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பதிய முதலாுதலாளித்துவ எதிர்ப்பக் கட்சியும் (NPA)  பப்லலாுதலாவுதலாத
ஐக்கிய ச செயலாகத்துடன் (United Secretariat - USec) இணைந்த
அதன்  செர்வலத செ துணை-அணைப்பகளும் ைுதலார்ச் 2  இல,  கிரீஸின்
சிரி செுதலா அர செுதலாங்கத்ணத புதலாருதலாட்டி ஓர் அறிக்ணக சவளியிட்டன.  "24
சபப்ரவரி 2015  அன்று நாுதலான்குதலாம் அகிலாத்தின் அணனத்துலாகக்
குழுவின் ஆம்ஸ்டர்டுதலாம் கூட்டத்தில"  அந்த அறிக்ணக ஏற்றுக்
சகுதலாள்ளப்பட்டதுதலாகவும் அது அறிவித்தது.

உலாக ல செுதலா செலி செ வணலாத் தளத்ணத பிரசுரித்து வருவதற்குதலாக
நான்கறியப்பட்ட நாுதலான்குதலாம் அகிலாத்தின் அணனத்துலாகக் குழு (ICFI)
மீது அந்த அறிக்ணகணய  செுதலாட்டுவது ஓர் அரசியல
ஆத்திரமூட்டலாுதலாகும்.  NPA  இன் பிற்லபுதலாக்குத்தனைுதலான
அரசியலுடனும் ைற்றும் கிரீஸில இப்லபுதலாது சிரி செுதலாவினுதலால தயுதலாரிப்ப
ச செய்யப்பட்டு வருகின்ற சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்தின் மீதுதலான
துதலாக்குதலகளுக்கும் ICFI ஐ சதுதலாடர்பபடுத்துவதன் மூலாைுதலாக
ட்சருதலாட்ஸ்கி செத்தின் ைதிப்ணபக் சகடுப்பலத அதன் லநாுதலாக்கைுதலாக
உள்ளது.

உக்லரனில சிஐஏ-ஆதரவிலாுதலான,  புதலாசி செ தணலாணையிலாுதலான
ஆட்சிக்கவிழ்ப்ணப ஆதரித்த ஓர் அறிக்ணகணய,  கடந்த ஆண்டு
ICFI இன் சபயருதலால ஐக்கிய ச செயலாகம் (Usec)  பிரசுரித்தலபுதலாது,
WSWS (உலாக ல செுதலா செலி செ வணலாத் தளம்) ஆல ச செய்யப்பட்ட
எச் செரிக்ணகயில,  WSWS  இல பிரசுரிக்கப்படும் அறிக்ணககள்
ைட்டுலை ICFI  இன் குரலில லபசுகின்றன என்பணத மீண்டும்
உறுதிப்படுத்தி இருந்தது.

“கிலரக்க ைக்களுடன் ஐக்கியம்"  என்று தணலாப்பிட்ட அதன்
 செமீபத்திய அறிக்ணகயில, Usec அடிப்பணடயிலலாலய ட்சருதலாட்ஸ்கி செ
லகுதலாட்புதலாடுகளுக்கு எதிருதலான ைற்றும் ICFI  இன் அரசியல
லபுதலாக்கிற்கு எதிருதலான நிணலாப்புதலாடுகணள முன்சனடுக்கின்றன.  அது
"ஐலருதலாப்பிய ஆளும் வர்க்கங்களுக்கு ஒரு முன்னணி  செவுதலாலாுதலாக"
சிரி செுதலாணவ சைச்சுகிறது.  ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியத்துடனுதலான அதன்
உடன்படிக்ணகயின் புதலாகைுதலாக சிரி செுதலா பகிரங்கைுதலாக ஒப்பக் சகுதலாண்ட
சிக்கன நாடவடிக்ணககள் குறித்து ஒரு வுதலார்த்ணத கூட கூறுதலாைல,
ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியத்துடன் உடன்படுவதற்கு "மிகவும்
சபுதலாருத்தைுதலான அணுகுமுணறகணள,  ஒரு மிகவும் பரந்த ைற்றும்
ஜனநாுதலாயக விவுதலாத கட்டணைப்பக்குள் லதர்ந்சதடுக்குைுதலாறு,  கிலரக்க
 செமூக ைற்றும் அரசியல  செக்திகளிடலை" அது லகுதலாருகிறது.

இந்த நிணலாப்புதலாடுகளுக்கும் ICFI க்கும் எந்த  செம்பந்தமும்
கிணடயுதலாது.  சதுதலாடர்ந்து உறுதியுதலாக சிரி செுதலாணவ எதிர்த்து வந்துள்ள
ICFI,  அதுசவுதலாரு முதலாுதலாளித்துவ கட்சிசயன்றும்,  அது
அதிகுதலாரத்திற்கு வருவது சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திற்கு ஒரு
முன்லனுதலாக்கிய படியுதலாகுதலாது என்றும் எச் செரித்துள்ளது.  ஐக்கிய
ஐலருதலாப்பிய ல செுதலா செலி செ அரசுகளுக்குதலான ஒரு  செர்வலத செ பரட்சிகர
லபுதலாருதலாட்டலை ஐலருதலாப்பிய சதுதலாழிலாுதலாளர்களுக்குதலான ஒலர நாம்பகைுதலான
முன்லனுதலாக்குதலாகும்.  ஒரு ட்சருதலாட்ஸ்கி செ நிணலாப்புதலாடுதலான இது,

2009 இல NPA  ஆல அதன் ஸ்துதலாபக குதலாங்கரஸில பகிரங்கைுதலாக
நிருதலாகரிக்கப்பட்டது.

Usec  ைற்றும் ICFI க்கு இணடயிலாுதலான அரசியல லவறுபுதலாடுகள்
முற்றிலுைுதலாக ஆவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பலதுதலாடு,  அணவ
வரலாுதலாற்று பதிவுகளின் (Historical  record)  ஒரு விடயைுதலாகவும்
உள்ளன.  மிலிஷேல பப்லலாுதலா ைற்றும் ஏர்சனஸ்ட் ைண்லடல
தணலாணையிலாுதலான திரித்தலவுதலாத  செர்வலத செ ச செயலாகத்திற்கு
(International  Secretariat)  விசுவுதலா செைுதலாக இருந்த  செக்திகளுடனுதலான
உணடவிலிருந்து,  62  ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ICFI  1953 இல
ஸ்துதலாபிக்கப்பட்டது.  அணவ 1963 இல ஐக்கிய ச செயலாகம் (United
Secretariat)  என்று தங்கணளத்துதலாங்கலள ைறுஒழுங்கு ச செய்தன.
உக்லரனில, அசைரிக்க ஆதரவிலாுதலான ஆட்சிக் கவிழ்ப்ணப ஆதரித்தணை;
பிருதலான்சில, பதிய முதலாுதலாளித்துவ எதிர்ப்பக் கட்சிணய லதுதலாற்றுவித்தணை;
ைற்றும் கிரீஸில,  சிரி செுதலாணவ அது ஆதரித்து வருவது ஆகியணவ
உட்பட,  அது தற்லபுதலாது சகுதலாண்டிருக்கும் நிணலாப்புதலாடுகள்,  ஓர் அணர
நூற்றுதலாண்டுக்கும் கூடுதலாுதலான குதலாலாத்திற்கு முன்னர்
ட்சருதலாட்ஸ்கி செத்திலிருந்து அது உணடத்துக் சகுதலாண்டலபுதலாது, அது எடுத்த
கணலாப்பவுதலாத (liquidationist)  ைற்றும் ைுதலார்க்சி செ-விலருதலாத
நிணலாப்புதலாடுகளின் உச் செக்கட்டைுதலாகும்.

