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நாம் காக்கும் மரபியம்
முப்ப்பதாவது ஆண்டு பதிப்புக்கான

முன்னு்னுரர
By David North,      21 June 2018

டேவிட ட நோர்த எழுதிய  நோம கநோக்கும மரபியம:   நோன்கநோம

அகிலததின் வரலநோறுக்கநோன ஒர பங்களிப்ப எனும நூலின்

முப்பப்பதநோவத ஆண்டுதினப் பதிப்ிப்பப ஆகஸ்ட 5  அன்று,

டமஹ்ரிங் பக்ஸ்  வவளியிேவிரக்கிறத. இந்ப்பதப் பதப்பதகதிப்பப்பத

இப்டபநோடப்பத டமஹ்ரிங்     பக்ஸ் இல முன்பதிவ

 வு செய்த வகநோள்ளலநோம.  பதிய பதிப்பக்கநோன ட நோர்ததின்

முன்னுிப்பரிப்பய இங்டக  நோங்கள்  வவளியிடுகிடறநோம.

* * *

 நோம கநோக்கும மரபியம

முப்பத ஆண்டுகளுக்கு முன்பநோக,  1988  இல,  பிரிடேனின்

 வப்பதநோழிலநோளர் பரடசிக் கடசி (WRP)  நோன்கநோம அகிலததின்

அிப்பனததலகக் குழுவில இரந்த பிரிந்த  வு சென்றப்பதற்குப்

பிந்ிப்பப்பதய ு செமயததில,   நோம கநோக்கும மரபியம

 வவளியிேப்படேத.  அடுததவந்ப்பத கநோலததில அிப்பனததலகக்

குழு ஏரநோளமநோன ஆவணங்களில நிரூபணம  வு செய்ப்பதவநோறநோக,

WRP  விடடேநோடியப்பதநோனத,  எந்ப்பத ட வரநோடஸ்கிு செக் டகநோடபநோடுகிப்பள

பநோதகநோப்பதில அத ஒரகநோலததில இன்றியிப்பமயநோப்பத

பநோததிரதிப்பப்பத வகிததிரந்ப்பதடப்பதநோ அந்ப்பதக் டகநோடபநோடுகளில

இரந்த,  ஒர ப்பது செநோப்ப்பதததிற்கும டமலநோய் நீண்ே ஒர

கநோலகடேததிற்கு, அத பின்வநோங்கியிரந்ப்பதப்பதன் விிப்பள வபநோரளநோக

இரந்ப்பதத.[1] 1973 இல ஸ்ப்பதநோபிக்கப்படடிரந்ப்பத WRP, 1953 இல

அ வமரிக்க டு செநோு செலிு செ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசி (SWP)  மற்றும

பி வரஞ்ச ு செர்வடப்பது செ கமயூனிஸ்ட கடசி (Parti  Communiste

Internationaliste  -  PCI) ஆகியவற்றுேன் இிப்பணந்த

அிப்பனததலகக் குழுிப்பவ உரவநோக்கியிரந்ப்பத பிரிடடிஷ

ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கததின் வழிவந்ப்பத அிப்பமப்பநோக இரந்ப்பதத.

WRP இன் ப்பதிப்பலவரநோன  வெர்ரி ஹீலி (1913-1989),   நோன்கநோம

அகிலததின் டவிப்பலததிடேததில பப்டலநோ-மண்டேல  வு செய்ப்பத

திரதப்பதங்கிப்பளக் கண்ேனம  வு செய்த, டெமஸ் பி. கனன் (1890-
1974)  எழுதிய வரலநோற்றுச சிறப்பமிக்க “உலக ட வரநோடஸ்கிு செ

இயக்கததிற்கு ஒர பகிரங்கக் கடிப்பதம” என்பதில

ிப்பக வயழுததிடடிரந்ப்பதநோர்.  1953   வமபரில விநிடயநோகிக்கப்படே

இந்ப்பத “பகிரங்கக் கடிப்பதம” ICFI இன் ஸ்ப்பதநோபகக் டகநோடபநோடுகிப்பள
எடுததிப்பரதப்பதத:

1.  முப்பதலநோளிததவ அிப்பமப்பமுிப்பறயின் மரண

ஓலமநோனத,  டமநோு செமிப்பேயும மந்ப்பதநிிப்பலகள்,  உலகப்

டபநோர்கள் மற்றும பநோசிு செம டபநோன்ற

கநோடடுமிரநோண்டிதப்பதன  வவளிப்பநோடுகளின் மூலமநோக

மனிப்பத  நோகரிகதிப்பப்பத அழிவக்கு அசசறுததகிறத.

அண ஆயுப்பதங்களின் ப்பதயநோரிப்ப இன்று அந்ப்பத

அபநோயதிப்பப்பத ு செநோததியமநோன மிக மரணகரமநோன

விப்பதததில அடிக்டகநோடிடடுக் கநோடடுகிறத.

2.  முப்பதலநோளிததவதிப்பப்பத உலகளநோவிய மடேததிலநோன

திடேமிடே டு செநோு செலிு செ  வபநோரளநோப்பதநோரதிப்பப்பத  வகநோண்டு

பிரதியிடுவப்பதன் மூலமும,  இவ்வநோறநோக

முப்பதலநோளிததவ அபிவிரததின் ஆரமப  நோடகளின்

அப்பதனநோல ஆரமபிதத ிப்பவக்கப்படே முன்டனற்றச

சழற்சிிப்பய  வப்பதநோேர்வப்பதன் மூலமும மடடுடம

பநோப்பதநோளதிப்பப்பத ட நோக்கிய ு செரிவ ப்பதடுதத நிறுதப்பதப்பே

முடியும.

3.  இதப்பதிப்பகய பண, ு செமுப்பதநோயததின் ஒடர வயநோர

உண்ிப்பமயநோன பரடசிகர வர்க்கமநோன  வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கததின் ப்பதிப்பலிப்பமயின் கீழ மடடுடம இத

 வு செய்தமுடிக்கப்பே கூடியப்பதநோகும.   வப்பதநோழிலநோளர்கள்

அதிகநோரதிப்பப்பத ட நோக்கிய பநோிப்பப்பதிப்பய எடுப்பப்பதற்கு
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ு செமூக ு செக்திகளிிப்பேடயயநோன உலகளநோவிய உறவ

முன் வனநோரடபநோதம இலலநோப்பதவநோறு இன்று

ு செநோப்பதகமநோக இரக்கின்ற டபநோதிலும கூே,  வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கமநோனத அப்பதன் ப்பதிப்பலிப்பம  வ ரக்கடி

ஒன்றுக்கு முகம  வகநோடுததிரக்கிறத.

4.  ு செர்வடப்பது செ அளவில இதப்பதிப்பகய வரலநோற்றுச

சிறப்ப மிக்க குறிக்டகநோிப்பள நிிப்பறடவற்றும

விப்பகயில, ஒவ் வவநோர  நோடடிலும,  வலனின்

உரவநோக்கிய மநோதிரியநோன பரடசிகர டு செநோு செலிு செ

கடசிகிப்பள அிப்பமக்கடவண்டும.  அிப்பவ

ென நோயகதிப்பப்பதயும, மததியததவதிப்பப்பதயும

இயங்கியல ரீதியநோக ஒன்றிிப்பணதத டபநோரநோேக்கூடிய

ஒர கடசியநோக இரக்கடவண்டும.  அப்பதநோவத

முடிவகிப்பள எடுப்பதில ென நோயகரீதியநோனப்பதநோகவம,

 ிப்பேமுிப்பறப்படுததவதில மததியததவமும,

ப்பதிப்பலிப்பமிப்பய கடசியின் அங்கதப்பதவர்கள்

கடடுப்படுதப்பதக் கூடியப்பதநோகவம,   வ ரக்கடியநோன

நிிப்பலிப்பமகளில அமமுடிவகிப்பள மிகவம

கடடுப்பநோேநோன முிப்பறயில கடசியின் அங்கதப்பதவர்கள்

 ிப்பேமுிப்பறப்படுதப்பதக் கூடியவர்களநோகவம
இரக்கடவண்டும.

5.  இப்பதற்கு பிரப்பதநோன ப்பதிப்பேக் கலலநோக இரப்பத

ஸ்ரநோலினிு செம;  ரஷயநோவில  ேந்ப்பத 1917  அக்டேநோபர்

பரடசியின் மதிப்ிப்பப சரண்டிக்  வகநோள்வப்பதன்

மூலமநோக  வப்பதநோழிலநோளர்கிப்பள ஈர்க்கும இத, பின்னர்,

அவர்களத  மபிக்ிப்பகிப்பயக் கநோடடிக் வகநோடுதத,

ு செமூக ென நோயகததின் கரங்களுக்குள்டளநோ, அலலத

எதவமபற்றிய அக்கிப்பறயற்ற நிிப்பலக்குள்டளநோ,

அலலத மீண்டும முப்பதலநோளிததவததின்

பிரிப்பமகளுக்குள்டளநோ அவர்கிப்பள திரப்பி

விடுகிறத.  இந்ப்பத கநோடடிக் வகநோடுப்பகளுக்கநோன

அபரநோப்பதம பநோசிு செ அலலத முடியநோடசி ு செக்திகள்

வலுப்படுவதின் வடிவததிடலநோ,  அலலத

முப்பதலநோளிததவதப்பதநோல உரமடபநோேப்படடு ப்பதயநோரிப்ப

 வு செய்யப்படுகின்ற டபநோர்களத பதிய  வவடிப்பகளின்

வடிவததிடலநோ உிப்பழக்கும மக்களநோல விிப்பல

 வு செலுதப்பதப்படுவப்பதநோக இரக்கிறத.   நோன்கநோம

அகிலமநோனத,  அப்பதன் ஸ்ப்பதநோபிப்பதம முப்பதற் வகநோண்டே,

டு செநோவியத ஒன்றியததக்கு உள்டளயும  வவளிடயயும

ஸ்ரநோலினிு செதிப்பப்பத பரடசிகரமநோகத தூக்கிவீசவிப்பப்பத

ப்பதனத முக்கிய பணகளில ஒன்றநோக அிப்பமததக்
 வகநோண்டிரக்கிறத.

6.   நோன்கநோம அகிலததின் பல பிரிவகளும,  அப்பதன்

டவிப்பலததிடேததிற்கு ஆப்பதரிப்பவ  வப்பதரிவிக்கும

கடசிகள் மற்றும குழுக்களும முகம  வகநோடுததக்

 வகநோண்டிரக்கும  வ கிழவநோன

ப்பதந்திடரநோபநோயததிற்கநோன அவசியமநோனத,

ஸ்ரநோலினிு செததிற்கு ு செரணிப்பேயநோமல

ஏகநோதிபததியதிப்பப்பதயும அப்பதன் அதப்பதிப்பன குடடி-

முப்பதலநோளிததவ முகிப்பமகிப்பளயும (டப்பதசியவநோப்பத

உரவநோக்கங்கள் அலலத  வப்பதநோழிற்ு செங்க

அதிகநோரததவங்கள் டபநோன்றிப்பவ)  எவ்வநோறு

எதிர்ததப் டபநோரநோடுவத என்பிப்பப்பதயும;  மறுமுகமநோக

ஏகநோதிபததியததிற்கு ு செரணிப்பேயநோமல

ஸ்ரநோலினிு செதிப்பப்பத (இறுதி ஆய்வில இத

ஏகநோதிபததியததின் ஒர குடடி-முப்பதலநோளிததவ

முகிப்பமயநோக இரக்கிறத)  எவ்வநோறு எதிர்ததப்

டபநோரநோடுவத என்பிப்பப்பதயும அிப்பவ அறிந்த

ிப்பவததிரக்க டவண்டும என்பிப்பப்பத மிகவம

கடேநோயமநோனப்பதநோக ஆக்குகிறத.[2]

இந்ப்பத “பகிரங்க கடிப்பதம” பப்டலநோவநோலும மண்டேலநோலும

மறுப்பதலிக்கப்படடிரந்ப்பத ட வரநோடஸ்கிு செததின் மூடலநோபநோயக்

கரதப்பதநோக்கங்கிப்பள இரததினசசரக்கமநோக எடுததிப்பரததிரந்ப்பதத.

ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கம ஸ்ரநோலினிு செதிப்பப்பத எதிர்ப்பரடசிகரமநோக

குணநோமு செப்படுததியிரந்ப்பதிப்பப்பத பப்டலநோவநோப்பதமநோனத,  கி வரமளின்

அதிகநோரததவததிற்கும அப்பதன் முகிப்பமகளுக்கும

வரலநோற்றுரீதியநோய் முற்டபநோக்கநோனதம பரடசிகரமநோனதமநோன ஒர
பநோததிரதிப்பப்பத வழங்குகின்ற ஒர ப்பதததவதிப்பப்பதக்  வகநோண்டு

பிரதியீடு  வு செய்ப்பதத.  ஒர  வப்பதநோேர் அரசியல பரடசிகளில

ஸ்ரநோலினிு செ ஆடசிகிப்பளத தூக்கிவீசவப்பதற்கு  வு செயலபடுவப்பதற்குப்

பதிலநோக, பப்டலநோவநோதிகள் அதிகநோரததவம ப்பதநோனநோக சீர்திரததிக்

 வகநோள்கின்ற ஒர நிகழசசிப்டபநோக்ிப்பக எதிர்பநோர்ததிரந்ப்பததேன்,

ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகள் ஸ்ரநோலினிு செ ப்பதிப்பலவர்களுக்கு

ஆடலநோு செகர்கிப்பளப் டபநோல  வு செயலபடடு அவர்கிப்பள கூடுப்பதலநோய்

இேத ட நோக்கிய ஒர பநோிப்பப்பதிப்பய எடுப்பப்பதற்கு வலியுறுதப்பத

டவண்டும என்றனர்.  கி வரமளின் ஆடசியின் அந்ப்பதந்ப்பத  நோடடு

ஸ்ரநோலினிு செ முகவர்களநோல ஆடசி  வு செய்யப்படடு வந்ப்பத கிழக்கு

ஐடரநோப்பநோவின் “ஊனமுற்ற  வப்பதநோழிலநோளர் அரசகள்” (deformed

workers  states) பல நூற்றநோண்டுகளுக்கு நீடிததிரக்கும என

பப்டலநோவம மண்டேலும கரதினர்.

கேந்ப்பத முப்பத ஆண்டுகளில  ேந்திரப்பவற்றின்  வவளிசு செததில

பநோர்தப்பதநோல இிப்பவ விசிததிரமநோனப்பதநோகத  வப்பதன்பேக்கூடும

என்றடபநோதிலும,  ஸ்ரநோலினிு செததக்கு வக்கநோலதத வநோங்குவப்பதநோக

இரந்ப்பத இந்ப்பத அணகுமுிப்பறப்பதநோன்,  1989  மற்றும 1991  ஆம

ஆண்டுகளுக்கு இிப்பேயில கிழக்கு ஐடரநோப்பநோவின்

அதிகநோரததவ ஆடசிகள் உரக்குிப்பலந்த டு செநோவியத ஒன்றியம

கிப்பலக்கப்படுகின்ற விப்பரயில பப்டலநோவநோப்பத அிப்பமப்பகளத

முன்டனநோக்கநோக  வப்பதநோேர்ந்த இரந்த வந்திரந்ப்பதத.   நோன்கநோம

அகிலததின் டவிப்பலததிடே பநோரமபரியதிப்பப்பத —எலலநோவற்ிப்பறயும
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விே,  ஸ்ரநோலினிு செததின் எதிர்ப்பரடசிகர பநோததிரததின் மீத அத

வலியுறுததியிப்பப்பத— அிப்பனததலகக் குழு பநோதகநோதப்பதிப்பமயநோனத

அப்பதன் பப்டலநோவநோப்பத எதிரிகளநோல “குறுங்குழுவநோப்பதம” எனக் கூறி

பரிகசிக்கப்படேத.  ஆயினும,   நோம கநோக்கும மரபியம

 வவளியநோகி ஒர ஆண்டுக்கும ு செற்று அதிகமநோன

கநோலததிடலடய,  இந் நூலில பநோதகநோக்கப்படே வரலநோற்றுப்

பகுப்பநோய்வ,  ப்பதததவநோர்தப்பதக் கரதப்பதநோக்கங்கள்,  மற்றும

டவிப்பலததிடேம ஆகியிப்பவ கிழக்கு ஐடரநோப்பநோ முழுிப்பமயிலும

மற்றும ரஷயநோவிற்குள்டளயும கூே  வவடிதப்பத அரசியல

நிகழவகளநோல ு செரியநோனப்பதநோக நிரூபணமநோயின.

ஸ்ரநோலினிு செததிேம பப்டலநோவநோதிகள் ு செரணிப்பேந்ப்பதப்பதனநோல,

அவர்கள் ட வரநோடஸ்கியின் நிரந்ப்பதரப் பரடசித ப்பதததவதிப்பப்பத

ிப்பகவிடேிப்பம அதில ஒர அமு செம மடடுடம.  அப்பதற்குடமலநோக

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததினுள் மநோர்க்சிு செ  னவக்கும

ஏகநோதிபததியததின் அதப்பதிப்பன டப்பதசிய முப்பதலநோளிததவ மற்றும

குடடி-முப்பதலநோளிததவ முகிப்பமகளில இரந்தம  வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கததின் அரசியல சயநோதீனதிப்பப்பத ஸ்ப்பதநோபிப்பப்பதற்கும ஆன

டபநோரநோடேதிப்பப்பதயும அவர்கள் நிரநோகரிதப்பதனர்.

அ வமரிக்க SWP,  அிப்பனததலகக் குழுவில இரந்த முறிததக்

 வகநோண்ேப்பதற்கும 1963  இல பப்டலநோவநோதிகளுேனநோன

மறுஇிப்பணவக்கும அவர்கள் கநோடடிய எதிர்ப்பினூேநோக 1950 கள்
மற்றும 1960 களில  நோன்கநோம அகிலததின் பநோதகநோப்பில

பிரிடடிஷ ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகள் முக்கியமநோன பநோததிரதிப்பப்பத

வகிததிரந்ப்பத டபநோதம, திரதப்பதலவநோப்பததிப்பப்பத ட நோக்கி அவர்களும

ு செரிந்த  வு சென்று  வகநோண்டிரந்ப்பதிப்பம 1970 களில,  குறிப்பநோக 1973
 வமபரில  வப்பதநோழிலநோளர் பரடசிக் கடசியின் ஸ்ப்பதநோபகததிற்குப்

பின்னர்,   வமன்டமலும அதிக  வவளிப்பிப்பேயநோகிக்

 வகநோண்டிரந்ப்பதத.  1960 களின் ஆரமபததில,  டு செநோு செலிு செ

 வப்பதநோழிலநோளர் கழகததின் (SLL -  WRP இன் முன்டனநோடி)

பிரிடடிஷ ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகள்,  பி வேல கநோஸ்டடரநோவின்

தீவிரமயமநோன டப்பதசியவநோப்பததிப்பப்பத SWP பகழந்த டபநோற்றியிப்பப்பத

கடுிப்பமயநோன விமர்ு செனததக்கு உள்ளநோக்கியிரந்ப்பதனர்,

டு செநோு செலிு செததக்கநோன பநோிப்பப்பத,   வப்பதநோழிலநோள வர்க்கதிப்பப்பத

அடிதப்பதளமநோகக்  வகநோண்ே மற்றும அதில டவரூன்றிய வப்பதநோர

ட வரநோடஸ்கிு செக் கடசிிப்பயக் கடடி வயழுப்பவிப்பப்பத

அவசியமநோக்கவிலிப்பல என்பிப்பப்பத கியூப ப்பதிப்பலவரின் குடடி-

முப்பதலநோளிததவ  வகரிலலநோ இரநோணவம நிரூபிததிரந்ப்பதப்பதநோகக்

கூறப்படேிப்பப்பத நிரநோகரிததிரந்ப்பதனர்.

ஆனநோல 1970  களின் மததியில,  WRP,  பப்டலநோவநோதிகளின்

ட வரநோடஸ்கிு செ-விடரநோப்பத  வகநோள்ிப்பககளுக்கு மிக  வ ரக்கமநோன

விப்பதததில,  பநோலஸ்தீன விடுப்பதிப்பல அிப்பமப்ப (PLO) மற்றும

லிபியநோவில முமமநோர் கேநோபியின் தீவிரமயப்படே டப்பதசியவநோப்பத

ஆடசி டபநோன்ற மததிய கிழக்கின் முப்பதலநோளிததவ டப்பதசிய

இயக்கங்களின் ஏகநோதிபததிய-எதிர்ப்ப டவிப்பலததிடேதிப்பப்பத

மிிப்பகப்படுதப்பதத  வப்பதநோேங்கியத.  பப்டலநோவநோப்பதததிற்கு WRP

திரமபியிப்பம  வவறுமடன ப்பதனிப்படே ப்பதிப்பலவர்களத

ப்பதனிமனிப்பதத ப்பதவறுகளநோல விிப்பளந்ப்பதப்பதன்று.  உல வகங்கிலும

ஒழுங்கிப்பமந்ப்பத  வப்பதநோழிலநோளர் இயக்கமநோனத,  அப்டபநோதம

ஸ்ரநோலினிு செ மற்றும ு செமூக ென நோயகக் கடசிகளநோலும

 வப்பதநோழிற்ு செங்கங்களநோலுடம ஆதிக்கம  வு செலுதப்பதப்படடு வந்ப்பத

நிிப்பலிப்பமகளின் கீழ,  ட வரநோடஸ்கிு செ அிப்பமப்பகள் 1960 கள்

மற்றும 1970 களின் ஆரமபததில குடடி-முப்பதலநோளிததவததின்

பரந்ப்பத பிரிவகள்,  குறிப்பநோக மநோணவர் இிப்பளஞர்கள் பநோரிய

அளவில தீவிரப்படேதில இரந்த  வு செலுதப்பதப்படே ு செமூக மற்றும

சிதப்பதநோந்ப்பத அழுதப்பதததின் முன்டன பலவீனமநோனிப்பவயநோக
இரந்ப்பதன.

குடடி-முப்பதலநோளிததவத ப்பதடடில இரந்த

 வவன் வறடுக்கப்படடிரந்ப்பதவர்கிப்பள ட வரநோடஸ்கிு செ

இயக்கததிற்குள் ஒரங்கிிப்பணக்கின்ற ு செவநோலநோனத,  ஸ்ரநோலினிு செ

மற்றும ு செமூக ென நோயக அதிகநோரததவங்களுக்கு எதிரநோன

ு செிப்பளக்கநோப்பத டபநோரநோடேததின் அடிப்பிப்பேயிலநோன,   வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கதிப்பப்பத ட நோக்கிய ஒர உறுதியநோன அரசியல மற்றும

 ிப்பேமுிப்பறரீதியநோன ட நோக்குநிிப்பலிப்பய மடடும

அவசியமநோக்கவிலிப்பல.  பப்டலநோவநோதிகளநோல ஊக்குவிக்கப்படே

டபநோலி-மநோர்க்சிு செததின் பல வடிவங்கள் —குறிப்பநோக குடடி-

முப்பதலநோளிததவ தீவிரப்படே சிந்ப்பதிப்பன மற்றும அரசியலின்

மிகப் பரவலநோய்  வகநோண்ேநோேப்படும வடிவங்கிப்பள மடடும

 வபயர் குறிப்பிடுவப்பதநோனநோல,  “பிரநோங்பர்ட பள்ளி” (அப்பதநோவத,

டஹநோர்ிப்பகமர்,  அடேநோர்டனநோ,   வபஞ்ு செமின்,  படளநோக்,  ிப்பரய்ச

மற்றும மநோர்க்கூஸ),  “டமற்கததிய மநோர்க்சிு செம” (கிரநோமசி

டபநோன்றவர்கள்),  ட வரநோடஸ்கிு செ-விடரநோப்பத “அரச

முப்பதலநோளிததவவநோதிகள்” மற்றும “பதிய வர்க்க”

ப்பதததவநோசிரியர்கள் (லுஃடபநோர்,  கஸ்டரநோரியநோடிஸ் மற்றும

ஜிலநோஸ்),  இவற்றுேன் தீவிர டப்பதசியவநோப்பதததின் எண்ணற்ற

வடிவங்கள் (கநோஸ்டடரநோவநோப்பதம, குடவரநோவநோப்பதம, ஃபடனநோன் இன்

எழுததக்கள் மற்றும மநோலகம எக்ஸ் இன் டபசசக்கள்)— மீத

இிப்பேவிேநோப்பத ஒர விமர்ு செனதிப்பப்பதயும அத டகநோரியத.  இந்ப்பத

நீண்ே படடியலில,  எண்ணலேங்கநோ குடடி-முப்பதலநோளிததவ

பததிஜீவிகளநோல ப்பதழுவிக்  வகநோள்ளப்படடு,  உல வகங்கிலும

 வப்பதநோழிலநோளர்கிப்பள இரதப்பதக்களரியநோன டப்பதநோலவிகளுக்கு

ஒன்றன்பின் ஒன்றநோய் இடடுச  வு சென்ற,  ஸ்ரநோலினிு செததின் ஒர

டமநோு செமநோன பிற்டபநோக்குதப்பதன விப்பகயநோன மநோடவநோயிு செததின்

 வு செலவநோக்ிப்பகயும  நோம டு செர்ததக்  வகநோள்ளலநோம.

