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பதவிக்க வந்த வவறும பத்த நநாட்களுக்க உள்ளேயஉள்ளேளேய்,
புதி் கிளேயகிரேக்க அகிரேசநாங்கத்தின இடதசநார பநாசநாங்கத்தனங்கள்
சீட்டுக்கட்டு வீட்டைப்டப ளேயபநால சிதற வருகினறன.

கிளேயகிரேக்க கடடைப்னத் தள்ளுபடி வசய்் ளேயவண்டுவய வேண்டுமெனற அதன
ளேயகநாரக்டைப்கடைப்் சிரசநா டைப்கவிட்டுள்உள்ளேதடன,  அதன சமூக
ளேயவடைப்லத்திட்டத்டைப்தயும தஉள்ளேர்த்திக் வகநாண்டுவிட்டத.  அதற்க
பதிலநாக பிகிரேதய வேண்டுமெ ய வேண்டுமெந்திர அவலக்சிஸ் சிபகிரேநாஸூம் நிதி மசிஸ் சிப்ராஸூம நிதி ய வேண்டுமெந்திர
்நானிஸ் வநாவகிரே வாரௌஃபநாகிஸூம் நிதி மசிஸ் சிப்ராஸூம ஐளேயகிரேநாபபி் அகிரேசநாங்கங்களும
வங்கிகளும சிரசநாடைப்வச் சநார்ந்திருக்கலநாம எனபதற்க
உத்தகிரேவநாதய வேண்டுமெளிக்க,  அதநாவத வநாவகிரே வாரௌஃபநாகிஸின
வநார்த்டைப்தகளில் கூறுவதநானநால், "எங்களுக்க முனனர் இருந்த
அகிரேசநாங்கங்கள் வசய்் ய வேண்டுமெறுத்த ஆழ்ந்த கிளேயகிரேக்க அகிரேச
சீர்திருத்தங்கடைப்உள்ளே முனனுக்கத் தள்உள்ளே"
உத்தகிரேவநாதய வேண்டுமெளிபபதற்கநாக,  ஐளேயகிரேநாபபநா முழுவதிலும ப்ணித்த
வருகினறனர்.

இதவடைப்கிரேயில் சிரசநாவிடம இருந்த திட்டத்டைப்தப வபநாறுத்த
வடைப்கிரேயில், கிளேயகிரேக்க கடனகடைப்உள்ளேத் திருபபி வசலுத்தவதன மீத
ய வேண்டுமெறுளேயபகிரேம வசய்் அத பல்ளேயவறு ஐளேயகிரேநாபபி்
தடைப்லநககிரேங்களுக்க இடைப்டயிலநான ளேயபநாட்டிகடைப்உள்ளே
ப்னபடுத்தம எனறருந்தத.  அதனபடி சிபகிரேநாஸூம் நிதி மசிஸ் சிப்ராஸூம
வநாவகிரே வாரௌஃபநாகிஸூம் நிதி மசிஸ் சிப்ராஸூம பதவிக்க வந்த முதல் நநாட்களில் பிவகிரேஞ்ச
ய வேண்டுமெற்றும இத்தநாலி்ர்களின ஆதகிரேடைப்வப வபற வசலவிட்டனர்,
இவர்களேயஉள்ளே அவர்கஉள்ளேத வசநாந்த நநாட்டில் சிக்கன
நடவடிக்டைப்ககடைப்உள்ளேத் திணித்த வருகினற அளேயதளேயவடைப்உள்ளேயில்
ளேயபர்லினிடமிருந்த தஉள்ளேர்வநான கடன ய வேண்டுமெற்றும ளேயய வேண்டுமெலதிக
நிதியி்ல் இடஒதக்கீடு ஆகி்வற்டைப்றக் ளேயகநாகிரே உபநா்ங்கள்
வசய்த வந்தனர்.

அந்த சமபவங்களின ளேயபநாத, பநாரீஸூம் நிதி மும ளேயகிரேநாமும சிரசநா கிளேயகிரேக்க
கடனகடைப்உள்ளேத் திருமப வசலுத்த ளேயவண்டுவய வேண்டுமென வலியுறுத்தின.
புதி் கிளேயகிரேக்க அகிரேசநாங்கத்திற்க வழங்கபபடும
விட்டுவகநாடுபபுகள்,  பிகிரேநானஸ் ய வேண்டுமெற்றும இத்தநாலி
உள்உள்ளேடங்கலநாக வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்தின எதிர்பபிற்க
நி்நா்பூர்வத்தனடைப்ய வேண்டுமெடைப்் வழங்கிவிடுவய வேண்டுமெனறும,  ஒட்டுவய வேண்டுமெநாத்த
ஐளேயகிரேநாபபி் ஒனற்த்டைப்த ஸ்திகிரேமினடைப்ய வேண்டுமெக்கள் வகநாண்டு
வந்தவிடுவய வேண்டுமெனறும அடைப்வ அஞ்சின.

