுகுமுட் அமறரியடனாக அலலடனா்ட் அமைல,
டனாட்டடனாளி வர்க்கத்தின் மிகவும் முன்தனறிரிய பிரிவுகளின்
வரலடனாற்றுரீதிரியடனான ாத தவற்றிரியடனாக கருதேப் ட்டது. அது கம்யூனிச
இரியக்கத்துக்குள்ளும் ்ட் அமைற்றும் டனாட்டடனாளி வர்க்கத்தின் மிகவும்
முன்தனறிரிய பிரிவுகளுக்குள்ளும் ஒரு நீண்ட சர்வததேச
த டனாரடனாட்டத்தின் ாத தவளிப் டனாடடனாக முன்ட் அமவக்கப் ட்டது.
இருப்பினும் WRP இன் ஸ்தேடனாபிதேம் மிகவும் வித்திரியடனாச்ட் அமைடனான
முட் அமறயில விவரிக்கப் ட்டது. ாத த ப்பிரவரி 1, 1973 ததேதியிட்ட
ஒரு ்ட் அமைத்திரிய குழு தீர்்ட் அமைடனானம், உலக தசடனாசலிசப் பரட்சியின்
்ட் அமைத்திரிய ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிச மூதலடனா டனாரியத்ட் அமதேக் கூட குறிப்பிடடனா்ட் அமைல,
SLL ஐ கட்சிரியடனாக உரு்ட் அமைடனாற்றுவதேற்கடனான ஒரு முன்தனடனாக்ட் அமக
வழங்கிரியது.
அது
நடனான்கடனாம்
அகிலத்தின்
அடிப் ட் அமட
தவட் அமலத்திட்ட நிட் அமலப் டனாடுகள்
ற்றியும் விளக்கவிலட் அமல,
கட்சிரியடனாக ஸ்தேடனாபிப் தேற்கடனான அந்தே முடிட் அமவ
ப்தலடனாவடனாதே
திருத்தேலவடனாதேத்துக்கு
எதிரடனான
த டனாரடனாட்டத்தில
ாத த ற்ற
தேத்துவடனார்த்தே ாத தவற்றிகளுடனும் ாத ததேடனாடர்ப டுத்தேவிலட் அமல.
ாத ததேடனாழிலடனாள வர்க்கத்துக்குள் வளர்ச்சிரியட் அமடந்து ாத தகடனாண்டிருந்தே
தடடனாரி
எதிர்ப்ப
இரியக்கம்
ாத ததேடனாடர் டனான
நட் அமடமுட் அமற
ரிசீலட் அமனகட் அமளத்
தேவிர
அதேற்கு
அதிக்ட் அமைடனாக
தவறு
விடரியங்களும், தசடனாசலிச ாத ததேடனாழிலடனாளர் கழகத்ட் அமதே (SLL)
ாத ததேடனாழிலடனாளர் பரட்சிக் கட்சிரியடனாக (WRP) உரு்ட் அமைடனாற்ற்ட் அமைடனாற்றுவதேன்
அடித்தேளத்தில
இருந்தேதேடனாக
வட் அமரவு
முன்தனடனாக்குகளில
எதுவுத்ட் அமை சுட்டிக்கடனாட்டவிலட் அமல. அந்தே ஆவணம் ாத ததேளிவடனாக
ாத ததேடனாழிற்சங்க நனவின் ாத த டனாதுவடனான ்ட் அமைட்டத்ட் அமதே ஏற்கும்
நிட் அமலப் டனாட்டில இருந்து எழுதேப் ட்டிருந்தேது, த்ட் அமைலும் அது
விவரித்தே
தவட் அமலத்திட்டம்
தவட் அமலத்திட்டம்
ஏறத்தேடனாழ
முழுட் அம்ட் அமைரியடனாக
லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக
ண்பகளின்
தகடனாரிக்ட் அமகக்கு
்ட் அமைட்டு டுத்தேப் ட்டிருந்தேது. பிரிட்டனில தசடனாசலிசப் பரட்சியின்
மூதலடனா டனாரிய இலக்கடனாக
டனாட்டடனாளி வர்க்க சர்வடனாதிகடனாரம்
குறித்து ஒரு வடனார்த்ட் அமதே கூடச் ாத தசடனாலலப் டவிலட் அமல. அந்தே
முன்தனடனாக்குகள் முதேலடனாளித்துவ லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியகத்தின் வர்க்கத்
தேன்ட் அம்ட் அமைட் அமரிய
விவரிக்கவும்
இலட் அமல
அம் லப் டுத்தேவும்
இலட் அமல — இதுதேடனான் பிரிட்டிஷ் ாத ததேடனாழிலடனாள வர்க்கத்துக்கடனான
ஒரு பரட்சிகர தவட் அமலதிட்டத்தின் முதேல ததேட் அமவரியடனாகும்.