WRP இன் ு செந்ப்பதர்ப்பவநோப்பதக்  வகநோள்ிப்பககள் அிப்பனததலகக்

குழுவக்குள்ளநோக எதிர்ப்ிப்பப எதிர் வகநோண்ேன. 1982  க்கும 1984

க்கும இிப்பேயில,  அ வமரிக்க ட வரநோடஸ்கிு செ அிப்பமப்பநோன

டவர்க்கர்ஸ் லீக் WRP இன்  வ-பப்டலநோவநோப்பதக்  வகநோள்ிப்பககள்

மீப்பதநோன ஒர திறமபடே விமர்ு செனதிப்பப்பத அபிவிரததி  வு செய்ப்பதத.

ஹீலி,  ிப்பமக்கல பண்ேநோ (1930-2014)  மற்றும கிளிஃப்

சடலநோடேர் (1928-)  ஆகிடயநோர்  வகநோண்ே WRP இன் பிரப்பதநோன
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ப்பதிப்பலிப்பம,  டவர்க்கர்ஸ் லீக் அப்பதன் விமர்ு செனங்கள் குறிதத

அிப்பனததலகக் குழுவக்குள்ளநோக விவநோப்பதங்கிப்பள ஒழுங்கிப்பமக்க

 வு செய்ப்பத முயற்சிகிப்பள ஒடுக்கியத.  [3]  இந்ப்பத டகநோடபநோேற்ற

முயற்சிகள் 1985  இிப்பலயுதிர் கநோலததில WRPக்குள்ளநோக ஒர

அரசியல  வ ரக்கடிக்கு இடடுச  வு சென்றத.  WRP இன்

உிப்பேவின் கீழ அிப்பமந்திரந்ப்பத ப்பதததவநோர்தப்பத மற்றும அரசியல

பிரசசிிப்பனகள் குறிதப்பத விவநோப்பதததில இரந்த  ழுவவத

என்பதில அப்டபநோதம தீர்மநோனததேன் இரந்ப்பத,  சடலநோடேரம

பண்ேநோவம முந்ிப்பப்பதய ப்பது செநோப்ப்பத கநோலததின்டபநோத பிரிடடிஷ

பிரிவ பின்பற்றியிரந்ப்பத ு செந்ப்பதர்ப்பவநோப்பதப் பநோிப்பப்பதக்கு

அிப்பனததலகக் குழுவின் மீத பழிடபநோே முயன்றனர்.

1986  பிப்ரவரியில,  WRP,  ட வரநோடஸ்கிு செததேன் ப்பதனத முறிிப்பவ

அறிவிக்கும ஒர ஆவணதிப்பப்பத  வவளியிடேத.  ிப்பமக்கல

பண்ேநோவநோல எழுப்பதப்படே அந்ப்பத ஆவணததின் ப்பதிப்பலப்ப “ஏன்

அிப்பனததலகக் குழு குழிடப்பதநோண்டி பிப்பப்பதக்கப்படடு  நோன்கநோம

அகிலம கடடி வயழுப்பப்பே டவண்டும என்பப்பதற்கநோன 27

கநோரணங்கள்” என்றிரந்ப்பதத.   வு செவ்வியல மநோர்க்சிு செததில இத

ப்பதனக்கநோன இேதிப்பப்பதப் பிடிக்கும என்பப்பதநோன எதிர்பநோர்ப்பில

 வபரம ஆரவநோரததேன் WRP இந்ப்பத ஆவணதிப்பப்பத

 வவளியிடேத.  ஆனநோல உண்ிப்பமயில,  பண்ேநோவின்

ஆவணமநோனத,  அிப்பனததலகக் குழுிப்பவ மடடுமலலநோத,

ஒடடு வமநோதப்பத  நோன்கநோம அகிலததின் வரலநோற்ிப்பறயுடம

மதிப்பிழக்கச  வு செய்வப்பதற்கநோன ட நோக்கமுிப்பேய திரிப்பகள்,

அப்படேமநோன  வபநோய்கள் மற்றும அிப்பரகுிப்பற உண்ிப்பமகளத

ஒர கலிப்பவயநோக இரந்ப்பதத.  பண்ேநோவின் கடடுிப்பரயின்

ப்பதிப்பலப்டப அப்பதன் அரசியல ட ர்ிப்பமயின்ிப்பமிப்பய

அமபலப்படுததியத.  அவரத “27  கநோரணங்களில” ஒர பகுதி

ப்பதநோக்குப்பிடிக்கக் கூடியப்பதநோய் இரந்திரந்ப்பதநோலும கூே,   நோன்கநோம

அகிலததின் இரப்ப  வப்பதநோேர்வப்பதற்கு நியநோயம கூறுவத

ு செநோததியமிலலநோமல டபநோயிரக்கும. அவரத  வு செநோந்ப்பத வநோப்பதங்களில

இரந்த பிரிக்கவியலநோமல பிறந்ப்பத முடிவகிப்பளப்

பின் வப்பதநோேர்ந்த,  பண்ேநோ —அவரத ஆவணதிப்பப்பத நிிப்பறவ

 வு செய்த ஒர வரேததிற்கும குிப்பறவநோன கநோலததின் பின்னர்—

ட வரநோடஸ்கி மீப்பதநோன  வவறுக்கதப்பதக்க கண்ேனதிப்பப்பத

 வவளியிடேநோர்,  அததேன் ஸ்ரநோலினுக்கு ப்பதனத வரமபற்ற

மரியநோிப்பப்பதிப்பயயும அறிவிதப்பதநோர்.  பண்ேநோவின் அரசியல

பரிணநோமமநோனத,  அவரத ஆவணதிப்பப்பத வழி வமநோழிந்திரந்ப்பத

WRP இன் ப்பதிப்பலிப்பம மற்றும அங்கதப்பதவர்களில இரந்ப்பத

அதப்பதிப்பன டபரினநோலும ட வரநோடஸ்கிு செம மறுப்பதலிக்கப்பே

எதிர்பநோர்ததிரந்ப்பதத.  கணு செமநோன எண்ணக்ிப்பகயிலநோடனநோர்

ஸ்ரநோலினிு செ இயக்கததிலும இிப்பணந்ப்பதனர்.  மற்றவர்கள்

ஏகநோதிபததிய முகநோமுக்கு  வு சென்று,  அங்கு டு செர்பியநோவக்கு

எதிரநோன ட டடேநோவின் டபநோரின்  வு செயலூக்கமநோன

பங்டகற்பநோளர்களநோகி விடடிரந்ப்பதனர்.  கிளிஃப் சடலநோடேரநோல

ஊக்கமளிக்கப்  வபற்ற மிகப்  வபரம குழுவநோனத,  பரடசிகரக்

கடசி குறிதப்பத  வலனின்-ட வரநோடஸ்கி கரதப்பதநோக்கததின்

ஒடடு வமநோதப்பத மரிப்பபயும மறுப்பதலிதப்பதத,  டு செநோு செலிு செததக்கநோன

டபநோரநோடேதிப்பப்பதக் ிப்பகவிடேத,  அததேன் ப்பதமத  வு செநோந்ப்பத

வநோழக்ிப்பகிப்பய முடிந்ப்பத அளவக்கு வு செதியநோக்கிக்  வகநோள்வதில

கவனம  வு செலுததியத.

பண்ேநோவின் ஆவணம கிிப்பேதப்பத ப்பதரணததில இரந்டப்பத,  ஒர

விரிவநோன பதில அளிப்பப்பதற்கு அவசியமிரந்ப்பதிப்பப்பத

அிப்பனததலகக் குழு பரிந்த  வகநோண்ேத. அந்ப்பதப்  வபநோறுப்ப

என்னிேம ஒப்பிப்பேக்கப்படேத.  இரண்டு மநோப்பதங்களுக்குள்ளநோக,

 நோம கநோக்கும மரபியம  வப்பதநோேர்சசியநோக வநோரநோந்ப்பத

இிப்பே வவளியில அிப்பனததலகக் குழுவின் பிரிவகளநோல

 வவளியிேப்படே பததிரிிப்பககளில  வவளியநோகத  வப்பதநோேங்கின.

பண்ேநோவக்கநோன பதில 500 க்கும அதிகமநோன பக்கங்கிப்பளக்

 வகநோண்ே ஒர பதப்பதகமநோகும என்று  நோன்

எதிர்பநோர்ததிரக்கவிலிப்பல.  ஆயினும,  பண்ேநோவின் ஆவணதிப்பப்பத

 நோன் படிதப்பதடபநோத,   நோன்கநோம அகிலததின் வரலநோறு —

குறிப்பநோக ட வரநோடஸ்கி படு வகநோிப்பல  வு செய்யப்படே 1940

முப்பதலநோக பப்டலநோவநோதிகளுேன் உிப்பேவ கண்ே 1953 விப்பரயநோன

அதிமுக்கியமநோன ஆண்டுகளிலநோனிப்பவ— ஒரடபநோதம

டபநோதமநோன அளவக்கு பகுப்பநோய்வ  வு செய்யப்படடிரக்கவிலிப்பல

என்படப்பதநோடு ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கததின் இப்டபநோதிரக்கும

கநோரியநோளர்களுக்கு  வபரமளவில  வப்பதரியநோப்பதப்பதநோக அத

இரக்கிறத என்ற உண்ிப்பமிப்பய ப்பதனக்கு ு செநோப்பதகமநோக்கிக்

 வகநோள்ள அவர் முயலகிறநோர் என்பிப்பப்பதப் பரிந்த வகநோண்டேன்.

பண்ேநோவின் ஓடுகநோலிதப்பதனதிப்பப்பதக் கண்ேனம  வு செய்வத மடடும

டபநோதமநோனப்பதநோக இரக்கவிலிப்பல.   நோன்கநோம அகிலததின்

வரலநோற்ிப்பறத திறனநோய்வ  வு செய்வதம,  இந்ப்பத அடிப்பிப்பேயில,

அிப்பனததலகக் குழுவில இரக்கும அப்பதன் கநோரியநோளர்களுக்கு

கலவியூடடுவதம அவசியமநோய் இரந்ப்பதன.

ஆரமப  வவளியீடடுக்கு மூன்று ப்பது செநோப்ப்பதங்களின் பின்னர்,   நோம

கநோக்கும மரபியம கநோலததிற்கு ப்பதநோக்குப்பிடிதத நின்றிரக்கிறத

என்டற  நோன்  மபகிடறன்.   நோன்கநோம அகிலததின்

வரலநோற்றுக்கநோன அறிமுகமநோக,  கணு செமநோன ு செமகநோல மதிப்ிப்பபத

ப்பதக்கிப்பவததக்  வகநோள்கின்ற அடப்பதடவிப்பளயில,  டு செநோு செலிு செப்

பரடசிக்கநோன உலகக் கடசிிப்பய கடடி வயழுப்பவப்பதற்கநோன

இன்ிப்பறய டபநோரநோடேததிற்கு இப்டபநோதம மிகப்

 வபநோரதப்பதமநோனப்பதநோகத திகழகின்ற,  மநோர்க்சிு செத ப்பதததவம,

டவிப்பலததிடேம மற்றும மூடலநோபநோயம  வப்பதநோேர்பநோன

பிரசசிிப்பனகிப்பளயும  நோம கநோக்கும மரபியம ஆரநோய்கிறத.