ஐளேயகிரேநாபபி் ய வேண்டுமெத்தி் வங்கியின மீத டைப்வத்திருந்த சிரசநாவின
நமபிக்டைப்ககளும ஏய வேண்டுமெநாற்றய வேண்டுமெநாகி ளேயபநானத. பிகிரேநாங்க்ளேயபர்டில் ECB
தடைப்லவர் ய வேண்டுமெரளேய்நா திகிரேநாஹிடைப்் வவகிரே வாரௌஃபநாகிஸ் சந்தித்த
பினனர் வவக விடைப்கிரேவிளேயலளேய ,்  அந்த ய வேண்டுமெத்தி் வங்கி கிளேயகிரேக்க
வங்கிகளுக்க கடன வழங்கவதற்க உத்திகிரேவநாதய வேண்டுமெநாக கிளேயகிரேக்க
அகிரேசநாங்க பத்திகிரேங்கடைப்உள்ளே இனியும ஏற்க முடி்நாவதன
முடிவவடுத்தத. ECB  இந்த வகநாள்டைப்கடைப்் ளேயபணி வந்தநால்,

கிளேயகிரேக்க வங்கிகளும ய வேண்டுமெற்றும அகிரேசநாங்கமும இந்த ய வேண்டுமெநாத
இறுதிவநாக்கில் திவநாலநாகிவிடும.

அடைப்தத்வதநாடர்ந்த ளேயு ஜேர்ய வேண்டுமென நிதி ய வேண்டுமெந்திர வவநால்ஃபகநாங்
வசநாய்பிடைப்உள்ளேச் சந்திக்க வசனற வநாவகிரே வாரௌஃபநாகிஸின விு ஜே்ம ஒரு
வபநாத அவய வேண்டுமெதிபபநாக இருந்தத.  சிரசநாவின ளேயதர்தல் பிகிரேச்சநாகிரேம,
கிரீஸின அவலத்திற்க ளேயு ஜேர்ய வேண்டுமெனி்நால் ளேயகநாகிரேபபட்ட சிக்கன
நடவடிக்டைப்ககடைப்உள்ளேக் கற்றங்கூற்த, ஆனநால் வசநாய்பிஉள்ளே உடனநான
ஒரு கூட்டு பத்திரடைப்க்நாஉள்ளேர் கூட்டத்தில் வநாவகிரே வாரௌஃபநாகிஸ்
கூறுடைப்கயில்,  ளேயபர்லின அதற்க வபநாறுபபநாகநாத எனறும,  அந்த
வநருக்கடிக்க கிரீடைப்ஸூம் நிதி ம ய வேண்டுமெட்டுளேயய வேண்டுமெ கற்றஞ்வசநால்ல ளேயவண்டி
இருக்கவய வேண்டுமெனறும கூறனநார்.

இத்தடைப்க் அபிவிருத்திகள், சிரசநாவின ய வேண்டுமெற்றும சர்வளேயதச அஉள்ளேவில்
அடைப்தபளேயபநானற கட்சிகளின வர்க்க கணாம்சத்திநாமசத்தின மீத
ளேயவண்டுவய வேண்டுமெனளேயற அவர்கஉள்ளேத கண்கடைப்உள்ளே மூடிக்வகநாண்டவர்கள்
அல்லத புரந்த வகநாள்உள்ளேநாதவர்களுக்க ய வேண்டுமெட்டும தநான
ஆச்சர்மூட்டுவதநாக இருக்கம. ஐளேயகிரேநாபபி் ஒனற்த்தின சிக்கன
நடவடிக்டைப்ககள் ய வேண்டுமெற்றும கட்டடைப்உள்ளேகடைப்உள்ளே முடிவுக்கக் வகநாண்டு
வருவதற்கநாக அதற்க வநாக்களித்த அவர்களிடமிருந்த, சிரசநாடைப்வப
பிரக்கம இடைப்டவவளிடைப்் அத்தடைப்க் அபிவிருத்திகள் உ்ர்த்திக்
கநாட்டுகினறன.