சிரி செுதலா அதிகுதலாரத்திற்கு வந்தணை —முதலமுணறயுதலாக ஒரு லபுதலாலி-இடது
கட்சி ஓர் அர செுதலாங்கத்ணத உருவுதலாக்கி,  அதன் ச செுதலாந்த சபயரில ஆட்சி
ச செய்கிறது என்ற நிணலாயில— பப்லலாுதலாவுதலாதிகளின் பிற்லபுதலாக்குத்தனைுதலான
புதலாத்திரத்திற்கு ைற்றுசைுதலாரு நாுதலா செகரைுதலான சவளிப்புதலாட்ணட வழங்குகிறது.
அவர்களுதலால "பரந்த இடது கட்சிகள்"  என்று வணரயறுக்கப்படும் இந்த
சிரி செுதலா ைற்றும் NPA  லபுதலான்றணவகலள,  முதலாுதலாளித்துவ கட்சிகணள
கட்டணைக்க த செுதலாப்தங்களுதலாக லவணலா ச செய்துள்ள நிணலாயில,
இப்லபுதலாலதுதலா சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திற்கு எதிருதலான சிரி செுதலா அர செுதலாங்கத்தின்
சிக்கன நாடவடிக்ணககணள அவர்கள் சைவர்கள் மௌனைுதலாக ஆலைுதலாதித்து
வருகின்றனர்.

சிக்கன நாடவடிக்ணககள் முடிவுக்குக் சகுதலாண்டு வரப்படும் என்ற
சிரி செுதலாவின் லதர்தல வுதலாக்குறுதிகணள சவறுப்பூட்டும்ரீதியில
ணகத்துறப்பதற்கு,  சிரி செுதலாவிற்குள் இருக்கும் ஸ்ருதலாலினி செ,  ைுதலாலவுதலாயி செ,
பசுணை கட்சி ைற்றும் லபுதலாலி-இடது பிரிவுகளுக்கு சவறும் சவகு சிலா
வுதலாரங்கலள எடுத்தது.

ஜனவரி 25 இல நாடத்தப்பட்ட லதசிய லதர்தலில சவற்றியணடந்த
பின்னர்,  சிரி செுதலா அதிகுதலாரிகள் ஐலருதலாப்புதலாவின் பிரதுதலான
தணலாநாகரங்களுக்கு பயணிக்கத் சதுதலாடங்கினர்.  அவர்கள் ஐலருதலாப்பிய
சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திற்குள் சிக்கன நாடவடிக்ணககளுக்கு எதிருதலாக
இருந்த புதலாரிய எதிர்ப்பிற்கு முணறயிடவிலணலா.  அதற்கு ைுதலாறுதலாக,
சபப்ரவரி 20 இல, அவர்கள் ஐலருதலாப்பிய ஒன்றிய சிக்கன திட்டங்கணள
அங்கீகரித்தும்,  கிலரக்க கடணனத் தள்ளுபடி ச செய்வதற்குதலான
லகுதலாரிக்ணககணளக் ணகவிட்டும்,  ைற்றும் எரிச் செலூட்டும் விதத்தில
"அணைப்பகள்"  என்று ைறுசபயரிடப்பட்ட "முக்கூட்டுடன்"  (ஐலருதலாப்பிய
கமிிஷேன், ஐலருதலாப்பிய ைத்திய வங்கி ைற்றும்  செர்வலத செ நாுதலாைய நிதியம்)

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

வங்கிகளிடம சிரிசாரிசாவின அடிபணிவ
பிரானரிசானசின புதிய முதலரிசாளித்துவ எதிர்ப்பு

கட்சியை ய அமபலப்படுத்துகிறது



ஆகியவற்றுடன் லபச்சுவுதலார்த்ணத நாடத்த ஒப்பக்சகுதலாண்டும் ஓர்
உடன்படிக்ணகயில ணகசயழுத்திட்டனர்.

சபப்ரவரி 24  குதலாணலாயில,  சிரி செுதலாணவ ஆதரிப்பதற்குதலாக
ஆம்ஸ்டர்டுதலாமில Usec  கூடியிருந்த நிணலாயில,  ஐலருதலாப்புதலா
எங்கிலுைுதலான தணலாப்ப ச செய்திகளிலலாுதலா,  பதிய வரவு-ச செலாவு
திட்டக்கைக்கில சவட்டுக்கள்,  தனியுதலார்ையைுதலாக்கலகள்,  ைருத்துவ
கவனிப்ப திட்டங்களில குணறப்பகள் ைற்றும் நாணடமுணற ஓய்வூதிய
வயணத அதிகரிப்பது ஆகியவற்றின் மீது ஐலருதலாப்பிய
ஒன்றியத்திடம் சிரி செுதலா வழங்கிய பரிந்துணரகளுதலால நிரம்பியிருந்தன.
Usec  சிரி செுதலாவுடனுதலான அதன் ஐக்கியத்ணத சூளுணரத்து
விணடயிறுப்ப குதலாட்டியலதுதலாடு,  கிலரக்க சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்தின்
மீது ஐலருதலாப்பிய ஒன்றிய சிக்கன திட்டத்ணதத் திணிக்க
சிரி செுதலாவிற்கும் ைற்றும் அதன் கூட்டுதலாளிகளுக்கும் கரங்கணள
சுதந்திரைுதலாக விட லவண்டுசைன வலியுறுத்தியது.