அரசியல டபநோக்குகளின் டப்பதநோற்றம மற்றும அவற்றுக்கு

இிப்பேயிலநோன டபநோரநோடேதிப்பப்பத விளக்குவதில வரலநோற்றுச

ு செேவநோப்பத வழிமுிப்பற பயன்படுதப்பதப்படடிரக்கின்ற  நோன்கநோம

அகிலததின் வரலநோறு குறிதப்பத ஒடர வயநோர ஆவண நூல,  நோம

கநோக்கும மரபியம மடடுடம ஆகும.  ப்பதனிப்படே ப்பதிப்பலவர்களத

குண லன்கள், அவர்  லலவரநோ  வகடேவரநோ மற்றும அவர்களத

ட நோக்கங்கள் பனிப்பதமநோனப்பதநோ அலலத மலினமநோனப்பதநோ என்பதில
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இரந்த ஆரமபிக்கின்ற அகநிிப்பலரீதியநோன அணகுமுிப்பறிப்பய

(பண்ேநோவின் விப்பு செமிப்பழ இப்பதன் உப்பதநோரணவடிவம)  நிரநோகரிதத,

 நோம கநோக்கும மரபியம,  உலக முப்பதலநோளிததவததின்

முரண்பநோடுகளில இரந்தம ஏகநோதிபததிய இரண்ேநோம உலகப்

டபநோரின் டபநோதம அப்பதன் பின்னரமநோன உலகளநோவிய மற்றும

டப்பதசிய அளவிலநோன வர்க்கப் டபநோரநோடேததின் அபிவிரததியில

இரந்தம எழுகின்ற  நோன்கநோம அகிலததிற்குள்ளநோன

டமநோப்பதலகளுக்கு கீழிப்பமந்திரந்ப்பத பறநிிப்பலயநோன ு செமூக மற்றும

அரசியல நிகழசசிடபநோக்குகிப்பள —உலக முப்பதலநோளிததவததின்

முரண்பநோடுகளில இரந்தம ஏகநோதிபததிய இரண்ேநோம உலகப்

டபநோரின் டபநோதம அப்பதன் பின்னரமநோன உலகளநோவிய மற்றும

டப்பதசிய அளவிலநோன வர்க்கப் டபநோரநோடேததின் அபிவிரததியில

இரந்தம எழுகின்றிப்பவ— அிப்பேயநோளம கநோண்பப்பதற்கு

முிப்பனகிறத.  இந்ப்பத வரலநோறு, ப்பதனத முக்கிய கவனதிப்பப்பத,

பிரப்பதநோன அரசியல ப்பதிப்பலவர்களநோன கனன்,  பப்டலநோ,  மண்டேல

மற்றும ஹீலியின் அகநிிப்பலயநோக சிந்திக்கப்படே

ட நோக்கங்களின் மீத ிப்பவக்கவிலிப்பல,  மநோறநோக,  ஏங் வகலஸின்

வநோர்திப்பப்பதகிப்பளக்  வகநோண்டு கூறுவப்பதநோனநோல, “ வு செயலபடும பரந்ப்பத
மக்களின் மற்றும அவர்களத ப்பதிப்பலவர்களின் —மகதப்பதநோன

மனிப்பதர்கள் எனப்படுபவர்களின்— மூிப்பளகளில  னவநோன

ட நோக்கங்களநோக பிரதிபலிக்கின்ற” வர்க்கப் டபநோரநோடேததின்

உண்ிப்பமயநோன பறநிிப்பல உந்த ு செக்திகளின் மீத
கவனமகுவிக்கிறத.” [4]

1953   வமபர் உிப்பேவில உசு செம கண்ேப்பதநோய் இரந்ப்பத 1951

மூன்றநோம உலக கநோங்கிரிப்பு செத  வப்பதநோேர்ந்தவந்ப்பத டபநோரநோடேததிற்கு

கடடியம கூறியிரந்ப்பத  நோன்கநோம அகிலததிற்குள்ளநோன

டமநோப்பதலகிப்பள,  உலகப் டபநோர் மற்றும அப்பதன்பின் வந்ப்பத

சிக்கலநோன மற்றும தரிப்பதமநோக மநோற்றம கண்ே நிிப்பலிப்பமகளின்

உள்ளேக்கததினுள்,   நோம கநோக்கும மரபியம பகுப்பநோய்வ

 வு செய்கிறத. குடடி-முப்பதலநோளிததவ தீவிரப்படே பததிஜீவிதப்பதடடின்

 வபரம பிரிவகளத அரசியல ட நோக்குநிிப்பலயில ஏற்படே

வலதட நோக்கிய  கர்ிப்பவப் பிரதிபலிதப்பத,  1940 களில எழுந்ப்பத

திரதப்பதலவநோப்பதப் டபநோக்குகளுக்கு இந் நூல கவனதிப்பப்பத
ஈர்க்கிறத.

1940 களில அபிவிரததி கண்ே டமநோப்பதலகள் டு செநோு செலிு செ

 வப்பதநோழிலநோளர் கடசிக்குள்ளநோக 1939-40  இல  ேந்ப்பத கன்ிப்பனப்

டபநோரநோடேததின்  வப்பதநோேர்சசியநோக சிறந்ப்பத விப்பதததில

பரிந்த வகநோள்ளப்பே முடியும.  ட வரநோடஸ்கி ப்பதனத வநோழவின்

இறுதி ஆண்டில,  டெமஸ் டபர்ன்ஹநோம (1905-1987),  மநோக்ஸ்

ு செநோக்டமன் (1904-1972)  மற்றும மநோர்டடின் அடபர்ன் (1898-1949)

ஆகிடயநோரத “குடடி-முப்பதலநோளிததவ எதிர்ப்ப”க்கு எதிரநோக

அவரத ப்பதிப்பலிப்பமயில  ேததிய டபநோரநோடேமநோனத,   நோன்கநோம

அகிலததின் வரலநோற்றில ஒர ப்பதனிததவமநோன மற்றும ப்பதனி-

முக்கியததவம  வகநோண்ே அததியநோயமநோக  வபநோதவநோக

கரப்பதப்படும மடேததிற்கு ஒர  வு செறிவநோன குணநோமு செம

 வகநோண்ேப்பதநோக இரந்ப்பதத.  இரண்ேநோம உலகப் டபநோரின்

 வவடிப்பேன் 1939  வு செப்ேமபரில  வப்பதநோேங்கிய அத, 1940 ஏப்ரல

விப்பரயில  வப்பதநோேர்ந்ப்பதத. சிறுபநோன்ிப்பமயநோனத SWP இல இரந்த

பிரிந்த  வப்பதநோழிலநோளர் கடசிிப்பய உரவநோக்கியத.  ஒர

மநோப்பதததிற்குப் பின்னர்,  அந்ப்பத சிறுபநோன்ிப்பமயின் பிரப்பதநோன

ப்பதததவநோசிரியரநோக  வு செயலநோற்றியிரந்ப்பத டெமஸ் டபர்ன்ஹநோம

 வப்பதநோழிலநோளர் கடசியில இரந்த இரநோஜினநோமநோ  வு செய்ப்பதடப்பதநோடு

மநோர்க்சிு செம மற்றும டு செநோு செலிு செததின் மீப்பதநோன ப்பதனத

மறுப்பதலிப்ிப்பபயும அறிவிதப்பதநோர்.

டு செநோு செலிு செ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசிக்குள்ளநோன டபநோரநோடேததிற்கு

ட வரநோடஸ்கி வழங்கிய பங்களிப்ப அவரத மகதப்பதநோன

எழுததக்களில இேமபிடிக்கதப்பதக்கப்பதநோகும.  டகநோடயநோகநோனில ஒர

கூண்டு டபநோன்ற விலலநோவின் சவர்களுக்குள் அிப்பேபடடு, GPU

படு வகநோிப்பலயநோளர்களத  வப்பதநோேர்சசியநோன தரதப்பதலின்

அபநோயததிற்குடபடடிரந்ப்பத நிிப்பலயிலும,  அவரத அரசியல

தலலியப்பநோர்ிப்பவ பநோதிக்கப்பேவிலிப்பல.  அவரத

ு செமகநோலதப்பதவர்கிப்பள விேவம அதிக தூரததிற்கு அந்ப்பத

“வயப்பதநோன மனிப்பதரநோல” எதிர்கநோலதிப்பப்பத  ன்கு பநோர்க்க முடிந்ப்பதத.

இந்ப்பத கன்ிப்பனப் டபநோரநோடேததில டமடலநோங்கிய முக்கிய

அரசியல பிரசசிிப்பனயநோக ”ரஷயப் பிரசசிிப்பன”,  அப்பதநோவத

டு செநோவியத ஒன்றியததின் வர்க்கத ப்பதன்ிப்பம குறிதப்பத பிரசசிிப்பன

இரந்ப்பதத. டு செநோவியத ஒன்றியமநோனத, ஸ்ரநோலின் 1939 ஆகஸ்டின்

பிற்பகுதியில ஹிடலரேன் ஆக்கிரமிப்ப ப்பதவிர்ப்ப ஒப்பந்ப்பதம

(non-aggression  pact)  வு செய்த வகநோண்ேப்பதன் பின்னர்,  அப்பதிப்பனத

 வப்பதநோேர்ந்த டபநோலந்தின் மீத  நோஜி-ஸ்ரநோலினிு செ கூடடு

பிப்பே வயடுப்ப  ேந்திரந்ப்பத பின்னர்,  இனியும அத ஒர

 வப்பதநோழிலநோளர் அரு செநோக விப்பரயிப்பற  வு செய்யப்பே முடியநோத என்று

ு செநோக்டமன் வநோதிடேநோர்.  ஒர பதிய வடிவிலநோன சரண்ேல

ு செமூகததின் ப்பதிப்பலிப்பமயில அமர்ந்திரக்கும ஒர ஆளும

வர்க்கமநோக டு செநோவியத அதிகநோரததவம பரிணநோம

வளர்சசியிப்பேந்திரந்ப்பதப்பதநோக அவர் கூறினநோர்.

 நோஜி டெர்மனியுேன்  வு செய்த  வகநோண்ே பிற்டபநோக்குதப்பதனமநோன

கூடடின் அடிப்பிப்பேயில டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பத ு செநோக்டமன்

மறுவிப்பரயிப்பற  வு செய்ப்பதிப்பப்பத ட வரநோடஸ்கி எதிர்தப்பதநோர். ஆக்கிரமிப்ப

ப்பதவிர்ப்ப ஒப்பந்ப்பதததில ிப்பக வயழுததிடேிப்பம நிசு செயமநோக

மறுக்கமுடியநோப்பத ஒர தடரநோகடம.  ஆயினும,  “டு செநோவியத

ஒன்றியததின் ு செமூக ப்பதன்ிப்பமயநோனத, அத  டப  வகநோண்டுள்ளத

ென நோயகததேனநோ அலலத பநோசிு செததேனநோ என்பிப்பப்பதக்

 வகநோண்டு தீர்மநோனிக்கப்படுவதிலிப்பல” [5]  என்று ட வரநோடஸ்கி

வலியுறுததினநோர்.  டு செநோவியத ஒன்றியம குறிதப்பத ு செரியநோன

விப்பரயிப்பற மீப்பதநோன ு செண்ிப்பேயில ு செமபந்ப்பதப்படே வரலநோற்று

முன்டனநோக்கு என்னும அடியிலிரக்கும பிரசசிிப்பனக்கு அவர்

கவனம ஈர்தப்பதநோர்:

டு செநோவியத ஒன்றியப் பிரசசிிப்பனயநோனத,   மத

கநோலததின் ஒடடு வமநோதப்பத வரலநோற்று

5- Preface to the thirtieth anniversary edition of The Heritage We Defend



நிகழசசிடபநோக்கில இரந்த ப்பதனிததவமநோனப்பதநோக

ப்பதனிிப்பமப்படுததிப் பநோர்க்கப்பே முடியநோத. ஒன்று

ஸ்ரநோலின் அரு செநோனத ஒர இிப்பேமரவல

உரவநோக்கமநோக,  ஒர பின்ப்பதங்கிய மற்றும

ப்பதனிிப்பமப்படுதப்பதப்படே  நோடடில ஒர

 வப்பதநோழிலநோளர் அரசின் உரக்குிப்பலந்ப்பத ஒன்றநோக

அத இரக்க டவண்டும,  அலலத

‘அதிகநோரததவ கூடடுறவமயமநோக்கல’

(bureaucratic  collectivism) என்பதப்பதநோன்

உல வகங்கிலும முப்பதலநோளிததவதிப்பப்பத

பிரதியிடுகின்ற பதிய ு செமூக உரவநோக்கமநோக

(ஸ்ரநோலினிு செம,  பநோசிு செம,  பதிய ஒப்பந்ப்பதங்கள்,

டபநோன்றிப்பவ)  இரக்க டவண்டும.