அந்தே ஆவணம் பிரிட்டிஷ் ஏகடனாதி த்திரியத்துக்கு எதிரடனான
த டனாரடனாட்டம்
ற்றிதரியடனா, அலலது பிரிட்டிஷ் ாத ததேடனாழிலடனாள
வர்க்கத்துக்கும்
உலாத தகங்கிலு்ட் அமைடனான
ஏகடனாதி த்திரிய-எதிர்ப்ப
த டனாரடனாட்டங்கள் ்ட் அமைற்றும் ததேசிரிய விடுதேட் அமலக்கு்ட் அமைடனான உறவு
ற்றியும்
ஒன்றும்
கூறவிலட் அமல.
அந்தே
ஆவணத்தின்
தவட் அமலத்திட்ட
குதி
அரியர்லடனாந்து
சுரிய-நிர்ணரியத்திற்கும்
அட் அமழப்ப விடுக்கவிலட் அமல.
அதேன்
உள்ளடக்கத்திலும்
்ட் அமைற்றும்
அடித்தேள்ட் அமைடனாக
ாத தகடனாண்டிருக்கும்
கருத்துருவிலும்,
WRP
ஸ்தேடனாபிதேம்
அடிப் ட் அமடரியடனாக
ாத தகடனாண்டிருந்தே
தவட் அமலத்திட்டத்திற்கு
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிசத்துடன் எந்தே விதேத்திலும் ஒரு சம் ந்தேமும்

இருக்கவிலட் அமல.
ஒதராத தரியடனாரு
ந்தி
கூட
்ட் அமைத்திரியவடனாதே
எலட் அமலக்கு ாத தவளியில ாத தசலலவிலட் அமல. இது எட் அமதே ாத தகடனாண்டு
WRP ாத ததேடனாடங்கப் ட்டததேடனா அந்தே இன்றிரியட் அம்ட் அமைரியடனா ததேசிரியவடனாதே
முன்தனடனாக்குடன் பிட் அமணந்திருந்தேது. ஹீலி தேட் அமலட் அம்ட் அமை SLL ஐ
உரு்ட் அமைடனாற்றத்துக்கடனாக அட் அமழப்பவிடுக்ட் அமகயில, தடடனாரிக்கட் அமளப்
பிரதியீடு ாத தசய்ரிய ஒரு ாத ததேடனாழிற் கட்சி அரசடனாங்கத்ட் அமதேத்
ததேர்ந்ாத ததேடுத்தேல! என்ற ஒதராத தரியடனாரு இலக்ட் அமக ்ட் அமைட்டுத்ட் அமை அது
ாத தகடனாண்டிருப் தேடனாக முழங்கிரியது.