சிரி செுதலாவின் சதுதலாழிலாுதலாளர்-விலருதலாத சகுதலாள்ணககணள Usec
தழுவியணை ஏலதுதலாசவுதலாரு பிணழலயுதலா அலலாது தந்திலருதலாபுதலாய
தவலறுதலா அலலா. அது ட்சருதலாட்ஸ்கி செம் ைற்றும் ல செுதலா செலி செப் பரட்சிணய
NPA முன்பினும் அதிகைுதலாக சவளிப்பணடயுதலாக நிருதலாகரித்திருப்பதில
இருந்தும் ைற்றும் USec இன் குட்டி முதலாுதலாளித்துவ ணகயுதலாட்களின்
சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்க விலருதலாதத்திலிருந்தும் உயிர்ப்லபுதலாடு சபருகி
வருகிறது.

பரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (LCR)  NPA ஐ ஸ்துதலாபிப்பதற்கு
முன்னதுதலாக,  முன்னணி LCR  உறுப்பினர் பிருதலான்சுவுதலா  செபுதலாலடுதலா
(Fran ois Sabado) 2008ç இல எழுதுணகயில,  ஒரு "பரந்த இடது
கட்சியுதலாக",  NPA  “ட்சருதலாட்ஸ்கி செத்தின் முழு வரலாுதலாற்ணற
உள்ளடக்குதலாத ஒரு கட்சியுதலாக இருக்கும் … அது பரட்சியுதலாளர்களின்
ஐக்கியத்துடன் ைட்டுலை ைட்டுப்பட்டு இருக்குதலாது" என்று எழுதினுதலார்.
NPA,  "வர்க்க லபுதலாருதலாட்டங்களினது,  ைற்றும் சிறந்த ல செுதலா செலி செ,
கம்யூனி செ,  சுதந்திரவுதலாத (libertarian)  ைற்றும் பரட்சிகர ைுதலார்க்சி செ
புதலாரம்பரியங்களினது,  ஒரு வரலாுதலாணற,  ஒரு சதுதலாடர்ச்சிணய
சகுதலாண்டுள்ளது” என  செபுதலாலடுதலா விவரித்துதலார்.

பன்ணைத்துவம் (pluralism)  ைற்றும் உள்ளிணைத்துக்சகுதலாள்ளும்
தன்ணைணய (inclusiveness)  புதலாதுகுதலாக்கிறது என்பணத அது
எதிர்த்த லபுதலாதினும், LCR/NPA  முதலாுதலாளித்துவ அர செுதலாங்கங்களின்
சிக்கன நாடவடிக்ணககணள திணிப்பதில த செுதலாப்த குதலாலாைுதலாக
அனுபவம் சகுதலாண்ட ைுதலார்க்சி செ-விலருதலாத சுதந்திரவுதலாதிகள்
(libertarians)  ைற்றும்  செமூக ஜனநாுதலாயக ைற்றும் ஸ்ருதலாலினி செ
 செக்திகளுடன் சநாருக்கைுதலான உறவுகணளக் கட்டணைக்க முணனந்து
வந்தது.  பயனுள்ள கூட்டுதலாளிகளுடன் லபரம்லப செ NPA,  “பரந்த
இடது கட்சிகணள"  கட்டணைக்கிறது என்ற விைர் செனத்ணத,  ஒரு
குறுங்குழுவுதலாத ைறுப்பணரயுதலாக கூறி கண்டித்தது.

LCR/NPA  இன் நிணலாலநாுதலாக்கு,  வங்கிகளின் நாலான்களுக்குதலாக
லபுதலாலி-இடது அடுக்குகணள ைறுஒழுங்கு ச செய்வதுடன்
பிணைந்திருப்பணத WSWS  வலியுறுத்தியது.  நாுதலாம் எழுதிலனுதலாம்:
“இடதுகளின் முதலாுதலாளித்துவ ைறுஅணில செர்தலின் புதலாகைுதலாக,  LCR
பரட்சிகர அரசியலுடன் அவர்களுக்கு ஒட்டிக்சகுதலாண்டிருந்த
சகுதலாஞ் செநாஞ் செ சதுதலாடர்பகணளயும் துண்டித்துக் சகுதலாள்கிறுதலார்கள்
என்பணத சதளிவுபடுத்திவிட்டனர்.  ட்சருதலாட்ஸ்கி செத்துடன் LCR
பகிரங்கைுதலாக அணடயுதலாளப்படுவணத சபுதலாறுத்த வணரயில,  LCR
ச செயலபடுத்துவதற்கு அனுைுதலானித்துள்ள கூர்ணையுதலாக வலாதிற்கு
துதலாவும் நாடவடிக்ணகக்கு அதுசவுதலாரு தணடயுதலாக இருக்கிறது …

“தன்ணனத்துதலாலன ஒழித்துக்கட்டுவதில LCR  இன் நிஜைுதலான
இலாக்கில இருப்பது உண்ணையில ட்சருதலாட்ஸ்கியின் அரசியல ைரப
துதலான்:  அதுதலாவது சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்தின் முழுணையுதலான அரசியல
சுயுதலாதீனம்,  பரட்சிகர  செர்வலதசியவுதலாதம்,  ைற்றும் முதலாுதலாளித்துவ

அரசு, ஸ்ருதலாலினி செ ைற்றும்  செமூக ஜனநாுதலாயக அதிகுதலாரத்துவங்கள், ைற்றும்
எலலாுதலா விதைுதலான முதலாுதலாளித்துவ லதசியவுதலாதம் ைற்றும் குட்டி-
முதலாுதலாளித்துவ தீவிரத்தன்ணை ஆகியவற்றுடன் ஒத்துணழப்பதன் மீதுதலான
ஒரு  செைர செைற்ற எதிர்ப்ணப வலியுறுத்துவது துதலான்.”

2008  நிதியியல சபுதலாறிணவத் சதுதலாடர்ந்து ஐலருதலாப்புதலாவில
ஆழைணடந்துவரும்  செமூக சநாருக்கடிக்கு இணடலய ஐலருதலாப்பிய  செமூக
ஜனநாுதலாயகக் கட்சிகள் ச செலவுதலாக்கிழந்து வருவது தீவிரப்பட்டுள்ள
நிணலாயில,  பப்லலாுதலாவுதலாதிகலளுதலா ஐலருதலாப்புதலாவின் பிற்லபுதலாக்குதனைுதலான
 செமூக ஜனநாுதலாயகக் கட்சிகணளப் பிரதியீடு ச செய்வலத அவர்களது கடணை
என்ற கருத்துருணவ முன்பினும் கூடுதலாுதலாக பகிரங்கைுதலாக அபிவிருத்தி
ச செய்தனர். இந்த முன்லனுதலாக்குதலானது, முன்னணி Usec உறுப்பினர்களது
கட்டுணர சதுதலாகுப்புதலான இடதின் பதிய கட்சிகள் (New Parties of the
Left) என்ற 2011 ஆம் ஆண்டு நூலில முன்ணவக்கப்பட்டது.