வநோர்திப்பப்பதப்பிரடயநோக பரிடு செநோப்பதிப்பனகள்

( வப்பதநோழிலநோளர் அரு செநோ,   வப்பதநோழிலநோளர் அரச

இலிப்பலயநோ;  வர்க்கமநோ,  வர்க்கமிலிப்பலயநோ

டபநோன்றிப்பவ)  இந்ப்பத வரலநோற்று அமு செததின்

கீழநோக மடடுடம ஒர அர்தப்பததிப்பப்பதப்

 வபறுகின்றன. இரண்ேநோவிப்பப்பத  வப்பதரிவ  வு செய்பவர்,

 வவளிப்பிப்பேயநோகடவநோ அலலத

 வமமௌனமநோகடவநோ, உலகப் பநோடேநோளி வர்க்கததின்

பரடசிகர ு செநோததிய ஆற்றலகள் அிப்பனததம

பிரடயநோகிததத தீர்க்கப்படடு விடேன என்றும,

டு செநோு செலிு செ இயக்கம திவநோலிப்பேந்த விடேத

என்றும,  பிப்பழய முப்பதலநோளிததவமநோனத ஒர

பதிய சரண்டும வர்க்கததேன் “அதிகநோரததவக்

கூடடுறவமயமநோக்கலநோக” ப்பதன்ிப்பன உரமநோற்றிக்

 வகநோண்டிரக்கிறத என்றும ஒப்பக் வகநோள்கிறநோர்.

இதப்பதிப்பகய வப்பதநோர முடிவின் மநோ வபரம

முக்கியததவமநோனத சய-விளக்கம

 வகநோண்ேப்பதநோகும.  இத உலகப் பநோடேநோளி

வர்க்கததின் மற்றும மனிப்பதகுலததின்

ஒடடு வமநோதப்பத ப்பதிப்பலவிதி குறிதப்பதப்பதநோகும. [6]

முன்கண்டிரநோப்பத முப்பதலநோளிததவ  வ ரக்கடி ு செகநோப்ப்பதம ஒன்றின்

கேிப்பமகளுக்கு நிகரநோன விப்பதததில ஒர பரடசிகரக் கடசிிப்பய

கடடி வயழுப்பவதில முன்டனறிய ஏகநோதிபததிய  நோடுகளில

இரக்கும  வப்பதநோழிலநோள வர்க்கம இன்னும

 வவற்றியிப்பேந்திரக்கவிலிப்பல என்பிப்பப்பத ட வரநோடஸ்கி

ஒப்பக் வகநோண்ேநோர்.  ஆனநோல அப்படியநோன வப்பதநோர கடசிிப்பய

உரவநோக்குவத ு செநோததியம என்பிப்பப்பதடய டபநோலஷிவிு செம மற்றும

அக்டேநோபர் பரடசியின் உப்பதநோரணம விளங்கப்படுததியிரந்ப்பதத.

ஆகடவ,  மநோ வபரம வரலநோற்றுப் பிரசசிிப்பனயநோனத

“பின்வரமநோறு நிற்கிறத” என்று ட வரநோடஸ்கி வநோதிடேநோர்:

பறநிிப்பல வரலநோற்று அவசியமநோனத, இறுதி

முடிவில  வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் முன்னணப்

பிப்பேயின்  னவில ப்பதனக் வகன ஒர பநோிப்பப்பதிப்பய

கண்டு வகநோள்ளுமநோ; அப்பதநோவத, அத உரவநோக்கும

டபநோரம மற்றும ஆழமநோன அதிர்சசிகளின்

டபநோக்கில, பநோடேநோளி வர்க்கதிப்பப்பத அதிகநோரதிப்பப்பதக்

ிப்பகப்பற்ற இடடுச  வு செலலும திறனுிப்பேய ஒர

உண்ிப்பமயநோன பரடசிகரக் கடசி
உரவநோக்கப்படுமநோ?

இந்ப்பதக் டகள்விக்கு  நோன்கநோம அகிலம,  அப்பதன்

டவிப்பலததிடே உிப்பரயின் மூலமநோக மடடுமலல,

அப்பதன் இரப்ப என்ற அந்ப்பத உண்ிப்பமயின்

மூலமநோகடவ கூே,  ஆம என்டற

பதிலளிததிரக்கிறத.  டபநோலி-மநோர்க்சிு செததின்

மனவறுதி  வப்பதநோிப்பலதப்பத மற்றும மிரடசிகண்ே

பிரதிநிதிகளத பலடவறு விப்பகயினர்

அிப்பனவரம இப்பதற்குமநோறநோக, ப்பதிப்பலிப்பமயின்

திவநோலநிிப்பலயநோனத பநோடேநோளி வர்க்கம அப்பதன்

பரடசிகர இலடசியதிப்பப்பத நிிப்பறடவற்றும

திறனற்று இரப்பிப்பப்பத ‘பிரதிபலிக்கிறத’ என்ற

அனுமநோனததில இரந்த முன் வு செலகின்றனர்.

 மத எதிரிகள் எலலநோரடம இந்ப்பத சிந்ப்பதிப்பனிப்பய

 வப்பதளிவநோக  வவளிப்படுததி விடுவதிலிப்பலதப்பதநோன்,

என்றநோலும அவர்கள் அிப்பனவரடம —அதி-

இேதகள்,  மததியவநோதிகள்,  அரநோெகவநோதிகள்,

 வு செநோலலவம அவசியமிலிப்பல ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள்

மற்றும ு செமூக ென நோயகக் கடசியினர்—

டப்பதநோலவிகளுக்கநோன  வபநோறுப்ிப்பப ப்பதமமிேம

இரந்த பநோடேநோளி வர்க்கததின் டப்பதநோள்களுக்கு

இேமநோற்றி விடுகின்றனர்.  இவர்களில யநோரடம

தலலியமநோய் எந்ப்பத நிிப்பலிப்பமகளின் கீழ

பநோடேநோளி வர்க்கமநோனத டு செநோு செலிு செ மநோற்றதிப்பப்பத

ு செநோதிக்கும திறனுிப்பேயப்பதநோக இரக்கும என்று
சடடிக்கநோடடுவதிலிப்பல.

டப்பதநோலவிகளுக்கநோன கநோரணம பநோடேநோளி

வர்க்கததின் ு செமூக குணங்களிடலடய

டவரூன்றியிரக்கிறத என்பிப்பப்பத உண்ிப்பம வயன்று

 நோம ஒப்பக் வகநோள்வப்பதநோனநோல அப்பதன்பின்  வீன

ு செமூகததின் நிிப்பலயநோனத  மபிக்ிப்பகயற்ற

ஒன்றநோகடவ ஒப்பக் வகநோள்ளப்பே
டவண்டியிரக்கும.[7]

ு செநோக்டமன் மற்றும டபர்ன்ஹநோமுக்கு ஊக்குவிக்குமு செக்தியநோக

இரந்ப்பத வரலநோற்று மற்றும அரசியல அவ மபிக்ிப்பகிப்பய

ட வரநோடஸ்கி அிப்பேயநோளம கண்ேநோர்.  ு செநோக்டமன்-டபர்ன்ஹநோம

கன்ிப்பனிப்பய ட வரநோடஸ்கி “குடடி-முப்பதலநோளிததவ”

அிப்பே வமநோழியநோல குணநோமு செப்படுததியத  வவறுமடன

உரவகமன்று.  அந்ப்பத சிறுபநோன்ிப்பமயநோனத 1930 களின்

டப்பதநோலவிகளநோல விரக்திகண்டு ப்பதநோர்மீகரீதியில ஐயுறவவநோப்பததப்பதநோல
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 வ நோரக்கப்படடு கிேந்ப்பத  டுதப்பதர-வர்க்க பததிஜீவித ப்பதடடின்

பரந்ப்பத பிரிவின் கண்டணநோடேங்களுக்கநோன அரசியல

 வவளிப்பநோடிப்பேடய  வகநோடுதப்பதத.  ிப்பகமுரணநோன விப்பதததில, SWP

இன் கன்ிப்பன டமநோப்பதல  வவடிதப்பத அந்ப்பத ப்பதரணததிலப்பதநோன்,

டபர்ன்ஹநோமும ு செநோக்டமனும,  “பின்வநோங்கும பததிஜீவிகள்”

குறிதப்பத ஒர  வகநோந்ப்பதளிக்கும சிததிரதிப்பப்பத வழங்கிய ஒர

கடடுிப்பரிப்பய, பதிய அகிலம (The New International) இன் 1939
ெனவரி பதிப்பில இிப்பணந்த எழுதியிரந்ப்பதனர்:

ஒர பரடசிகரத டப்பதநோலவிிப்பயத  வப்பதநோேர்ந்த

வரகின்ற ஒவ் வவநோர பிற்டபநோக்குதப்பதனததின்

கநோலகடேமும மநோர்க்சிு செதிப்பப்பத ”கநோலநோவதி”யநோகி

விடேப்பதநோக ஒதக்கித ப்பதள்ளுகின்ற பலடவறு

விப்பகயநோன கற்பிப்பனயநோன மற்றும

ப்பதற்கநோலிகமநோன “பதிய” மற்றும “ வ நோகரிக”

சிதப்பதநோந்ப்பதங்கிப்பள உரவநோக்குகிறத. 1905  ரஷயப்

பரடசியின் டப்பதநோலவிிப்பயத  வப்பதநோேர்ந்ப்பத “கன்ிப்பனப்

டபநோரநோடேங்களத” வரலநோற்ிப்பற  வு சென்ற ப்பது செநோப்ப்பதம
அலலத அப்பதிப்பன வயநோடடிய கநோலததில வந்ப்பத

அவற்றின் இிப்பணயநோனவற்றுேன் ஒப்பிடடுப்

பநோர்ப்பத மிகவம  வப்பதளிவூடேக் கூடியப்பதநோக

இரக்கும.  இப்டபநோதிரக்கும மனசடு செநோர்வ,

ஊக்கமின்ிப்பம,  பநோடேநோளி வர்க்கததின் மற்றும

அப்பதன் பரடசிகர இயக்கததின் மீண் வேழும

ஆற்றலகள் மீத  மபிக்ிப்பகயின்ிப்பம

ஆகியவற்றின் பிற்டபநோக்குதப்பதனமநோன

மடனநோநிிப்பலகள் ப்பதநோன் பரடசிகர மநோர்க்சிு செததிற்கு

எதிரநோன பரவலநோன ப்பதநோக்குப்பதலகளநோய் நியநோயம

கற்பிக்கின்றன.  தீவிரப்படே பததிஜீவிகள்,

அவர்களத அந்ப்பத ு செமூக இரப்பின் இயலபின்

கநோரணமநோக,   வபநோதவநோக இந்ப்பத

மடனநோநிிப்பலகளுக்கு விப்பளந்த வகநோடுக்கின்ற,

அவற்ிப்பற வலிந்த எதிர்தத நிற்பப்பதற்குப்

பதிலநோக அவற்றுக்கு ு செரணநோகதி அிப்பேகின்ற,

முப்பதல ஆடகளநோய் இரக்கின்றனர்.  நிசு செயமநோய்

முற்றிலும மநோறுபடே வப்பதநோர டகநோணததில

என்றநோலும,  ரஷயப் பரடசி மீப்பதநோன ஸ்ரநோலினிு செ

சீரழிவம பநோசிு செததின் ப்பதற்கநோலிக டம வலழுசசியும

பிற்டபநோக்குதப்பதனததின்  வவகுநீண்ே  மத

கநோலகடேததின் விிப்பள வபநோரடகளநோக

இரப்பிப்பப்பதப் டபநோன்று,  அவர்களும அப்பதற்குப்
பலியநோனவர்கடள.