அடைப்வ சிரசநா ய வேண்டுமெற்றும அதன முதநாலளித்தவ-சநார்பு அகிரேசி்லுக்க
எதிகிரேநான உலக ளேயசநாசலிச வடைப்லத் தஉள்ளேத்தின எதிர்படைப்ப
வய வேண்டுமெய்பிபபதடன,  ளேயசநாசலிசத்திற்கநாக ய வேண்டுமெற்றும சிரசநா ளேயபநானற
சக்திகளுக்க எதிகிரேநாக வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்தின அகிரேசி்ல்
ச்நாதீனத்திற்கநாக,  நநானகநாம அகிலத்தின அடைப்னத்தலக கழுவின
சர்நான ளேயபநாகிரேநாட்டத்டைப்த அடிக்ளேயகநாடிடுகினறன.

சிரசநா அதிகநாகிரேம ஏற்பதற்க முனனளேயகிரே,  WSWS  எச்சரத்தத:
"'நமபிக்டைப்க'  ய வேண்டுமெற்றும 'ய வேண்டுமெநாற்றம'  எனற வநாக்கறுதிகளேயஉள்ளேநாடு
அதிகநாகிரேத்திற்க வந்த,  பினனர் சிக்கன நடவடிக்டைப்ககள் ய வேண்டுமெற்றும
ளேயபநார் வகநாள்டைப்ககடைப்உள்ளேத் திணித்த அவய வேண்டுமெரக்க ு ஜேனநாதிபதி பகிரேநாக்
ஒபநாய வேண்டுமெநாவின கீழ் ு ஜேனநநா்க கட்சி உட்பட பல கட்சிகடைப்உள்ளேப
ளேயபநாலளேயவ—அதன ளேயதநாற்றுவநாய்,  சமூக ளேயசர்க்டைப்க,  ய வேண்டுமெற்றும
அகிரேசி்லினபடி சிரசநாவும ஒரு முதலநாளித்தவ கட்சி்நாகம,"
எனறத.

கமயூனிஸ்ட் கட்சியின யூளேயகிரேநா-கமயூனிஸ்ட் பிரவு ய வேண்டுமெற்றும பல்ளேயவறு
கட்டி-முதலநாளித்தவ முனனநாள்-தீவிகிரே கழுக்களிலிருந்த எழுந்த
சிரசநா,  சமூகத்தின மிக ளேயய வேண்டுமெல்ய வேண்டுமெட்டத்தில் கவிந்த பகிரேந்த வசல்வ
வஉள்ளே திகிரேட்சியின மீத வபநாறநாடைப்ய வேண்டுமெ வகநாண்ட,  வசல்வநாக்க மிகந்த
ய வேண்டுமெத்தி்தகிரே வர்க்கத்தின அடுக்ககளுக்கநாக ளேயபசகிறத.  இதவவநாரு
சர்வளேயதச நடைப்டமுடைப்ற்நாகம.  கிரீஸில்,  பல மில்லி்னகடைப்உள்ளேக்
வகநாண்ட 600  மில்லி்னர்கள் அந்த வபநாருஉள்ளேநாதநாகிரேத்டைப்த
கட்டுபபடுத்தகினறனர்.

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

சிரிசிசா ஐரஐிசாப்பிய ஒன்றியத்திடம
சஐணடைடகிறத



சிரசநா ஐளேயகிரேநாபபி் ஒனற்ம உட்பட முதலநாளித்தவம ய வேண்டுமெற்றும
அதன அடைப்ய வேண்டுமெபபுகடைப்உள்ளேத் தூக்கிவ்றவடைப்தளேய்நா, அவற்டைப்ற ஒரு
ளேயசநாசலிச சமூகத்டைப்தக் வகநாண்டு பிகிரேதியீடு வசய்வடைப்தளேய்நா
ளேயநநாக்கய வேண்டுமெநாக வகநாண்டதில்டைப்ல.  அத பிகிரேதிநிதித்தவபபடுத்தம
ய வேண்டுமெத்தி்தகிரே வர்க்க அடுக்ககள் அகிரேச அலுவலகங்களின
பிடியுடன தனிச்சலுடைப்ககடைப்உள்ளேப வபறுவதற்க வழிவகக்க,
ய வேண்டுமெற்றும முதலநாளித்தவ சமூகத்தின ளேயய வேண்டுமெளேயல உள்உள்ளே 10
சதவீதத்திற்கள் ஏளேயதநாவிதத்தில் சய வேண்டுமெபங்ககளேயஉள்ளேநாடு வசல்வ
வஉள்ளேத்டைப்த ய வேண்டுமெறுபங்கீடு வசய்்,  ஐளேயகிரேநாபபி் ஒனற்த்தில்
சீர்திருத்தம வசய்விபபளேயத அதன ளேயநநாக்கய வேண்டுமெநாகம.  சமூகத்தின
வபரும வபருமபநானடைப்ய வேண்டுமெ்நாக உள்உள்ளே வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்தின
முடைப்றயீடுகளுக்க, அத முந்டைப்த் அகிரேசநாங்கத்டைப்தப ளேயபநாலளேயவ
அளேயத விளேயகிரேநாதத்ளேயதநாடு எதிர்விடைப்ன்நாற்றும.