அந்த நூலின் லைலபக்கலை அறிவிக்கிறது, “பிரிட்டனில சதுதலாழிற் கட்சி
உட்பட அந்த கண்டசைங்கிலும் உள்ள  செமூக ஜனநாுதலாயக கட்சிகள்
வலாதிற்கு நாகர்ந்துள்ளன,  அத்துடன் முற்றிலுைுதலாக நாவ-
துதலாருதலாளவுதலாதத்ணதத் தழுவி உள்ளன.  இது  செமூக ஜனநாுதலாயகத்திற்குதலான
இடதில ஓர் அரசியல சவற்றிடத்ணத ஏற்படுத்தி உள்ளது,  அணத
நிரப்பவது தீவிர இடது ைற்றும் பரட்சிகர ைுதலார்க்சிஸ்டுகளின்
கடணையுதலாகும்.  என்ன அவசியசைன்றுதலால,  சுயுதலாதீனைுதலான சதுதலாழிலாுதலாள
வர்க்க பிரதிநிதித்துவத்ணத மீட்டணைக்க இடதின் பரந்த பன்ணைத்துவ
கட்சிகலள (pluralist parties) அவசியைுதலாகும்.”

ஆனுதலால  செமூக ஜனநாுதலாயகக் கட்சிகணள, பரட்சிகர கட்சிகணளக் சகுதலாண்டு
பிரதியீடு ச செய்ய கூடுதலாது என்பதில பப்லலாுதலாவுதலாதிகள் சதளிவுதலாக
இருந்தனர்.  ைுதலாறுதலாக  செமூக ஜனநாுதலாயகவுதலாதிகளின் பட்டவர்த்தனைுதலான
சுதந்திர  செந்ணத வனப்பணரகள்,  “பரந்த இடது கட்சிகணள"   செமூக
ஜனநாுதலாயகவுதலாதிகளின் இடதுதலாக இருப்பணதப் லபுதலான்று குதலாட்ட
அனுைதித்தது.  அணவ முதலாுதலாளித்துவ அர செுதலாங்கத்திடமிருந்து இடது
சகுதலாள்ணககணளப் சபறுவதற்குதலான  செுதலாத்தியக்கூறு இருப்பதுதலாக
பிரணைகணள ஊக்குவிக்க,   செமூக ஜனநாுதலாயக வுதலாய்ஜுதலாலாங்கணள
பயன்படுத்தின.  இந்த பிற்லபுதலாக்குத்தனைுதலான லைுதலா செடியின் நீண்டு
வணளந்த குறிக்லகுதலாள்,  இது இப்லபுதலாது சிரி செுதலா லதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதில
அதன் உச் செகட்ட சவளிப்புதலாட்ணடக் கண்டுள்ள நிணலாயில,  சதுதலாழிலாுதலாள
வர்க்கத்தின் ஒரு பரட்சிகர லபுதலாருதலாட்டத்ணதத் தடுப்பதுதலாக இருந்தது.

சவளிப்புதலார்ணவக்கு NPA  இன் புதலாதி-ஓய்வூ சபற்ற தணலாவருதலாக
விளங்கும் அலான் கிறிவினின் (Alain  Krivine)  ஒரு கட்டுணரயும்
இடதின் பதிய கட்சிகள் நூலில இடம் சபற்றிருந்தது.  NPA  “சிலா
பிரச்சிணனகணளத் தீர்த்திருக்கவிலணலா,  அது அவற்ணற எதிர்குதலாலா
ைுதலாநாுதலாடுகளுக்குதலாக விட்டு ணவத்துள்ளது,   செுதலான்றுதலாக,  அதிகுதலாரத்ணத
அணடவது,  இணடைருவு லகுதலாரிக்ணககள்,  இரட்ணட அதிகுதலாரம்,  இதர
பிறவற்ணறக் குறித்த எலலாுதலா மூலலாுதலாபுதலாய விவுதலாதங்கணளயும் விட்டு
ணவத்துள்ளது.  இந்நிணலாயில அது ட்சருதலாட்ஸ்கிஸ்ட் என்று
வுதலாதிடவிலணலா,  ைுதலாறுதலாக பரட்சிகர இயக்கத்திற்கு பங்களிப்பணவகளில,
ஏணனயவற்றின் ைத்தியில, ட்சருதலாட்ஸ்கி செமும் ஒன்றுதலாக இருப்பதுதலாக அது
பரிசீலிக்கிறது.  ஸ்ருதலாலினி செத்தின் கீழ் நாுதலாம் ச செய்ய லவண்டியிருந்த
இருந்தணதப் லபுதலாலா,  விருப்பமிலலாுதலாைலலாலய பின்பறம் லநாுதலாக்கும்
கண்ைுதலாடிணயக் சகுதலாண்டு சகுதலாள்ணகணய அணடய லவண்டியுள்ள
நிணலாயில,  ல செுதலாவியத் ஒன்றியம்,  ஸ்ருதலாலினி செம்,  இதர பிறவற்ணறக்
குறித்து NPA க்கு எந்த நிணலாப்புதலாடும் இலணலா,”  என்று அதில அவர்
அறிவித்துதலார்.

இந்த கருத்துணர மீதுதலான ஒரு ஆய்வுதலானது, 1960 களில தீவிர சகுதலாள்ணக
சகுதலாண்ட பப்லலாுதலாவுதலாத ைுதலாைவர்களில இருந்து எழுந்த கிறிவின்
லபுதலான்ற பிரபலாங்கள்,  எவ்வுதலாறு இன்று நானவுபூர்வைுதலாக ஐலருதலாப்பிய
முதலாுதலாளித்துவ அரசியலின் எதிர்பரட்சிகர தூண்களுதலாக ைுதலாறினுதலார்கள்
என்பதன் மீது  செற்று சவளிச் செத்ணதப் புதலாய்ச்சுகிறது.