இந்ப்பத பததிஜீவிகிப்பள பநோதிததிரக்கும

முக்கியமநோன பததிஜீவிதப்பதன வியநோதிிப்பய

ஸ்ரநோலிு செ வவறுப்ப அலலத  வகநோசிப்பு செ

ஸ்ரநோலினிு செ-எதிர்ப்ப என்று அிப்பழக்கலநோம.  ன்கு

டவரூன்றியிரக்கும இந்ப்பத வியநோதியநோனத

டெநோடிப்பகள் மற்றும கிப்பள வயடுப்பகள் என்ற

ஸ்ரநோலினின் படுபயங்கரமநோன

அிப்பமப்பமுிப்பறயின் மீத உண்ேநோன

வியநோபகமநோன  வவறுப்பினநோல

தூண்ேப்படடிரந்ப்பதத.  இப்பதன் விிப்பளவ

என்னவநோயிற்று என்றநோல,  அப்பதன்பின் இந்ப்பத

விேயததில எழுப்பதப்படடிரக்கக் கூடிய

அட கமநோனிப்பவ திேமநோன ு செமூக பகுப்பநோய்வின்

விிப்பள வபநோரளநோக இரப்பத குிப்பறவநோகவம மன
அதிர்சசியின் விிப்பள வபநோரளநோக இரப்பதப்பதநோன்

அதிகமநோகவம இரக்கிறத,  அததேன் ஒர

பகுப்பநோய்வ இரக்கு வமன்றநோலும கூே,  அத

விஞ்ஞநோனபூர்வமநோனப்பதநோக அலலத

அரசியலபூர்வமநோனப்பதநோக இரப்பிப்பப்பதக் கநோடடிலும

அதிகமநோக ப்பதநோர்மீக  வ றிப்பூர்வமநோனப்பதநோகடவ
இரக்கிறத.[8]

டபர்ன்ஹநோமும ு செநோக்டமனும பததிஜீவித ப்பதடிப்பே பநோதிததிரந்ப்பத

“பததிஜீவிப்பத வியநோதி”ிப்பய மிகத தலலியமநோக விவரிக்க

முடிந்ப்பதப்பதன் கநோரணம அவர்கடள அப்பதன் அறிகுறிகிப்பள

ஏற்கனடவ அனுபவிததக்  வகநோண்டிரந்ப்பதநோர்கள் என்பப்பதநோலப்பதநோன்

என்று ஒரவர் எண்ணனநோல அத நியநோயடம.  அந்ப்பத ஆண்டு

முடியும முன்பநோக,  அவர்கிப்பள பநோதிததிரந்ப்பத வியநோதி அப்பதன்

முற்றிய நிிப்பலக்கு முன்டனறி விடடிரந்ப்பதத.

1939-40  டபநோரநோடேததில எழுந்ப்பத திரதப்பதலவநோப்பதததின்

ட வரநோடஸ்கிு செ-விடரநோப்பத வடிவததின் திிப்பகப்பூடடும

குணநோதிு செயங்களில ஒன்றநோக,  மநோர்க்சிு செததின்  வமய்யியல

அடிதப்பதளங்கிப்பள,  வர்க்க அடிப்பிப்பேிப்பய,  அரசியல

டவிப்பலததிடேதிப்பப்பத,  மற்றும வரலநோற்று முன்டனநோக்ிப்பக என

முழுிப்பமயநோக அத மறுப்பதலிதப்பதிப்பம இரந்ப்பதத.

டு செநோு செலிு செததிற்கநோன பரடசிகரப் டபநோரநோடேதிப்பப்பத சீர்திரததி

மநோற்றுவிப்பப்பத ட நோக்கி  வு செலுதப்பதப்படேப்பதநோக அத இலிப்பல,

மநோறநோக,  இலக்ிப்பகடய நிரநோகரிப்பிப்பப்பத ட நோக்கி இரந்ப்பதத.

“மரபவழி ட வரநோடஸ்கிு செததின்” மீத விமர்ு செனதிப்பப்பத அபிவிரததி

 வு செய்ப்பத நிிப்பலயில,  அத இனியும எந்ப்பத மநோர்க்சிு செக் கூறுேனும

உேன்பநோடடில இலிப்பல என்பப்பதநோன முடிவக்கு அத

இழுக்கப்படடிரந்ப்பதத.

அந்ப்பத சிறுபநோன்ிப்பமயில  வவவ்டவறு ப்பதனிப்படே மனிப்பதர்களும

 வவவ்டவறநோன ு செமயங்களில இந்ப்பத முடிவக்கு

வந்தடு செர்ந்ப்பதநோர்கள் என்பத உண்ிப்பமடய.  ஆயினும

டபர்ன்ஹநோம-ு செநோக்டமன் எதிர்ப்பின் அடிப்பிப்பேயநோன வலத-ு செநோரி

பயணப்பநோிப்பப்பதயநோனத 1940  டம 21  டப்பததியிடே,   வப்பதநோழிலநோளர்

கடசியில இரந்ப்பதநோன டபர்ன்ஹநோமின் இரநோஜினநோமநோ கடிப்பதததில

 வப்பதளிவநோக கூறப்படடிரந்ப்பதத. இந்ப்பத ஆவணமநோனத, திடீ வரன்று

 வு செநோலலநோமல  வகநோள்ளநோமல ப்பதனத  வ ரங்கிய அரசியல
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கூடேநோளி ப்பதன்ிப்பன விடடு விலகியதில,  ு செநோக்டமனுக்கு ட ர்ந்ப்பத

ு செங்கேம என்பப்பதற்கு டமலநோய் ஒன்றுமிலிப்பல என்பிப்பப்பதப் டபநோல
 வபநோதவநோக பநோர்க்கப்படடு வந்திரக்கிறத. ஆனநோல ஒர பரந்ப்பத
வரலநோற்று மற்றும அரசியல உள்ளேக்கததில பநோர்க்குமடபநோத,

டபர்ன்ஹநோமின் கடிப்பதமநோனத  நோன்கநோம அகிலததேன்

உிப்பேததக்  வகநோண்ே பின்னர் மக்ஸ் ு செநோக்டமனின் அரசியல

பரிணநோமதிப்பப்பத மடடுமலல,  1940 களில  நோன்கநோம

அகிலததிற்குள்ளும டு செநோு செலிு செ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசிக்குள்ளும

எழவிரந்ப்பத எதிர்ப்பப் டபநோக்குகள் அதப்பதிப்பனயின் அரசியல

பரிணநோமதிப்பப்பதயும கூே விப்பரயிப்பற  வு செய்திரந்ப்பதத மற்றும

முன்கணததிரந்ப்பதத. டபர்ன்ஹநோம அறிவிதப்பதநோர்:

மநோர்க்சிு செ இயக்கததேன் —அப்பதன் சீர்திரதப்பதவநோப்பத

விப்பகடயநோ,   வலனினிு செ விப்பகடயநோ,  ஸ்ரநோலினிு செ

விப்பகடயநோ அலலத ட வரநோடஸ்கிு செ விப்பகடயநோ

எந்ப்பத விப்பகயநோயினும—  வப்பதநோேர்பபடுதப்பதப்படடு

வந்திரக்கின்ற மிக முக்கியமநோன

 மபிக்ிப்பககளில,  அப்பதன் பநோரமபரியமநோன

வடிவததில கிடேதப்பதடே எத வவநோன்ிப்பறயும  நோன்
ஏற்றுக்  வகநோள்வத கிிப்பேயநோத.  இந்ப்பத

 மபிக்ிப்பககிப்பள  வபநோய்யநோனிப்பவயநோக அலலத

கநோலநோவதியநோனிப்பவயநோக அலலத

அர்தப்பதமற்றிப்பவயநோக  நோன் கரதகிடறன்;

அலலத ஒர சில ு செந்ப்பதர்ப்பங்களில,

உண்ிப்பமயில மிகவம மடடுப்படுதப்பதப்படே

மற்றும திரதப்பதப்படேப்பதநோக இரக்கின்ற

வடிவததில அவற்ிப்பற இனி முிப்பறப்படி

மநோர்க்சிு செம என்று அிப்பழக்கப்பே முடியநோத என
 நோன் கரதகிடறன். ....

‘டு செநோு செலிு செம ப்பதவிர்க்கமுடியநோப்பதத’ என்று கூறுவத

அர்தப்பதமற்றத என்றும டு செநோு செலிு செம மடடுடம

‘முப்பதலநோளிததவததிற்கநோன ஒடர மநோற்றீடு’ என்பத

 வபநோய்யநோனத என்றும  நோன்  மபவத

மடடுமலல;  இப்டபநோத  மமிேம இரக்கும

ஆப்பதநோரங்களின் அடிப்பிப்பேயில சரண்ேல

ு செமூகததின் ஒர பதிய வடிவம (இப்பதிப்பன  நோன்
‘நிர்வநோகரீதியநோன ு செமூகம’ [managerial  society]

என்று அிப்பழக்கிடறன்)  முப்பதலநோளிததவததிற்கநோன

மநோற்றீேநோவத ு செநோததியம என்பத மடடுமலல

அதடவ டு செநோு செலிு செதிப்பப்பதக் கநோடடிலும

இப்டபநோிப்பப்பதய கநோலகடேததின் அட கமநோன

விிப்பள வபநோரளநோக இரக்கும என்று  நோன்

கரதகிடறன். ....

கனன் ு செற்று நீண்ே கநோலமநோய் பரிந்த

 வகநோண்டிரப்பிப்பப்பதப் டபநோல,  கடசி குறிதப்பத

 வலனினிு செக் கரதப்பதநோக்கததேன்  நோன்

அப்படேமநோகவம முழுிப்பமயநோகவம

முரண்படுகிடறன் — அந்ப்பத கரதப்பதநோக்கததின்

மீப்பதநோன ஸ்ரநோலினின் அலலத கனனின்

திரதப்பதங்களுேன் மடடுமலல,   வலனின் மற்றும

ட வரநோடஸ்கியினுிப்பேயதின் மீதம டு செர்ததத

ப்பதநோன்.....

இதப்பதிப்பகய  மபிக்ிப்பககளின்,  மற்றும இவற்ிப்பற

ஒதப்பத மற்றவற்றின்,   வவளிசு செததில,   நோன்கநோம

அகில இயக்கததின் டவிப்பலததிடே

ஆவணங்களில ( வப்பதநோழிலநோளர் கடசியநோல

ஏற்றுக் வகநோள்ளப்படே)  கணு செமநோன பகுதிிப்பய

 நோன் நிரநோகரிதப்பதநோக டவண்டும என்பிப்பப்பத

 வு செநோலலநோமடல விளங்கிக்  வகநோள்ள முடியும.

'இிப்பேமரவ டவிப்பலததிடேம’ என்ிப்பனப்

 வபநோறுதப்பதவிப்பர கிடேதப்பதடே ப்பதப்பமப்பதவறுமநோன

அபதப்பதமநோகவம,  மிக அரிப்பமயநோன பததிஜீவிப்

பிரதிநிதியின் ிப்பககளில இரந்ப்பதநோலுடம கூே

ு செமகநோல வரலநோற்ிப்பறக் ிப்பகயநோள்வப்பதற்கு

மநோர்க்சிு செம திறனற்று இரப்பப்பதற்கநோன ஒர

முக்கியமநோன உப்பதநோரணமநோகவடம  வப்பதரிகிறத —

முப்பதன்முப்பதலில முன்ிப்பவக்கப்படேடபநோதம

 வப்பதரிந்ப்பத அடப்பத விப்பதததில. [9]

அவரத அரசியல நிிப்பலப்பநோடுகள் “பின்வநோங்கும பததிஜீவிகள்”

இல அவரம ு செநோக்டமனும விவரிததிரந்ப்பத ப்பதனிமனிப்பத விரக்திக்கு

 வப்பதநோேர்பிலலநோப்பதிப்பவ அலல என்பிப்பப்பத டபர்ன்ஹநோம, இறுதியநோய்,
ஒப்பக் வகநோண்ேநோர்:

எந்ப்பத வவநோர மனிப்பதனும ப்பதனத  வு செநோந்ப்பத

 ேவடிக்ிப்பககளுக்கநோன ட நோக்கங்கள் மற்றும

உந்து செக்திகிப்பள  வப்பதளிவநோக அறிந்த

ிப்பவததிரப்பப்பதநோக கற்பிப்பன  வு செய்யுமளவக்கு

தடுக்கநோனவரநோக இரப்பப்பதநோக கநோடடிக் வகநோள்ளும

கிப்பேசி மனிப்பதனநோகதப்பதநோன்  நோன் இரப்டபன்-

 நோடன இரக்க டவண்டும.  இந்ப்பத ஒடடு வமநோதப்பத

கடிப்பதமுடம ‘எனக்கு அரசியிப்பல விடடு

விலகிவிே டவண்டும டபநோலிரக்கிறத’ என்ற

ஒற்ிப்பற வரிிப்பயக் கூறுவப்பதற்கநோன நீடடிமுழக்கிய

வழியநோக  வப்பதரியலநோம.  கேந்ப்பத இரபதக்கும

கூடுப்பதலநோன ஆண்டுகளத டப்பதநோலவிகள் மற்றும

கநோடடிக் வகநோடுப்பகள் என்ிப்பனப்

பநோதிததிரக்கின்றன என்பத நிசு செயமநோன

உண்ிப்பமடய.  மநோர்க்சிு செம நிரநோகரிக்கப்பே

டவண்டும என்ற எனத  மபிக்ிப்பகக்கநோன

ஆப்பதநோரததின் பகுதிிப்பய இிப்பவ

உரவநோக்குகின்றன:  வரலநோறு வழங்கிய பல

டு செநோப்பதிப்பனகளில ஒவ் வவநோன்றிலுடம,  மநோர்க்சிு செ
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இயக்கங்கள் டு செநோு செலிு செதிப்பப்பத டப்பதநோலவியிப்பேயச

 வு செய்திரக்கின்றன அலலத அப்பதிப்பன கநோடடிக்

 வகநோடுததிரக்கின்றன. அிப்பவ எனத உணர்வகள்

மற்றும மடனநோபநோவங்கிப்பளயும பநோதிக்கின்றன,

அிப்பப்பதயும  நோன் அறிடவன்.[10]

இந்ப்பத கிப்பேசி வரி டபர்ன்ஹநோம ப்பதனத ஓடுகநோலிதப்பதனததிற்கு

கநோடடிய ஒர குறிப்பிேதப்பதக்க கநோரணநியநோயமநோக இரந்ப்பதத.