“பரட்சிகரக் கட்சிரியடனாக உரு்ட் அமைடனாற்றம் ாத தசய்ரியப் டும் தசடனாசலிச
ாத ததேடனாழிலடனாளர் கழகம் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசிரியல
ணிட் அமரிய
முன்ாத தனடுக்கும்: தடடனாரி அரசடனாங்கத்ட் அமதேத் தூக்கி எறிந்து,
அவ்விடத்தில ாத ததேடனாழிற் கட்சி அரசடனாங்கத்ட் அமதேப் பிரதியீடு
ாத தசய்யும் ஒரு தசடனாசலிச தவட் அமலத்திட்டத்தின் பின்னடனால
ாத ததேடனாழிலடனாள
வர்க்கத்ட் அமதே
லு பூர்ஜ்ஜேக்கிரியப் டுத்தும்;
முதேலடனாளித்துவத்துக்கு
தசட் அமவரியடனாற்றும்
ாத ததேடனாழிற்
கட்சி
தேட் அமலவர்கட் அமள அம் லப் டுத்துவதேற்கடனான த டனாரடனாட்டத்திற்குத்
தேட் அமலட் அம்ட் அமை தேடனாங்கும்; ாத ததேடனாழிற் கட்சி அரசடனாங்கத்தின் கீழ்
தசடனாசலிச ாத தகடனாள்ட் அமககளுக்கடனான த டனாரடனாட்டத்தின் மூலம் தடடனாரிஎதிர்ப்ப ாத தவகுலு பூர்ஜ்ஜேன இரியக்கத்ட் அமதே முன்ாத தனடுக்கும்; இந்தே
த டனாரடனாட்டத்தில, லலடனாயிரக் கணக்கடனாதனடனாட் அமர ்ட் அமைடனார்க்சிசத்திற்கு
ாத தவன்ாத தறடுக்கும் ்ட் அமைற்றும் ாத ததேடனாழிலடனாளர் இரியக்கத்தின் ்ட் அமைற்றும்
ாத ததேடனாழிற்சங்க இரியக்கத்தின் சீர்திருத்தேவடனாதேத் தேட் அமலவர்கட் அமள
தூக்கிாத தரியறியும்.
“அதுத டனான்றாத தவடனாரு பரட்சிகர கட்சி, ாத ததேடனாழிற்சடனாட் அமலகள்,
ாத ததேடனாழிற்சங்கங்கள், இட் அமளஞர் இரியக்கம், வடனாடட் அமகதேடனாரர்களின்
இரியக்கம்,
தவட் அமலயிலலடனாததேடனார்
்ட் அமைத்தியிலும்,
்ட் அமைடனாணவர்
்ட் அமைத்தியிலும் —எங்ாத தகலலடனாம் தடடனாரி அரசடனாங்கதிற்கு எதிரடனான
ஒரு த டனாரடனாட்டம் உள்ளததேடனா அங்தக— இந்தே சக்திகளுக்கு
நிலு பூர்ஜ்ஜே்ட் அமைடனான
தசடனாசலிச
்ட் அமைடனாற்றீட்ட் அமட
வழங்குவதேற்கடனாக
ாத தசரியல டும்.
“கட்சியின்
உறுப்பினர்கள்
கூலி,
தவட் அமல,
வடனாடட் அமக,
சமூகநலப் ணிகள்
்ட் அமைற்றும்
லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக
உரிட் அம்ட் அமைகள்
சம் ந்தே்ட் அமைடனான
ஒவ்ாத தவடனாரு
த டனாரடனாட்டத்திலும்
மிகவும்
சுறுசுறுப் டனாகவும்,
முன்னணி
த டனாரடனாளிகளடனாகவும்
இருப் டனார்கள். ஆனடனால இப்த டனாரடனாட்டங்களில அவர்கள்
முதேலடனாவதேடனாகவும்
முக்கிரிய்ட் அமைடனானதேடனாகவும்
தடடனாரிகட் அமள
தூக்கிாத தரியறிவதேற்குரிரிய
அரசிரியல
இரியக்கத்ட் அமதேக்
கட்டி
எழுப்பவதேற்குப்
த டனாரடனாடுவடனார்கள்,
பரட்சிகர
கட்சியின்
சக்திகட் அமளயும் அணிதிரட்டி யிற்றுவிப் து அதேன் ட் அம்ட் அமைரியத்தில
இருக்கும்.” (Fourth International, Winter 1973, க்கம் 132)
சமூக லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக அரசடனாங்கத்ட் அமதேத் ததேர்ந்ாத ததேடுக்கும் குறிப்பிட்ட
கடனாரணத்துக்கடனாக
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிச
கட்சிட் அமரிய
நிறுவுவது
வரலடனாற்றிதலதரிய அதுதேடனான் முதேல தேடட் அமவரியடனாக இருந்தேது!
இட் அமதே விட பிரடனாந்திரிய ்ட் அமைட்டத்திலடனான ஒரு முன்தனடனாக்ட் அமக
எளிதேடனாக
கற் ட் அமனயும்
ாத தசய்ரியவிரியலடனாது.