http://www.wsws.org/en/articles/2009/02/lcrc-f05.html


பிருதலான்சில அங்லக ஒரு ஸ்ருதலாலினி செ-தணலாணையிலாுதலான லதசிய
அர செுதலாங்கம் ஒருலபுதலாதும் இருக்கவிலணலா என்பலதுதலாடு,  கிறிவின்
கூறுவணதப் லபுதலாலா,  LCR  “ஸ்ருதலாலினி செத்தின் கீழ்"  ஒருலபுதலாதும்
ச செயலபடவும் இலணலா.  இருந்தலபுதலாதினும் பப்லலாுதலாவுதலாதிகள்
எப்லபுதலாதுலை அவர்களின் முதுணக யுதலாலருதலா புதலார்த்துக் சகுதலாண்லட
இருப்பதுதலாகவும்,  அவர்கள் “பின்பறம் லநாுதலாக்கும் கண்ைுதலாடிணயக்
சகுதலாண்டு சகுதலாள்ணககணள அணடய"  லவண்டி இருந்ததுதலாகவும்
உைர்ந்துதலார்கள்.  20  ஆம் நூற்றுதலாண்டு பிருதலான்சில,  அக்லடுதலாபர்
பரட்சியும் USSR  உம் சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திணடலய புதலாரிய
சகவர்கள் மௌரவத்ணத சகுதலாண்டிருந்த லபுதலாதிருந்து,  குட்டி-முதலாுதலாளித்துவ
ைுதலாைவர்கள் இடதுதலாக குதலாட்டிக் சகுதலாள்வதற்கும் ைற்றும் ைுதலாசபரும்
பரட்சிகர லபுதலாருதலாட்டங்களில ஏலதுதலாசவுதலாரு விதத்தில இணைப்ப
சபற்றிருப்பதுதலாக குதலாட்டிக் சகுதலாள்வதற்கும்,  ைனப்பூர்வைுதலாக
இலணலாசயன்றுதலாலும், ஒரு சிலா ட்சருதலாட்ஸ்கி செ வுதலார்த்ணதஜுதலாலாங்கணள
அவர்கள் பயன்படுத்தி வந்துதலார்கள்.

ஆனுதலால 1991 இல USSR இன் ஸ்ருதலாலினி செ கணலாப்பிற்குப் பின்னர்
பலா த செுதலாப்தங்கள் கடந்து லபுதலான நிணலாயில,  LCR
ட்சருதலாட்ஸ்கிஸ்டுதலாக குதலாட்டிக் சகுதலாள்ள லவண்டிய ஒரு கடணைப்புதலாடு
இனியும் இருக்கவிலணலா என்று உைர்ந்தது. அதுலபுதலான்று குதலாட்டிக்
சகுதலாள்வது பிசரஞ்சு முதலாுதலாளித்துவ அரசியலின் ஏணனய
கன்ணனகளுடன் உபுதலாயங்களில ஈடுபடுவதற்குதலான முயற்சிகணள
ைட்டும் சவட்டுவதுதலாக இலணலா,  ைுதலாறுதலாக அது LCR  இன்  செமூக
அடித்தளைுதலான சபரும் ஊதியம் சபறுகின்ற கலவியுதலாளர்கள்,
நாுதலாடுதலாளுைன்றவுதலாதிகள் ைற்றும் சதுதலாழிற் செங்க ச செயலபுதலாட்டுதலாளர்களின்
ைனக்குணறகணள பிரதிபலிக்கவும் முடியுதலாைல இருந்தது.
சதுதலாழிலாுதலாளர்களின் வுதலாழ்க்ணக நிணலாணைகள் மீதுதலான இரக்கைற்ற
துதலாக்குதலகளின் அடிப்பணடயில,  முதலாுதலாளித்துவ  செமூகத்திற்குள்
ச செலவ வளம், தனிச் செலுணககள் ைற்றும் அந்தஸ்ணதப் சபற்றிருந்த
நிணலாயில,  அவர்கள் ல செுதலா செலி செப் பரட்சிக்கு விலருதலாதைுதலாக
இருந்தனர்.

கிறிவினின் கருத்து சதளிவுபடுத்துவணதப் லபுதலாலா,  அவர்கள்
அடிப்பணட வரலாுதலாற்று முன்லனுதலாக்கு பிரச்சிணனகள் குறித்லதுதலா
சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திற்குதலான பரட்சிகர மூலலாுதலாபுதலாயங்கள் குறித்லதுதலா
எந்தவித விவுதலாதத்ணதயும் விரும்பவிலணலா.

பலா நாுதலாடுகளில, NPA  உடன் இணைந்த "பரந்த இடது கட்சிகள்"
முதலாுதலாளித்துவ அர செுதலாங்கங்களில இணைந்ததுடன்,  சதுதலாழிலாுதலாள
வர்க்கத்தின் மீது துதலாக்குதலகணள நாடத்தின.  இத்துதலாலியில,
லிவிலயுதலா ணைதுதலான் தணலாணையிலாுதலான பப்லலாுதலாவுதலாத கன்ணன அங்லக
Rifondazione Comunista  ஐ உருவுதலாக்க ஸ்ருதலாலினி செ இத்துதலாலிய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கன்ணனகள் ைற்றும் அருதலாஜகவுதலாதிகளுடன்
(anarchists)  கூட்டு ல செர்ந்தது.  அக்கட்சி ஓய்வூதியங்கணள
சவட்டிய ைற்றும் ஆப்குதலானிஸ்துதலானில லபுதலார் நாடத்திய 2006-2008
ஓலிவ் கூட்டணியில (Olive  Coalition)  பங்கு பற்றி இருந்தது.
சடன்ைுதலார்க்கின் சிவப்ப-பச்ண செ கூட்டணி (RGA)  2011  லிபிய
லபுதலாணரயும்,  நாுதலாடுதலாளுைன்றத்தில லடனிஷ் அர செுதலாங்கத்தின் சிக்கன
சபுதலாதிகணளயும் ஆதரித்தது.

நாணடமுணறயில கற்பணனயும் ச செய்து புதலார்க்கவியலாுதலாத இத்தணகய
கட்சிகளின் லைுதலா செடி துதலான்,  Usec  சிரி செுதலாணவத் தழுவுவதற்கு
அரசியல பின்பலாத்ணத வழங்கியது.  இடதின் பதிய கட்சிகள்
நூலின் அவரது கட்டுணரயில,  லடனிஷ் RGA  தணலாவர் Bertil
Videt,  அரசு அதிகுதலாரத்ணத அணடவதற்குதலான தனிச்சிறப்பரிணைக்கு
பிரதியீடுதலாக,  அவர்களின் லகுதலாட்புதலாடுதலாக அவர்கள் முன்ணவக்கும்
எணதயும் துறப்பதற்கும்,  குதலாட்டிக்சகுதலாடுப்பதற்கும் பப்லலாுதலாவுதலாத
கட்சிகள் தயுதலாருதலாக இருப்பதுதலாகவும் விருப்பத்துடன் இருப்பதுதலாகவும்
பகிரங்கைுதலாக சபருணையடித்துதலார்.