இத தநான,  முனனநாள் ஆளும கட்சி்நான புதி் ு ஜேனநநா்க
கட்சியிலிருந்த ஒரு வலதசநார உடைப்டவு வகநாண்ட,  அதிதீவிகிரே-
ளேயதசி்வநாத சதந்திகிரே கிளேயகிரேக்கர்கள் கட்சியுடன (ANEL)  அத
வசய்த வகநாண்ட கூட்டணியின முக்கி்த்தவம ஆகம. ANEL
உடன ஒரு கூட்டணி உருவநாக்கம சிரசநாவின முடிவநானத,
புலமவப்ர்வு மீதநான விளேயகிரேநாதம ய வேண்டுமெற்றும ளேயபரனவநாதத்திற்க
ஒரு விட்டுக்வகநாடுபபநாகம. 

அடைப்னத்திற்கம ளேயய வேண்டுமெலநாக,  ANEL  தடைப்லவர் ளேயபவனநாஸ்
கவய வேண்டுமெவனநாடைப்ஸூம் நிதி மப பநாதகநாபபு ய வேண்டுமெந்திர்நாக நி்மித்தடைப்ய வேண்டுமெ, கிளேயகிரேக்க
உள்நநாட்டு ளேயபநார் ய வேண்டுமெற்றும 1967-1974 இல் இகிரேநாணுவ
தஉள்ளேபதிகளின ஆட்சி உட்பட வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்க எதிர்படைப்ப
இகிரேத்தந்ளேயதநாய்ந்த விதத்தில் ஒடுக்கி் வகிரேலநாடைப்றக் வகநாண்ட
இகிரேநாணுவம ய வேண்டுமெற்றும வபநாலிஸிற்க,  அவற்றன பலம
டைப்கயிவலடுக்கபபடும எனபத கறத்த வழங்கபபட்ட ஒரு
சமிக்டைப்ிக்ஞை்நாகம.

கிரீஸின சமபவங்கள் ICFI க்கம ய வேண்டுமெற்றும எண்ணிடைப்றந்த
ளேயபநாலி-இடத ளேயபநாக்ககளுக்கம இடைப்டயிலநான
இடைப்ணாம்சத்திக்கவி்லநாத இடைப்டவவளிடைப்் அடிக்ளேயகநாடுகிறத.
WSWSஐ பிகிரேசரத்த வரும நநானகநாம அகிலத்தின
அடைப்னத்தலக கழு ய வேண்டுமெட்டுளேயய வேண்டுமெ சிரசநா வகிக்கம பநாத்திகிரேத்திற்க
எதிகிரேநாக எச்சரக்டைப்க விடுத்த,  வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்தின ஒரு
ச்நாதீனய வேண்டுமெநான, ளேயசநாசலிச முனளேயனநாக்கிற்கநாக ளேயபநாகிரேநாடி வந்தத.

இந்த வநாகிரேம,  பிரட்டிஷ் ளேயசநாசலிஸ்ட் வதநாழிலநாஉள்ளேர் கட்சியின
அவலக்ஸ் கலினிளேயகநாஸ் ஆர்பபரத்தநார்:  "புகிரேட்சிககிரே
ளேயசநாசலிஸ்டுகள் புதி் அகிரேசநாங்கத்தின வவற்றடைப்்க்
வகநாண்டநாட ளேயவண்டும,  அத எடுக்கம முற்ளேயபநாக்கநான
நடவடிக்டைப்ககடைப்உள்ளே அவர்கள் ஆதரக்க ளேயவண்டும."