வட் அமரவு
தவட் அமலத்திட்டம்
மீதேடனான
வி்ட் அமைர்சனத்தில
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கி
எழுதியிருந்தேடனார்: “ந்ட் அமைது சகடனாப்தேத்தில, இந்தே ஏகடனாதி த்திரிய
சகடனாப்தேத்தில, அதேடனாவது உலகப் ாத த டனாருளடனாதேடனாரமும், உலக
அரசிரியலும், நிதி மூலதேனத்தின் த்ட் அமைலடனாதிக்கத்தின் கீழ்
இருக்ட் அமகயில,
எந்தோத தவடனாரு
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியும்
தேனிரியடனாகதவடனா அலலது பிரதேடனான்ட் அமைடனாகதவடனா அதேன் ாத தசடனாந்தே
நடனாட்டின் நிட் அமலட் அம்ட் அமைகள் ்ட் அமைற்றும் அபிவிருத்தி அட் அமடந்து வரும்
த டனாக்குகளில
இருந்து
ஆரம்பிப் தேன் மூலம்
அதேன்
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தவட் அமலத்திட்டத்ட் அமதே ஸ்தேடனாபிக்க முடிரியடனாது.” (ாத தலனினுக்குப்
பின் மூன்றடனாம் அகிலம், நியூ டனார்க், க்கம் 3)
ஆனடனால 1973 இல ஒரு ததேர்தேல தவட் அமலத்திட்டத்தின்
அடிப் ட் அமடயில
கட்சிட் அமரிய
நிறுவ
SLL
முன்ாத த்ட் அமைடனாழிந்து
ாத தகடனாண்டிருந்தேது! அதேற்கும் த்ட் அமைலடனாக, பரட்சிகர கட்சிட் அமரிய
அட் அம்ட் அமைப் தேற்கடனான அதேன் உரிட் அம்ட் அமைட் அமரிய வலியுறுத்துவதில, SLL,
தடடனாரியிசத்துக்கு
எதிரடனாகவும்
்ட் அமைற்றும்
லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக
உரிட் அம்ட் அமைகளுக்கடனாகவும் மிகவும் விடடனாப்பிடிரியடனான த டனாரடனாளிரியடனாக
தேன்ட் அமன
முன்நிறுத்திரியது.
அது
முழுவது்ட் அமைடனாக
அந்தே
பரட்சிகரக்
கட்சி
ஏறத்தேடனாழ
முற்றிலும்
“அடிப் ட் அமட”
உரிட் அம்ட் அமைகட் அமளப்
டனாதுகடனாக்க தவண்டிரியதேன் வட் அமரரியட் அமறயில
இருப் தேடனாக அது விவரித்தேது, அதேன் வர்க்க உள்ளடக்கம்
குறிப்பிடப் டதவ இலட் அமல.
“இன்று, SLL தேன்ட் அமன ஒரு பரட்சிகர கட்சிரியடனாக உரு்ட் அமைடனாற்றம்
ாத தசய்து
ாத தகடனாள்வதேற்கு
ஆதேரவு
தகடனாரி
அட் அமழப்ப
விடுக்கும்த டனாது, அடிப் ட் அமட உரிட் அம்ட் அமைகட் அமளப் டனாதுகடனாப் திலும்
்ட் அமைற்றும் ்ட் அமைடனாற்று தேட் அமலட் அம்ட் அமைக்கடனான த டனாரடனாட்டத்திலும் அது
ாத தகடனாண்டுள்ள
அதேன்
ாத தசடனாந்தே
சடனாதேட் அமனகளின்
அடிப் ட் அமடயிதலதரிய அது அவ்வடனாறு ாத தசய்கிறது......
“தவட் அமல ாத தசய்வதேற்கடனான உரிட் அம்ட் அமை த டனான்ற அடிப் ட் அமட
உரிட் அம்ட் அமைகட் அமளப்
டனாதுகடனாப் து
்ட் அமைற்றும்
அடிப் ட் அமட
ாத தகடனாள்ட் அமககளுக்கடனான
முழுப்
த டனாரடனாட்டத்தில
இருந்ததே
தேற்த டனாட் அமதேரிய SLL வளர்ந்தேது.” (அததே நூல, க்கம் 130)
சில கடனாலத்திற்கு, ஹீலி அந்தே பதிரிய அட் அம்ட் அமைப்ட் அம “அடிப் ட் அமட
உரிட் அம்ட் அமைகள் கட்சி” என்று அட் அமழக்கும் கருத்ட் அமதே ஏற்றிருந்தேடனார்!