“அரசியல கட்சிகள் நிச் செயைுதலாக இலாக்குகணள லநாுதலாக்கி நாகர்ந்து
சகுதலாண்டிருக்கின்றன, அவற்ணறக் கண்டுபிடிப்பதும் வணகப்படுத்துவதும்
சிக்கலாுதலானதுதலாகும் …  ஆப்குதலானிஸ்துதலானில இத்துதலாலிய இருதலாணுவ
தணலாயீட்டிற்கும் இத்துதலாலியில அசைரிக்க இருதலாணுவ தளங்களுக்கும்
ஆதரவளித்த இத்துதலாலிய கம்யூனிஸ்ட் ைறு அஸ்திவுதலாரக் கட்சி (Italian
Communist  Refoundation  Party)  ச செய்தணதப் லபுதலாலாலவ,  ஒரு
முதலாுதலாளித்துவ-எதிர்ப்ப கட்சி அதிகுதலார லவட்ணகயுதலால ல செுதலாதிக்கப்பட்டு
அதன் பிரதுதலான லகுதலாட்புதலாடுகணளக் ணகவிடுதலாது என்பதற்கு எந்த
உத்தரவுதலாதமும் இலணலா,” என்று அவர் எழுதினுதலார்.

வஞ் செகம் ைற்றும் அரசியல லவசித்தனத்தின் இந்த வழிபுதலாடு துதலான்,
Usec  இன் லபுதலாலி-இடது கட்சிகளின்,  ஏன் சிரி செுதலா அர செுதலாங்கத்தினது
சகுதலாள்கணளகளின் உள்ளுதலார்ந்த இன்றியணையுதலா உள்ளடக்கத்ணத
உருவுதலாக்குகிறது.  ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் கிரீஸின்  செமூக
ஜனநாுதலாயக PASOK  கட்சியின் சிக்கன சகுதலாள்ணககள் மீதிருந்த புதலாரிய
அதிருப்தி குதலாரைைுதலாக,  2012 இல சிரி செுதலா லதசிய பதவிக்குதலான ஒரு
பிரதுதலான லபுதலாட்டியுதலாளருதலாக லைசலாழுந்தலபுதலாது,  USec  உடனடியுதலாக
அணத அரவணைத்தது.

“ஐலருதலாப்பிய சதுதலாழிலாுதலாளர்களின் எதிர்குதலாலாம் கிரீஸில முடிவு
ச செய்யப்பட்டு வருகிறது" என்று தணலாப்பிட்டு லை 2012 இல Usec ஓர்
அறிக்ணக சவளியிட்டது.  சிரி செுதலா தணலாணையிலாுதலான அர செுதலாங்கத்திற்கு
அணழப்ப விடுத்த அது இவ்வுதலாறு அறிவித்தது:  “கிலரக்க ைக்கள்,
அதற்கு வுதலாக்களிப்பதன் மூலாைுதலாக ைற்றும் அணத ஒன்றுதிரட்டுவதன்
மூலாைுதலாக,  சிக்கன நாடவடிக்ணககணள எதிர்க்கும் எலலாுதலா  செமூக ைற்றும்
அரசியல இடதின் ஒரு அர செுதலாங்கத்ணதக் சகுதலாண்டு வருவதில சவற்றி
அணடய லவண்டுசைன நாுதலாங்கள் விரும்பகிலறுதலாம் …  கிரீஸில ஒரு
அவ செரகுதலாலா திட்டத்ணதச் சுற்றி சிக்கன நாடவடிக்ணகக்கு எதிருதலாக லபுதலாருதலாடி
வரும் அணனத்து  செக்திகளும் —சிரி செுதலா,  அண்டுதலார்ஸ்யுதலா (Antarsya),
KKE [கிலரக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி], சதுதலாழிற் செங்கங்கள், ைற்றும் ஏணனய
 செமூக இயக்கங்களும்—  ஒன்று ல செர்வதற்கு நாுதலாங்கள்
அணழப்பவிடுக்கிலறுதலாம்.”

கிரீஸில சிக்கன நாடவடிக்ணககள் மீது சிரி செுதலா தணலாவர் அசலாக்சிஸ்
சிப்ருதலாஸின் விைர் செனங்கள் சவறும் கண்துணடப்ப என்பது  செர்வலத செ
ஊடகங்களுக்கு அவர் அளித்த முக்கிய அறிக்ணககளில
சவளிப்பட்டணதக் கண்டுசகுதலாள்ளுதலாைல,  லைுதலா செைுதலான நாம்பிக்ணகயின்
அடிப்பணடயில, சிரி செுதலா அர செுதலாங்கம் சிக்கன நாடவடிக்ணககணள எதிர்க்கும்
என்று USec ஆல சபுதலாய்யுதலான வுதலாதம் ணவக்கப்பட்டது.

USec  அதன் அறிக்ணகணய சவளியிடுவதற்கு ஒருசிலா நாுதலாட்களுக்கு
முன்னர் துதலான், சிப்ருதலாஸ் ஐலருதலாப்பிய ஒன்றிய பிணைசயடுப்பகள் ைற்றும்
சிக்கன நாடவடிக்ணககணள அவர் லபை விரும்பகிறுதலார் என்பணத
ஊடகங்களுக்கு கூறி,  ஐலருதலாப்புதலாவிற்கு அவரது முதல பகிரங்கைுதலான
பயைத்ணத லைற்சகுதலாண்டுதலார்.  அவர் ருதலாய்டருக்கு சதரிவிக்ணகயில,
“எங்கணளக் குறித்து ஐலருதலாப்புதலாவிற்கு என்ன சகுதலாண்டு
ச செலலாப்படுகிறலதுதலா அணதயலலா நாுதலாங்கள் பிரதிநிதித்துவம் ச செய்வது,
அணத நாுதலாங்கள் விரும்பவும் இலணலா …  நாுதலாங்கள் ஐலருதலாப்புதலாவின்
ஐக்கியத்ணதப் பயன்படுத்தவும்,  எங்களின் நீண்டகுதலாலா
சீர்திருத்தங்களுக்கு அடித்தளத்ணத உருவுதலாக்க நிதியுதவிகணளயும்
விரும்பகிலறுதலாம்,”  என்றுதலார்.  சிரி செுதலா தணலாவர்களுதலால அடுத்தடுத்து
சவளியிடப்பட்ட எண்ைற்ற அத்தணகய கருத்துக்கணள USec கண்டும்
குதலாைுதலாதது லபுதலாலா இருந்தது.

சிரி செுதலாவின் அரசியணலாக் குறித்து,  ஒரு வர்க்க பகுப்புதலாய்வின்
அடிப்பணடயில அந்த  செையத்தில WSWS  ச செய்த எச் செரிக்ணககள்,
நிரூபிக்கப்பட்டன.  லை 17,  2012  இல அது எச் செரிக்ணகயில,  சிரி செுதலா
"சபுதலாருளுதலாதுதலார சபுதலாறிணவத் தவிர்ப்பதற்குதலாக கடன் திரும்பி
ச செலுத்துவதற்குதலான கூடுதல நீடிப்ணபயும் ைற்றும் ைக்கள் எதிர்ப்ணப
 செுதலாந்தப்படுத்த பற்றுதலாக்குணற-குணறப்ப நிபந்தணனகளில லைலலாுதலாட்டைுதலான
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ைுதலாற்றங்கணளயும் விரும்பம் கிலரக்க முதலாுதலாளித்துவ வர்க்கத்தின்
ஒரு பிரிவிற்குதலாக லபசுகின்ற ஒரு கட்சியுதலாகும்…" என்று எழுதியது.