பபளேயலநாவநாத ஐக்கி் வச்லகத்தின வடைப்லத் தஉள்ளேம,
International  Viewpoint,  "ஐளேயகிரேநாபபநாவில் ய வேண்டுமெநாற்றத்திற்கநாக,
கிளேயகிரேக்க ய வேண்டுமெக்களுடன"  எனற ஓர் அறக்டைப்கடைப்்ப பிகிரேசரத்தத.
அதில் பிவகிரேஞ்ச புதி் முதலநாளித்தவ-எதிர்பபு கட்சியின
பிகிரேநானசவநா சபநாளேயடநா,  ளேயு ஜேர்ய வேண்டுமென இடத கட்சியின டைப்ய வேண்டுமெக்ளேயகல்
அவகலிடிஸ்,  ளேயடனிஷ் Red-Green  United  List  இன
டைப்ய வேண்டுமெக்ளேயகல் ளேயவநாஸ்,  இத்தநாலியின Rifondazione Comunista
Gigi Malbarba  ய வேண்டுமெற்றும Franco Turigliatto  இன முனனநாள்
உறுபபினர்கள், ய வேண்டுமெற்றும பிரட்டிஷ் திடைப்கிரேபபட இ்க்கனர் வகன
ளேயலநாச் ஆகிளேய்நார் டைப்கவ்ழுத்திட்டிருந்தனர்.

அந்த அறக்டைப்க கிளேயகிரேக்க ளேயதர்தடைப்ல ஒரு "திருபபு முடைப்ன்நாக"
பநாகிரேநாட்டுவதடன,  சிரசநாடைப்வ "வீதிகளில் நடக்கம
ளேயபநாகிரேநாட்டங்களுடன வதநாடர்புபட்ட ஓர் அகிரேசி்ல் சக்தி்நாகவும,
ய வேண்டுமெற்றும அடைப்ய வேண்டுமெபபுகளில் அகிரேசி்ல் ய வேண்டுமெநாற்றத்டைப்தக் வகநாண்டு வகிரே அத
த்நாகிரேநாக இருபபதநாகவும" வபருடைப்ய வேண்டுமெபபடுத்தி்த.

இவர்கள் படிபபிடைப்னடைப்்ப வபற ய வேண்டுமெநாட்டநார்கள் ஏவனனறநால்
அவர்களும சிரசநா நிடைப்லளேயநநாக்க வகநாண்டுள்உள்ளே அளேயத சமூக
அடுக்ககள் ய வேண்டுமெற்றும வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்க விளேயகிரேநாதத்டைப்தத்தநான
பிகிரேதிநிதித்தவம வசய்கினறனர்.  அவர்கள் பிகிரேநாங்க்ளேயபர்ட் பள்ளி,
இருத்தலி்ல் வகநாள்டைப்க (existentialism)  ய வேண்டுமெற்றும ஏடைப்ன்
கருத்தவநாத ய வேண்டுமெற்றும ய வேண்டுமெநார்க்சிச-விளேயகிரேநாத ளேயபநாக்ககளின விவநாத
உடைப்கிரேகளின அடிபபடைப்டயில்,  உ்ர் ய வேண்டுமெத்தி்தகிரே வர்க்கத்தின
நலனகளுக்க ய வேண்டுமெநார்க்சிசத்டைப்த ய வேண்டுமெநாற்றடைப்ய வேண்டுமெவு வசய்் பல
தசநாபதங்கஉள்ளேநாக அதற்க ய வேண்டுமெறுவிஉள்ளேக்கய வேண்டுமெளிபபதில் வசலவிட்டுள்உள்ளேனர்.
வர்க்க ளேயபநாகிரேநாட்டத்திற்கப பதிலநாக அவர்கள், பல்ளேயவறு ளேயபநாகிரேநாட்ட
வடிவங்கடைப்உள்ளேயும ய வேண்டுமெற்றும அடைப்ட்நாஉள்ளே அகிரேசி்டைப்லயும
அறவுறுத்தகினறனர் ய வேண்டுமெற்றும,  லிபி்நா சிரசநா ளேயபநானற நநாடுகளில்,
"ய வேண்டுமெனிதநாபிய வேண்டுமெநான"  தடைப்லயீடுகள் எனறு விற்படைப்ன வசய்்பபட்ட
ஏகநாதிபத்தி் ளேயபநார்கடைப்உள்ளே ஆதரக்கினறனர்.