அதிர்ஷ்டவச்ட் அமைடனாக, அந்தே முன்ாத த்ட் அமைடனாழிட் அமவ அவர் ட் அமகவிட்டடனார்
என்றடனாலும், அந்தே கருத்துக்கு உரியர்வளித்தே அரசிரியல
கண்தணடனாட்டம்
அந்தே
ஸ்தேடனா க
ஆவணத்தில
விரியடனாபித்திருந்தேது.
அந்தே
ஆவணத்தின்
தவட் அமலத்திட்ட
குதியில, T&GWU ாத தகடனாள்ட் அமக வகுக்கும் குழுவிடமிருந்து
கடன் வடனாங்கிரியட் அமதேப் த டனால ாத ததேரிந்தே அதில, அடிப் ட் அமட
உரிட் அம்ட் அமைகள் பின்வரு்ட் அமைடனாறு ஒவ்ாத தவடனான்றடனாக ட்டிரியலிடப் ட்டது:
தவட் அமல
ாத தசய்வதேற்கடனான
உரிட் அம்ட் அமை,
தவட் அமலநிறுத்தேம்
ாத தசய்வதேற்கடனான ்ட் அமைற்றும் ாத ததேடனாழிற்சங்கம் அட் அம்ட் அமைப் தேற்கடனான
லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக உரிட் அம்ட் அமை, கடந்தே கடனாலத்தில ாத தவன்ாத தறடுத்தே
உரிட் அம்ட் அமைகட் அமளப்
டனாதுகடனாக்கவும்
அட் அம்ட் அமைப்ட் அம
்ட் அமைடனாற்றுவதேற்கு்ட் அமைடனான(!)
உரிட் அம்ட் அமை,
உரியர்ந்தே
வடனாழ்க்ட் அமக
தேரத்துக்கடனான உரிட் அம்ட் அமை, உடலநலம் ்ட் அமைற்றும் சமூகநலத்துக்கடனான
உரிட் அம்ட் அமை, ்ட் அமைற்றும் சிறந்தே வீட்டுவசதிக்கடனான உரிட் அம்ட் அமை.
கழகத்ட் அமதே கட்சிரியடனாக ்ட் அமைடனாற்றுவது, ஒரு
ரந்தே ஆள்தசர்ப்ப
பிரச்சடனாரம் மூல்ட் அமைடனாக முன்ாத தனடுக்கப் ட்டது, இதில இந்தே
தவட் அமலத்திட்டத்துடன்
உடன் டு வர்கள்
அட் அமனவரும்
பிரிட்டிஷ் பிரிவில தசர்ந்து ாத தகடனாள்ள வரதவற்கப் ட்டடனார்கள்.
ஆனடனால ாத ததேளிவிலலடனாதே சமூக லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக உணர்வுகள்
ாத தகடனாண்ட எவாத தரடனாருவரும் கூட உறுப்பினரடனாக ஆவதேற்குத்
திறந்துவிடப் ட்ட
விதேத்தில
அந்தே
தவட் அமலத்திட்டம்
எழுதேப் ட்டிருந்தேது. இவ்வடனாறு SLL ஐ WRP ஆக ்ட் அமைடனாற்றிரியட் அம்ட் அமை
கட்சியில
உறுப்பினரடனாவதேற்கடனான
அரசிரியல
தேகுதிட் அமரிய
அ டனாரியகர்ட் அமைடனாக
கீழிறக்குவதுடன்
பிட் அமணந்திருந்தேது.
ஆள்தசர்ப் டனானது
டனாட்டடனாளி
வர்க்கப்
பரட்சிக்கடனாக
அணிதிரட்டப் டவிலட் அமல,
்ட் அமைடனாறடனாக
ாத ததேடனாழிற்
கட்சி
அரசடனாங்கத்ட் அமதேத் ததேர்ந்ாத ததேடுக்கவும் ்ட் அமைற்றும் ஒரு சமூக

லு பூர்ஜ்ஜேனநடனாரியக
தவட் அமலத்திட்டத்ட் அமதேச்
ாத தசய்ரியப் ட்டது.