அக்கட்டுணர சதுதலாடர்ந்து குறிப்பிடுணகயில,  “சிரி செுதலா உறுதியுதலாக
ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் யூலருதலாணவப் புதலாதுகுதலாக்கிறது,
அலதலவணளயில அது தன்ணனத்துதலாலன சிக்கன நாடவடிக்ணகயின்
ஒரு எதிர்ப்புதலாளருதலாக குதலாட்டிக் சகுதலாள்கிறது. ஆனுதலால இந்த பம்ைுதலாத்து
முடியுதலாதது.  சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்தின் மீதுதலான சிக்கன
நாடவடிக்ணககளும்,  முன்ணப விட ஆழ்ந்த துதலாக்குதலகளும்
வங்கியுதலாளர்களது ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியத்தின் ைற்றும் அது
புதலாதுகுதலாக்கும் முதலாுதலாளித்துவ ஒழுங்கணைப்பின் ஓர் உள்ளுதலார்ந்த
லதணவயுதலாகும்.”

NPA  ைற்றும் அதனுடன் இணைந்த அணைப்பகளின் வுதலாதங்கள்,
அணவ சிரி செுதலாணவ ஊக்குவிப்பணத நியுதலாயப்படுத்துவதற்குதலாக
வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என்பலதுதலாடு,  அதன் அர செுதலாங்க
சகுதலாள்ணககளுக்கு அவர்களது ஆதரணவயும் சபரிதும்
எடுத்துக்குதலாட்டுகின்றன.  புதலாரீஸில அது அதிகுதலாரத்திற்கு வந்துதலால,
அதன் சகுதலாள்ணககளும் சிரி செுதலாவின் சகுதலாள்ணககளிலிருந்து முற்றிலும்
லவறுபட்டதுதலாக இருக்குதலாது என்பணத அவர்கள்
சதளிவுபடுத்துகின்றனர்.

கிரீஸில ஜனவரி 25  லதர்தலகளுக்கு முந்ணதய நாுதலாட்களில,
முன்னணி NPA  உறுப்பினர்கள் சிரி செுதலா மீதுதலான விைர் செனங்கணள
எதிர்த்தனர்.  அதன் லதர்தல லவணலாத்திட்டம் முரண்புதலாடுகளுதலால
துதலாக்கப்பட்டிருந்தணத அவர்கள் ஒப்பக்சகுதலாண்டுதலாலும்,  சிரி செுதலா
நாணடமுணறப்படுத்தும் சகுதலாள்ணககள் குறித்து எந்த எச் செரிக்ணகயும்
விடுக்க லவண்டுதலாசைன வலியுறுத்தினர்.

 செபுதலாலடுதலா எழுதினுதலார்,  “முக்கூட்டின் 'பரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கணள'
நிருதலாகரிப்பது,  வட்டி ச செலுத்தும் சதுதலாணககணள நிறுத்துவது,
சபரும்புதலாலாுதலான கடணன தள்ளுபடி ச செய்வது ஆகியணவ குறித்து
'ஜனுதலாதிபதிய குழுவும்' (presidential bureau)  ைற்றும் சிரி செுதலாவின்
தணலாவர் அசலாக்சிஸ் சிப்ருதலாஸூம் பசிப்ராஸூம் பலா முரண்புதலாடுதலான
அறிவிப்பகணள சவளியிட்டு வருகின்றன,  இருப்பினும் அவர்கள்
ஐலருதலாப்பிய ஒன்றிய தணலாவர்களுடன் ஓர் உடன்புதலாட்ணட எட்ட
முணனந்து வருகின்றனர் …  இந்த இரட்ணட-லவிஷே லபச்சு
விணரவிலலாலய கிரீஸிலும் ஐலருதலாப்புதலாவிலும் லைலாுதலாதிக்கம்
சகுதலாள்ளும் வர்க்கங்களின் சகுதலாள்ணககளுக்குள் சகுதலாண்டு ச செலலும்:
ஒன்று ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியத்தின் கட்டணளணய நீங்கள் ஏற்றுக்
சகுதலாள்ளுங்கள்,  அவ்வுதலாறுதலாயின் அங்லக ஒரு லதுதலாலவி ஏற்படும்,
அலலாது சிக்கன நாடவடிக்ணகக்கு எதிருதலான லபுதலாருதலாட்டத்தில நீங்கள்
நாம்பிக்ணகயுடன் நின்று ஒன்றுதிரட்டலுக்கு அணழப்ப விடுங்கள்,”
என்றுதலார். 

ஆனுதலால சிரி செுதலாவின் "இரட்ணட-லவிஷே லபச்சு"  குறித்து குறிப்பிட்ட
பின்னரும் கூட,  சிரி செுதலா தயுதலாரிப்ப ச செய்து வந்த
குதலாட்டுக்சகுதலாடுப்ணபக் குறித்து சதுதலாழிலாுதலாளர்களுக்கு எச் செரிப்பணத
ஏற்றுக் சகுதலாள்ளவியலாுதலாது என  செபுதலாலடுதலா வலியுறுத்தினுதலார்.
“பரட்சியுதலாளர்களின் புதலாத்திரம் அனுைுதலானிப்பலதுதலா அலலாது நாுதலாணளய
குதலாட்டிக்சகுதலாடுப்பகணளக் குறித்து கண்டிப்பலதுதலா அலலா.
எந்தளவிற்கு  செுதலாத்தியலைுதலா அந்தளவிற்கு சிரி செுதலாவின் அனுபவம்
ைக்களின் முணறயீடுகணளத் திருப்தி ச செய்ய ச செலகிறலதுதலா,  அணவ
அணனத்ணதயும் ச செய்வதற்கு அணத அனுைதிப்பதுதலாகும்,”  என்று
அறிவித்துதலார். 

சிரி செுதலாவின் பிற்லபுதலாக்குத்தனைுதலான அரசியணலா மூடிைணறக்க ைற்றும்
அதன் லவணலாத்திட்டத்ணத வுதலாக்குதலாளர்களிணடலய குழப்ப அதனுதலால

ஆனைட்டும் அணனத்ணதயும் ச செய்த பின்னர்,  NPA  இப்லபுதலாது
ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியத்திடம்  செரைணடவணதத் தவிர அங்லக லவறு
ைுதலாற்றீடு இருக்கவிலணலா என்று லகுதலாணழத்தனைுதலான வுதலாதங்கணளத்
திரும்ப திரும்ப கூறி வருகிறது.