ஐளேயகிரேநாபபநா எங்கிலும ICFI  இன பிரவுகடைப்உள்ளேக் கட்டடைப்ய வேண்டுமெபபதம,
சிரசநாவின திவநாலநாகி ளேயபநான,  முதலநாளித்தவ சநார்பு அகிரேசி்லுக்க
வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்தின ஓர் அகிரேசி்ல் ய வேண்டுமெநாற்றீட்டைப்ட
முனவனடுபபதம, ஓர் அதிஅவசகிரே விட்ய வேண்டுமெநாகம. அதற்க ய வேண்டுமெநார்க்சிச
வகிரேலநாற்று ய வேண்டுமெகிரேபி்த்திற்கநான ஒரு திட்டமிட்ட ளேயபநாகிரேநாட்டம
அவசி்பபடுகிறத,  கறபபநாக,  ஸ்கிரேநாலினிசம ய வேண்டுமெற்றும சமூக
ு ஜேனநநா்கத்திற்க எதிகிரேநாக,  ய வேண்டுமெற்றும ளேயபநாலி-இடத ளேயபநாக்ககளின
முடய வேண்டுமெநாக்கம ய வேண்டுமெற்றும நிடைப்லளேயநநாக்டைப்க பிறழச்வசய்யும
வசல்வநாக்கிற்க எதிகிரேநாக லிளேய்நான ட்வகிரேநாட்ஸ்கி ய வேண்டுமெற்றும நநானகநாம
அகிலத்தநால் முனவனடுக்கபபட்ட ளேயபநாகிரேநாட்டம அவசி்ய வேண்டுமெநாகம.

ஒவ்வவநாரு இடத்திலும, வதநாழிலநாஉள்ளேர்கள் ஆளும வர்க்கம ய வேண்டுமெற்றும
அதன அகிரேசி்ல் பநாதகநாவலர்களுடன சய வேண்டுமெகிரேசய வேண்டுமெற்ற ளேயய வேண்டுமெநாதலுக்கள்
நுடைப்ழந்த வருகினறனர். சிரசநா அகிரேசநாங்கத்தின அனுபவம வபரும
அபநா்ங்கடைப்உள்ளே முனனிறுத்தவளேயதநாடு,  வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்திற்க
வநாய்பபுகடைப்உள்ளேயும வழங்கம.

சிரசநாவின முதலநாளித்தவ-சநார்பு வகநாள்டைப்ககளிலிருந்த விடைப்உள்ளேயும
ஏய வேண்டுமெநாற்றம ய வேண்டுமெற்றும கழபபம, கிரீஸில் நநாஜ-சநார்பு ளேயகநால்டன வட வாரௌன
கட்சியின எழுச்சி்நால் எடுத்தக்கநாட்டபபட்டடைப்தப ளேயபநால,  ளேயபநார்
ய வேண்டுமெற்றும பநாசிசத்திற்க பநாடைப்தடைப்்த் திறந்த விட்டு,  வதநாழிலநாஉள்ளே
வர்க்கத்திற்க கசபபநான ளேயதநால்விகடைப்உள்ளேக் வகநாண்டு வகிரே
அச்சறுத்தகினறன.  அளேயத ளேயநகிரேத்தில்,  ளேயசநாசலிச புகிரேட்சிக்கநான
புறநிடைப்ல நிடைப்லடைப்ய வேண்டுமெகள் முதிர்ச்சி அடைப்டந்த வருகினறன.

தீர்க்கபபட ளேயவண்டி் அதிமுக்கி் பிகிரேச்சிடைப்ன,  புகிரேட்சிககிரே
தடைப்லடைப்ய வேண்டுமெக்கநான வநருக்கடி்நாகம.  நநானகநாம அகிலத்தின
அடைப்னத்தலகக் கழு,  வதநாழிலநாஉள்ளேர்கள் ய வேண்டுமெற்றும
இடைப்உள்ளேிக்ஞைர்களுக்கநாக,  கிரீஸிலும ய வேண்டுமெற்றும சர்வளேயதச அஉள்ளேவிலும
ளேயசநாசலிசத்திற்கநான வதநாழிலநாஉள்ளே வர்க்கத்தின ஓர் அகிரேசி்ல்ரீதி்நாக
நனவுபூர்வய வேண்டுமெநான புகிரேட்சிககிரே இ்க்கத்தின எழுச்சிக்கநான
அடித்தஉள்ளேத்டைப்த அடைப்ய வேண்டுமெத்த,  சிரசநாவின திவநால்நிடைப்லடைப்ய வேண்டுமெயின
அகிரேசி்ல் படிபபிடைப்னகடைப்உள்ளே வடைப்கிரே் ளேயபநாகிரேநாடி வருகிறத.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org
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