டு செநோு செலிு செததின் ஒர வரங்கநோலத டப்பதநோலவியில அலலத

கநோடடிக் வகநோடுப்பில பங்டகற்பிப்பப்பதக் கநோடடிலும,  முந்திக்

 வகநோண்டு ப்பதநோடன பரடசிகர இயக்கததில இரந்த விலகி

ஓடுவப்பதற்கு டபர்ன்ஹநோம முடி வவடுதப்பதநோர்.  வப்பதநோழிலநோளர் கடசியில

இரந்த இரநோஜினநோமநோ  வு செய்ப்பத பின்னர்,  டபர்ன்ஹநோம  வவகு

தரிப்பதமநோக முப்பதலநோளிததவ கமயூனிு செ-விடரநோப்பத அரசியலின் அதி

வலதின் பக்கம  கர்ந்ப்பதநோர்.  இரண்ேநோம உலகப் டபநோரக்குப்

பிந்ிப்பப்பதய கநோலததில,  டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பதயும

கமயூனிு செதிப்பப்பதயும எதிர்ததப் டபநோரநோே அ வமரிக்கநோவநோல

டமலநோதிக்கம  வு செலுதப்பதப்படுகின்ற “உலகக் கூடேிப்பமப்ப”

ஒன்ிப்பற உரவநோக்க அிப்பழப்ப விடுதத,  அ வமரிக்க

ஏகநோதிபததியததின் ஒர மூடலநோபநோயவநோதியநோக அவர் ஆனநோர்.

1950 களில,  National  Review ஐ ஸ்ப்பதநோபிப்பதில பரம

பிற்டபநோக்குவநோதியநோன விலலியம F. பநோக்லி.  ெ ஜூனியர் உேன்

டு செர்ந்த  வு செயற்படேநோர்.  அ வமரிக்கநோவில  வ-ப்பதநோரநோளவநோதிகளத

ஒர முக்கியமநோன பததிஜீவிப்பதத ப்பதிப்பலவரநோக அங்கீகரிக்கப்படடு,

1983  இல ெனநோதிபதி  வரநோனநோலட ரீகனிேம இரந்த சப்பதந்திர

பப்பதக்கம (Medal of Freedom) டபர்ன்ஹநோமுக்கு வழங்கப்படேத.

மநோர்க்சிு செததின் மீப்பதநோன டபர்ன்ஹநோமின் மறுப்பதலிப்ப

ு செநோக்டமன்வநோதிகளநோல மடடுமலலநோத, 1940 களில SWPக்குள்ளும

 நோன்கநோம அகிலததிற்குள்ளும எழுந்திரந்ப்பத மற்ற எதிர்ப்பப்

டபநோக்குகளநோலும எடுக்கப்பேவிரந்ப்பத பநோிப்பப்பதிப்பய

முன்கணதப்பதப்பதநோக இரந்ப்பதத. ட வரநோடஸ்கி கூறிய ஒர வு செனதிப்பப்பத

ு செற்று மநோற்றிச  வு செநோலவப்பதநோனநோல,  விரக்தியிப்பேந்ப்பத குடடி-

முப்பதலநோளிததவ முன்னநோள்-ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகள் எலடலநோரடம

டபர்ன்ஹநோமநோக ஆவதிலிப்பல,  ஆனநோல ட வரநோடஸ்கிு செததில

இரந்த விரக்தியிப்பேந்த ஓடுகின்ற ஒவ் வவநோர ஓடுகநோலியிலுடம

டபர்ன்ஹநோமின் அமு செம  வகநோஞ்ு செம இரக்கிறத.[11]

Internationale  Kommunisten  Deutschlands  (IKD)  இல இரந்த

உரவநோன “மூன்று ஆய்வதப்பதததவங்கள்” (Three Theses) குழு

([Retrogressionists] “பின்ட நோக்குவநோதிகள்” என்றும

அறியப்படுகிறநோர்கள்)  இந்ப்பதப் டபநோக்குகளில முப்பதலநோவப்பதநோகவம

மிக முக்கியமநோனப்பதநோகவம இரந்ப்பதத.   நோடுகேந்த வநோழந்ப்பத

டெர்மன் ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகளத இந்ப்பத அிப்பமப்ப, டெநோு செப்

டவபர் (1901-1959)  ஆல ப்பதிப்பலிப்பம  வகநோடுக்கப்படடிரந்ப்பதத.

 நோம கநோக்கும மரபியம  வவளியிேப்படுவப்பதற்கு முன்பநோக,

 நோன்கநோம அகிலததிற்குள் ட வரநோடஸ்கிு செ-விடரநோப்பத

கரதப்பதநோக்கங்கள் அபிவிரததி  வு செய்யப்படுவதில இக்குழு

வகிதப்பத முக்கியமநோன பங்கு கிடேதப்பதடே மறக்கப்படடு

விடடிரந்ப்பதத.  ு செற்றுகநோலம ப்பதள்ளி எழுந்ப்பத  வமநோடரநோ-டகநோலடமன்

எதிர்ப்ப அணயின் டப்பதநோற்றுவநோய்கள் மற்றும நிிப்பலப்பநோடுகிப்பள,

டவபர் எழுதிய ஆவணங்களின் உப்பதவியின்றி பரிந்த

 வகநோள்வத ு செநோததியமிலலநோப்பதப்பதநோகும. IKD இன் அரசியல இந்ப்பதத

 வப்பதநோகுதியின் 8 வத அததியநோயததில ஆய்வ  வு செய்யப்படுகிறத.

ஆயினும,  ஃபீலிக்ஸ்  வமநோடரநோவம (1906-1988)  ஆலடபர்ட

டகநோலடமனும (1897-1960)  தீர்க்கப்பதரிசிகள் டபநோன்றும,  கனனின்

கரங்களில அவர்கள்  வு செய்ப்பத அரசியல தியநோகமப்பதநோன்

ட வரநோடஸ்கிு செததின் ு செநோபக்டகடடுக்கு வழிவகுதப்பதத என்றுமநோய்

விளமபரப்படுததவப்பதற்கு ு செமீபததில முயற்சி  ேக்கின்றிப்பப்பத

(ு செற்றுகீடழ அப்பதிப்பன  நோன் குறிப்பிடுகிடறன்)  கணக்கி வலடுதத,

IKD இன் விரக்தியிப்பேந்ப்பத,  டப்பதநோலவிவநோப்பத மற்றும மநோர்க்சிு செ-

விடரநோப்பத முன்டனநோக்கிிப்பனப் பற்றிய ஒர சரக்கமநோன

விவரிப்ிப்பப வழங்குவத அவசியமநோகிறத.

1941  அக்டேநோபரில IKD  வவளியிடே ஒர அறிக்ிப்பக,  உலக

டு செநோு செலிு செப் பரடசிிப்பய அரசியல பயணப்பநோிப்பப்பதயநோகக்

 வகநோள்ளும முன்டனநோக்ிப்பக நிரநோகரிதப்பதத.  ஐடரநோப்பநோவில

பநோசிு செததின்  வவற்றிகள்,   வப்பதநோழிலநோள வர்க்கதிப்பப்பத 1848 க்கு

முந்ிப்பப்பதய நிிப்பலிப்பமகளுக்கு தூக்கிவீசியிரந்ப்பதத என்றத.  வீன

உலகமநோனத,  டு செநோு செலிு செதிப்பப்பத ட நோக்கி முன்டனறிக்

 வகநோண்டிரக்கவிலிப்பல,  மநோறநோக கநோடடுமிரநோண்டிதப்பதனதிப்பப்பத

ட நோக்கி பின்னிப்பேந்த  வகநோண்டிரக்கிறத என்று அத

வலியுறுததியத.  ஒர மநோர்க்சிு செக் கடசியின் ப்பதிப்பலிப்பமயில

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் பரடசிகரப் டபநோரநோடேங்களத ஒர

பதிய டம வலழுசசியின் மூலமநோக ப்பதிப்பலகீழநோக்கப்படுவப்பதற்கு,

இந்ப்பத பின்னிப்பேவ ஒன்றும அரசியல டப்பதநோலவிகளத

ப்பதற்கநோலிகப் பின்விிப்பளவ அலல;  மநோறநோக,  இந்ப்பத

பின்னிப்பேவநோனத ஒர ப்பதவிர்க்கவியலநோப்பத நிகழசசிடபநோக்கநோக

பரிந்த  வகநோள்ளப்பே டவண்டும என்றத.  மநோற்றமுடியநோப்பத

ஒன்றநோக IKD  மபிய  நோஜிக்களத இரநோணவ  வவற்றியநோனத,

உலக வரலநோற்றில ஒர பதிய கடேதிப்பப்பதக் குறிதத நின்றப்பதநோகக்
கரதியத.

சிிப்பறசு செநோிப்பலகள்,  பதிய டு செரிகள்,  கடேநோயத

 வப்பதநோழிலநோளர்கள்,  விப்பப்பத முகநோமகள் மற்றும

இன்னும டபநோர்க்ிப்பகதிகளத முகநோமகளும கூே

இிப்பேமரவல அரசியல-இரநோணவ

ஸ்ப்பதநோபனங்கள் மடடுமலல,  அிப்பவ ஒர  வீன

அடிிப்பம அரிப்பு செ ட நோக்கிய அபிவிரததியுேன்

டு செர்ந்தவரகின்ற பதிய  வபநோரளநோப்பதநோர

சரண்ேலின் வடிவங்களநோய் இரக்கும

மடேததிற்கு மனிப்பதகுலததின் ஒர கணு செமநோன

ு செப்பதவீப்பதததினரின் நிரந்ப்பதரத ப்பதிப்பலவிதியநோக

இரக்ககூடிய ஒன்றநோகின்றத.[12]
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டு செநோு செலிு செததக்கநோன டபநோரநோடேமநோனத,  வரலநோற்றுரீதியநோன

பின்டனநோக்கி வு செலலும ஒர நிகழசசிடபநோக்கின் ஊேநோக,  “டப்பதசிய
சப்பதந்திரததிற்கநோன உந்தப்பதிப்பல”  வகநோண்டு விஞ்ு செப்படடிரந்ப்பதப்பதநோக

”மூன்று ஆய்வதப்பதததவங்கள்” குழு முடிவக்கு வந்ப்பதத.  [13]

1943 இல எழுப்பதப்படடு 1944 அக்டேநோபரில பதிய அகிலம இல

(The  New  International- 1940  உிப்பேிப்பவத  வப்பதநோேர்ந்த

ு செநோக்டமன்வநோப்பத சிறுபநோன்ிப்பமயநோல ிப்பகப்பற்றப்படடிரந்ப்பதத)

பிரசரமநோன ஒர பிந்ிப்பப்பதய ஆவணததில,  IKD,  இரண்ேநோம

அகிலததின் கநோடடிக் வகநோடுப்பக்கு எதிரநோன டபநோரநோடேததில

 வலனின் அபிவிரததி  வு செய்திரந்ப்பததம, டபநோலஷிவிக் கடசி 1917
இல ப்பதனத மூடலநோபநோய அடிதப்பதளமநோகக்  வகநோண்டிரந்ப்பததமநோன

ஏகநோதிபததிய ு செகநோப்ப்பதம குறிதப்பத வரலநோற்று பகுப்பநோய்ிப்பவ

 வவளிப்பிப்பேயநோக நிரநோகரிதப்பதத.  அத பின்வரமநோறு

வலியுறுததியத:

முப்பதலநோம உலகப் டபநோிப்பரயும அந்ப்பத ு செமயததில

அப்பதனுேன் ு செமபந்ப்பதப்படே மற்ற அதப்பதிப்பன

விேயங்கிப்பளயும இப்டபநோத திரமபிப்

பநோர்தப்பதநோல, முப்பதலநோம உலகப் டபநோரநோனத, அப்பதன்

 வவடிப்பக்கு இடடுச  வு சென்ற அதப்பதிப்பன

கநோரணரீதியநோன  வப்பதநோேர்பகளுக்கு அப்பநோலும,

அத முப்பதலநோளிததவததின் ஒர வரலநோற்று

தரதிர்ஷேமும மற்றும வரலநோற்றுரீதியநோக

அவசியமநோனப்பதற்கு முன்கூடடிடய வரலநோற்று

அவசியததின் கடேிப்பமப்பினுள்

முப்பதலநோளிததவததின்  வபநோறிிப்பவ அரங்டகற்றிய

ஒர விபதப்பதநோன நிகழவ என்பப்பதற்கு அதிகமநோய்

ஒன்றுமிலிப்பல என்பிப்பப்பத  நோம அங்கீகரிதப்பதநோக
டவண்டும. [14]

ஆனநோல உலகப் டபநோர் ஒர ப்பதற் வு செயலநோனநோல,  இரண்ேநோம

அகிலததின்  வபநோறிவம,  அக்டேநோபர் பரடசியின்  வவற்றியும

கமயூனிு செ அகிலததின் ஸ்ப்பதநோபகமும கூே ப்பதற் வு செயலநோனிப்பவயநோகி

விடுகின்றன.  இவ்வநோறநோய்,   வலனின் மற்றும ட வரநோடஸ்கியநோல

சூததிரப்படுதப்பதப்படேவண்ணமநோன இரபப்பதநோம நூற்றநோண்டின்

பரடசிகர மநோர்க்சிு செ மூடலநோபநோயததின் ஒடடு வமநோதப்பத பறநிிப்பல

அடிதப்பதளமும கிடேதப்பதடே மறுக்கப்படேத.