அதன் ஆங்கிலா வணலாத் தளம் International Viewpoint,  இலாண்டன்
கிங்ஸ் கலலூரியில சைய்யியல படிப்பித்து வரும் சிரி செுதலாவின் ஒரு
முன்னணி உறுப்பினர்  செதுதலாதிஸ் குசவலாுதலாகிஸ் (Stathis  Kouvelakis)
வழங்கிய ஒரு கருத்துணரணய சவளியிட்டது.  “இப்லபுதலாணதய
லபச்சுவுதலார்த்ணதகளின் தற்லபுதலாணதய நிணலாணயப் பற்றிய ஒரு சதளிவுதலான
புதலார்ணவணயப் சபறுவது மிகவும் சிக்கலாுதலானதுதலாகும்— செக்திகளினது
 செைநிணலாயில படுலைுதலா செைுதலான  செைச்சீரின்ணைக்கு இணடலய,  ைற்றும் ஒரு
தரப்ப அதன் தணலாயில துப்புதலாக்கிணய (ஐலருதலாப்பிய ைத்திய வங்கி)
ணவத்துள்ளது என்ற உண்ணைக்கு இணடலய, 'லபரம்லப செல' என்பது ஒரு
ச செுதலால முரண்புதலாடுதலாக ைுதலாறிவிடுகிறது.” என்று அவர் எழுதுகிறுதலார்.

சிரி செுதலாவிற்கு முன்னர் இருந்த வலாது செுதலாரி கிலரக்க அர செுதலாங்கங்கணளப்
லபுதலாலாலவ சிரி செுதலாவும் ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியத்துடனுதலான
லபச்சுவுதலார்த்ணதகளில சிலா குணறந்தளவிலாுதலான விட்டுக்சகுதலாடுப்பகணளப்
சபற லவண்டும் என்பது ைட்டுலை நாம்பிக்ணகக்குரிய ஒன்றுதலாக உள்ளது
என்று குசவலாுதலாகிஸ் வலியுறுத்தினுதலார். “இதில, ஒருலவணள, நாம்பிக்ணக
தங்கியிருக்கலாுதலாம்.  அதன் ைக்களுக்குதலாக சிலா அடிப்பணட
சபுதலாறுப்பறுதிகணள ஏற்றிருக்கும் ஓர் அர செுதலாங்கம், ஐலருதலாப்பிய ஒன்றியம்
ைற்றும் கடன் வழங்குபவர்களின் ஆழைுதலான முணறயீடுகணள நிருதலாகரிக்க
லவண்டும் என்பணத ஏற்றுக் சகுதலாள்ள முடியுதலாது,”  என்று அவர்
எழுதினுதலார்.

கிரீஸின்  செம்பவங்கள் சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திற்கு கூர்ணையுதலான அரசியல
படிப்பிணனகணள வழங்குகின்றன.  ஐலருதலாப்புதலா எங்கிலும் உள்ள குட்டி-
முதலாுதலாளித்துவ குழுக்களின் நிணலாலநாுதலாக்ணகப் பின்பற்றி, முதலாுதலாளித்துவ
அரண செ நிர்வகிக்க "இடது"  அதிகுதலாரிகணள லதர்ந்சதடுப்பதன் மூலாைுதலாக
சிக்கன சகுதலாள்ணககளுக்கு அரசியல ைுதலாற்றத்ணதக் லகுதலாரும்
முன்லனுதலாக்கு,  ஒரு முட்டுச் செந்தில உள்ளது.  முதலாுதலாளித்துவ வர்க்கம்
ைற்றும் அதன் அணனத்து அரசியல பிரதிநிதிகளிடமிருந்தும்
சுயுதலாதீனப்பட்ட ஒரு பரட்சிகர ல செுதலா செலி செ லபுதலாருதலாட்டம் ைட்டுலை
சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்திற்கு முன்னுதலால உள்ள ஒலர புதலாணதயுதலாகும்.

இது,  ட்சருதலாட்ஸ்கி செத்தின் வரலாுதலாற்றுரீதியிலாுதலான ைற்றும்
அரசியலரீதியிலாுதலான ைரபியத்ணதப் புதலாதுகுதலாப்பதன் அடிப்பணடயில,
குட்டி-முதலாுதலாளித்துவ லபுதலாலி-இடணத அம்பலாப்படுத்துவதற்குதலான ICFI
இன் லபுதலாருதலாட்டத்தின் ணைய முக்கியத்துவத்ணத அடிக்லகுதலாடிடுகிறது.
இந்த லபுதலாருதலாட்டத்திற்கு அடித்தளத்தில இருப்பது தந்திலருதலாபுதலாயங்கள்
மீதுதலான குறுங்குழு பூ செலகள் அலலா,  ைுதலாறுதலாக ல செுதலா செலி செத்திற்குதலான ஒரு
லபுதலாருதலாட்டத்தில சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்ணத ஒன்று திரட்டுவதற்குதலான
லபுதலாருதலாட்டத்ணதயும் ைற்றும் வங்கிகளுக்கும் முதலாுதலாளித்துவ
அரசியலுக்கும் அடிபணிவணத நியுதலாயப்படுத்தும் லபுதலாலி-இடது
வியுதலாக்யுதலானங்கணளயும் பிரிக்கும் அடிப்பணட அரசியல
பிரச்சிணனகளுதலாகும்.  ஒட்டுசைுதலாத்த லபுதலாலி-இடது அரசியல
கும்பலகளுக்கு எதிருதலான ஒரு  செணளக்குதலாத அரசியல
லபுதலாருதலாட்டத்திலிருந்து ைட்டுலை சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கம் சவற்றி அணடய
முடியும்.

லபுதலாலி-இடதின் திவுதலாலநிணலாயின் படிப்பிணனகணளக் கைக்சகடுத்து
சகுதலாண்டு,  கிரீஸிலும்,  பிருதலான்சிலும்,  ைற்றும்  செர்வலத செ அளவிலும்
சதுதலாழிலாுதலாள வர்க்கத்தின் அரசியல தணலாணையுதலாக ICFI  இன்
பிரிவுகணளக் கட்டிசயழுப்பம் லபுதலாருதலாட்டத்தில இணைவலத ல செுதலா செலி செ-
சிந்தணன சகுதலாண்ட சதுதலாழிலாுதலாளர்கள்,  பத்திஜீவிகள் ைற்றும்
இணளஞர்கள் முகங்சகுதலாடுத்திருக்கும் முக்கிய பணியுதலாகும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