சட்ட்ட் அமைடனாக்குவதேற்கடனாகவும்

அதேற்கும் கூடுதேலடனாக, அந்தே ஆவணம் தசடனாசலிச ாத ததேடனாழிலடனாளர்
கழகத்ட் அமதே நடனான்கடனாம் அகிலத்தின் அட் அமனத்துலகக் குழுவுடன்
அட் அமடரியடனாளப் டுத்திக் ாத தகடனாள்ளவட் அமதே கடனாண் ததே அரிதேடனாக
இருந்தேது.
சரிரியடனாக
நடனான்கு
சுருக்க்ட் அமைடனான
ந்திகதள
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிச
இரியக்க
வரலடனாற்றுக்கடனாக
அர் ணிக்கப் ட்டிருந்தேது. திருத்தேலவடனாதேத்திட் அமனப் ாத த டனாறுத்தே
வட் அமர, அது அதேன் பிரிட்டிஷ் வடிவத்ட் அமதே, சர்வததேச
்ட் அமைடனார்க்சிஸ்ட் குழுட் அமவ (International Marxist Group) ்ட் அமைட்டுத்ட் அமை
குறிப்பிட்டது, முந்ட் அமதேரிய தேசடனாப்தேத்தில நடத்தேப் ட்ட வரலடனாற்று
த டனாரடனாட்டங்கள் சம் ந்தே்ட் அமைடனாக எதுவும் குறிப்பிடப் டவிலட் அமல.
இவ்வடனாறு
இந்தே
தவட் அமலத்திட்டத்தின்
அடிப் ட் அமடயில
தசர்ந்தேவர்களுக்கு, அவர்கள் சர்வததேச கம்யூனிச அட் அம்ட் அமைப்பின்
உறுப்பினர்கள்
ஆகிறடனார்கள்
என் ட் அமதேதரியடனா,
அலலது
அவர்களின் அரசிரியல தவட் அமலயில அவர்கள் ICFI இன்
முன்தனடனாக்குகள்
்ட் அமைற்றும்
அதேன்
ஆளுட் அம்ட் அமையுடன்
உடன் டுகிறடனார்கள் என் ட் அமதேதரியடனா அறிந்திருக்க தவண்டிரிய
அவசிரியம் கூட இலட் அமல. முந்ட் அமதேரிய தேசடனாப்தேத்தின் த டனாது SLL
இன் அரசிரியல அபிவிருத்தி ்ட் அமைற்றும் வளர்ச்சிட் அமரியப்
ற்றி
விளக்குட் அமகயில, அது
ப்தலடனாவடனாதே திருத்தேலவடனாதேத்தின்
கடனாட்டிக்ாத தகடனாடுப்பகளுக்கு
எதிரடனாக
டனாட்டடனாளி
வர்க்க
சர்வததேசிரியத்துக்கடனான
த டனாரடனாட்டம்
குறித்து
எட் அமதேயும்
குறிப்பிடதவ இலட் அமல.
ாத ததேடனாழிலடனாளர் பரட்சிக் கட்சிட் அமரிய (WRP) நிறுவும் முடிவு ற்றி
அட் அமனத்துலக
குழுவின்
நடனான்கடனாவது
்ட் அமைடனாநடனாட்டில
விவடனாதிக்கப் டவிலட் அமல. அது திருத்தேலவடனாதேத்துக்கு எதிரடனான
சர்வததேச த டனாரடனாட்டத்துடன் ாத ததேடனாடர்பிலலடனாதே ஒரு ததேசிரிய
முரியற்சிரியடனாக அணுக ட்டது. SLL ஐ WRP ஆக ்ட் அமைடனாற்றிரியட் அம்ட் அமை,
ப்தலடனாவடனாதே
கட் அமலப்பவடனாதேம்
்ட் அமைற்றும்
OCI
இன்
்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்திற்கு
எதிரடனான
நீண்ட
த டனாரடனாட்டத்தின்
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விட் அமளாத த டனாருளடனாக,
அதிலிருந்து
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிசத்தின்
ாத ததேடனாடர்ச்சிட் அமரிய
த ணுவதேற்கும்,
டனாதுகடனாப் தேற்கு்ட் அமைடனான
நனவுபூர்வ்ட் அமைடனான த டனாரடனாட்டத்தின் மூல்ட் அமைடனாக நடத்தேப் டவிலட் அமல.
அதேற்கு திலடனாக, அந்தே "உரு்ட் அமைடனாற்றம்" SLL த டனாரடனாடியிருந்தே
வரலடனாற்று
தகடனாட் டனாடுகட் அமள
கட் அமற டிரியச்
ாத தசய்வதேற்கும்
்ட் அமைற்றும் தவட் அமலத்திட்டத்ட் அமதேத் தேரந்தேடனாழ்த்துவதேற்கு்ட் அமைடனான ஒரு
வழிரியடனாக
ரியன் டுத்தேப் ட்டது.
இவ்வடனாறு,
WRP
ஸ்தேடனாபிக்கப் ட்ட அப்த டனாததே ICFI ஐ கட்டி எழுப்பவதில
இருந்து விலகும் விட் அமளவு பிரிட்டிஷ் பிரிவுக்குள் உணரக்
கூடிரியதேடனாக இருந்தேது.
ஆனடனால ாத ததேடனாழிலடனாளர் பரட்சிக் கட்சிட் அமரிய (WRP) நிறுவிரியதில
தேவறிலட் அமல
என்தறடனா,
அலலது
அந்தே
பதிரிய
கட்சி,
ட்ாத தரடனாட்ஸ்கிச
கட்சிரியலல
என் ட் அமதேதரிய
அந்தே
தவட் அமலத்திட்டத்தின்
்ட் அமைத்திரியவடனாதே
குணடனாம்சம்
அர்த்தேப் டுத்திரியது
என்று
கூறுவததேடனா
சரிரியடனானதேடனாகடனாது.
ாத ததேடனாடர்ச்சிரியடனான ல பிட் அமழரியடனான ்ட் அமைற்றும் ற்றடனாக்குட் அமறரியடனான
ஆவணங்கள்
்ட் அமைட்டுத்ட் அமை
தேசடனாப்தேங்களடனாக
ாத ததேடனாழிலடனாள
வர்க்கத்திற்குள் நடத்திரிய த டனாரடனாட்டங்களின் விட் அமளாத த டனாருளடனான
ஓர் இரியக்கத்தின் தேன்ட் அம்ட் அமைட் அமரிய ்ட் அமைடனாற்றிவிடடனாது. ஆனடனால WRP ஐ
நிறுவிரிய விதேம் ஒரு சந்தேர்ப் வடனாதே விலகலடனால ாத த ரியட் அமரக்
ாத தகடுத்திருந்தேது, இது கட்சிக்குள் வளர்ந்து வந்தே
டனாரிரிய
இரியக்கத்தின் அழுத்தேத்ட் அமதே —அதுவும் குறிப் டனாக அது அதேன்
ாத ததேடனாழிற்சங்க
நனவு
்ட் அமைட்டத்ட் அமதேத்
தேழுவிரியட் அமதே—
ாத தவளிப் டுத்திரியது.
தேழுவிரிய
இந்தே
விதேம்,
நடனான்கடனாம்
அகிலத்திற்குள் ்ட் அமைத்திரியவடனாதேத்திற்கு எதிரடனான த டனாரடனாட்டத்ட் அமதே
அபிவிருத்தி
ாத தசய்ரியடனா்ட் அமைல
த டனானதுடன்
தநரடிரியடனாக
ாத ததேடனாடர்பட் அமடரியதேடனாய் இருந்தேது. மீண்டுாத த்ட் அமைடனாருமுட் அமற
ட் அமழரிய
உண்ட் அம்ட் அமை ஊர்ஜிதேப் டுத்தேப் ட்டிருந்தேது: அதேடனாவது, ரியடனார்
்ட் அமைத்திரியவடனாதிகளுடன்
அவசரகதியில
தேத்துவடனார்த்தேரீதியில
முழுட் அம்ட் அமையின்றி
முறிட் அமவ
நிட் அமறதவற்றுகிறடனார்கதளடனா,
அவர்களுடதனதரிய தேளத்ட் அமதேதரிய ஏற்கும் நிட் அமலயில த டனாய்
முடிகிறடனார்கள்.