IKD அப்பதன் அரசியல அவ மபிக்ிப்பகிப்பய மிகவம அப்படேமநோன

வநோர்திப்பப்பதகளில சூததிரப்படுததியத.  ஒர பரடசிகர ு செக்தியநோக

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் கிப்பப்பத முடிந்ப்பதப்பதநோக அத அறிவிதப்பதத.

அத “சிப்பதறி,  சின்னநோபின்னமநோகி,  உிப்பேந்த,  பலடவறு

அடுக்குகளிலும ஒரவரக் வகநோரவர் எதிரநோய் நின்று வகநோண்டு,

அரசியலரீதியநோக  வவறுப்பிப்பேந்த,  ு செர்வடப்பது செரீதியநோக

ப்பதனிிப்பமப்படுதப்பதப்படடு மற்றும கடடுப்படுதப்பதப்படடு...” இரந்ப்பதத

என்றத.[15]  முப்பதலநோளிததவம அழுகி  நோற்ற வமடுததக்

 வகநோண்டிரந்ப்பதடபநோதம,   வப்பதநோழிலநோள வர்க்கம அப்பதிப்பனத தூக்கி

வீு செத திறனற்று இரந்ப்பதத. “முப்பதலநோளிததவதிப்பப்பத மறுப்பதலிப்பிப்பப்பத

பநோடேநோளி வர்க்கப் பரடசியின் கேிப்பமயநோக மடடுடம

சிந்திப்பதில” ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கததின் ‘மிகப்  வபநோதவநோன

ப்பதவறு’  இரந்ப்பதத,  “மநோர்கிு செதிப்பப்பதப் பற்றி முழுிப்பமயநோக

ப்பதவறநோகப்பரிந்த வகநோண்ேதில இரந்த” இத எழுந்திரந்ப்பதத

என்று IKD திடேவடேம  வு செய்ப்பதத.  ஒர பரடசிகர ு செக்தியநோக

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் ிப்பகயநோலநோகநோதப்பதனததிற்கு

முகம வகநோடுக்கின்ற நிிப்பலயில,  “நூற்றநோண்டுகள் பிப்பழய”

ென நோயகததிற்கநோன டபநோரநோடேததிற்கு திரமபவத மடடுடம

ஒடர வயநோர அரசியல வழியநோக இரந்ப்பதத என்று IKD

அறிவிதப்பதத.  [16]  ஐடரநோப்பிய ஐக்கிய டு செநோு செலிு செ அரசகளின்

ஒன்றியததக்கு  நோன்கநோம அகிலம விடுதப்பத அிப்பழப்ிப்பப அத

எதிர்தப்பதத:

ஐடரநோப்பநோ “டு செநோு செலிு செ அரசகளநோக”

ஒன்றிிப்பணவப்பதற்கு முன்பநோக,  அத முப்பதலில

மீண்டும ப்பதனிதப்பதனியநோய் பிரிந்ப்பத சப்பதந்திரமநோன

ப்பதன்னநோடசியநோன அரசகளநோக ப்பதன்ிப்பன ஆக்கிக்

 வகநோள்ள டவண்டும. முழுிப்பமயநோக இத பிரிந்ப்பத,

அடிிப்பமப்படே,  திரப்பி தூக்கிவீு செப்படே மக்கள்

மற்றும பநோடேநோளி வர்க்கம ப்பதமிப்பம ஒர

டப்பது செமநோக உரவநோக்கிக்  வகநோள்வப்பதநோன ஒர

விேயமநோகும. ....

 நோம இந்ப்பதக் கேிப்பமிப்பய பின்வரமநோறு

சூததிரப்படுதப்பதலநோம:  ப்பதேம மநோறிய ஒடடு வமநோதப்பத

அபிவிரததிிப்பயயும மறுபடியும மீள்கடடுமநோனம

 வு செய்வத,  முப்பதலநோளிததவததின் அதப்பதிப்பன

ு செநோப்பதிப்பனகிப்பளயும ( வப்பதநோழிலநோளர் இயக்கம

உள்ளிே)  மீடசி  வு செய்வத,  மிக உயரிய

ு செநோப்பதிப்பனகிப்பள எடடி அவற்ிப்பற விஞ்சவத. ....

ஆயினும  வப்பதநோழிற்திப்பற முப்பதலநோளிததவம

மற்றும விஞ்ஞநோன டு செநோு செலிு செததின்

ஆரமபகடேதிப்பப்பதச டு செர்ந்ப்பத நூற்றநோண்டு-பிப்பழய

பிரசசிிப்பனயநோன —அரசியல சப்பதந்திரதிப்பப்பத

 வவலவத,  ென நோயகதிப்பப்பத ஸ்ப்பதநோபிப்பத

(ரஷயநோவக்கும)  ஆகியிப்பவ ப்பதநோன் டப்பதசிய

விடுப்பதிப்பல மற்றும  வப்பதநோழிலநோளர் இயக்கததின்

ஸ்ப்பதநோபகததிற்கநோன ப்பதவிர்க்கமுடியநோப்பத

முன்நிபந்ப்பதிப்பனயநோக,  மிக  வ ரக்குகின்ற

அரசியல பிரசசிிப்பனயநோக இரக்கிறத. [17]

1848-க்கு முந்ிப்பப்பதய ு செகநோப்ப்பதததிற்கு அரசியல  நோடகநோடடிிப்பயத

திரப்பவப்பதற்கும, ு செர்வடப்பது செ டு செநோு செலிு செததிற்கநோன டபநோரநோடேதிப்பப்பதக்

ிப்பகவிடுவப்பதற்கும,  டப்பதசிய இிப்பறயநோண்ிப்பம மற்றும

முப்பதலநோளிததவ ென நோயகததிற்கநோன டபநோரநோடேததிற்குத

திரமபவப்பதற்கும அத விடுதப்பத அிப்பழப்ப,  அதப்பதிப்பன

 நோடுகளுக்கும  வபநோரந்ப்பதக் கூடியத என IKD வலியுறுததியத.
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 வபநோரதப்பதமநோன திரதப்பதங்களுேன் இந்ப்பத

பிரசசிிப்பனயநோனத [ென நோயகம மற்றும டப்பதசிய

விடுப்பதிப்பல குறிதப்பதத]  ஒடடு வமநோதப்பத

உலகததிற்கும  வபநோரந்ப்பதக் கூடியப்பதநோகும;  சீனநோ

மற்றும இந்தியநோ,  ெப்பநோன் மற்றும ஆபிரிக்கநோ,

ஆஸ்திடரலியநோ மற்றும கனேநோ,  ரஷயநோ மற்றும

இங்கிலநோந்த.  ஒடர வநோர்திப்பப்பதயில,   வமநோதப்பத

ஐடரநோப்பநோ,  வே அ வமரிக்கநோ மற்றும  வப்பதன்

அ வமரிக்கநோவக்கும.  ு செக்திவநோய்ந்ப்பத தீவிரப்படே

ென நோயக மற்றும டப்பதசியப் பிரசசிிப்பன

 வகநோண்டிரநோப்பத ஒடர வயநோர  நோடும கூே

எங்குமிலிப்பல,  அரசியலரீதியநோக

ஒழுங்கிப்பமக்கப்படே  வப்பதநோழிலநோளர் இயக்கமும
எங்குடமயிலிப்பல. [18]

“டப்பதசிய விடுப்பதிப்பல” என்படப்பத ிப்பகயி வலடுக்கப்பே டவண்டிய

ிப்பமயமநோன சடலநோகமநோகும என்று IKD பிரகேனம  வு செய்ப்பதத. 

இப்பதன்மூலமநோக  நோங்கள் கரதவத இதப்பதநோன்:

 வப்பதநோழிலநோளர் இயக்கததின் மீளிப்பமப்பக்கும

டு செநோு செலிு செப் பரடசிக்கும மூடலநோபநோயரீதியநோன

இிப்பேமரவப்பள்ளியநோக அததியநோவசியமநோகின்ற

வரலநோற்று அததியநோயங்களில ஒன்றநோக டப்பதசியப்

பிரசசிிப்பன இரக்கிறத.  இந்ப்பத வரலநோற்று

அவசியமநோன அததியநோயதிப்பப்பதப் பரிந்த

 வகநோள்ளநோப்பத,  அப்பதிப்பன எவ்வநோறு பயன்படுதப்பத

டவண்டும என்று  வப்பதரியநோப்பத எவ வரநோரவரம

மநோர்க்சிு செம- வலனினிு செம குறிதத எப்பதிப்பனயும

அறிந்திரக்கவமிலிப்பல,  பரிந்த
 வகநோண்டிரக்கவமிலிப்பல.[19]

உண்ிப்பமயில IKD ப்பதநோன்  வலனின் மற்றும ட வரநோடஸ்கியின்

டவிப்பலததிடேதிப்பப்பத மறுப்பதலிததக்  வகநோண்டிரந்ப்பதத.  ென நோயகக்

டகநோரிக்ிப்பககளுக்கநோன டபநோரநோடேதிப்பப்பத முப்பதலநோளிததவதிப்பப்பத

தூக்கிவீசவப்பதற்கநோன டபநோரநோடேததில இரந்த பிரிப்பத நிரந்ப்பதரப்
பரடசியின் ப்பதததவதிப்பப்பதயும டவிப்பலததிடேதிப்பப்பதயும ிப்பகவிடுவத

என்று அர்தப்பதப்படுகின்றத.  பின்ப்பதங்கிய முப்பதலநோளிததவ

அபிவிரததி  வகநோண்ே  நோடுகளில,  நிரந்ப்பதரப் பரடசித

ப்பதததவமநோனத,  “ென நோயகதிப்பப்பதயும டப்பதசிய விடுப்பதிப்பலிப்பயயும

ு செநோதிக்கின்ற அவற்றின் கேிப்பமகளுக்கநோன முழுிப்பமயநோன மற்றும

உண்ிப்பமயநோன தீர்வ என்பத,  அந்ப்பத டப்பது செததிற்கு,

எலலநோவற்றுக்கும டமல அப்பதன் பரந்ப்பத விவு செநோய

 வவகுெனங்களுக்கு ப்பதிப்பலிப்பம  வகநோடுதத பநோடேநோளி வர்க்கம

 வு செலுதப்பதக்கூடிய ு செர்வநோதிகநோரததின் மூலமநோக மடடுடம சிந்திததப்

பநோர்க்கக் கூடியப்பதநோகும என்பிப்பப்பதக் குறிப்பிடுகிறத” என்று

ட வரநோடஸ்கி விளக்கினநோர். [20]

குிப்பறவநோக அபிவிரததியிப்பேந்ப்பத  நோடுகளில ென நோயக மற்றும

டு செநோு செலிு செக் டகநோரிக்ிப்பககிப்பளப் பிரிக்கின்ற அடப்பதட ரததில,

உலக முப்பதலநோளிததவததின் முன்டனறிய ிப்பமயங்களில டப்பதசிய

விடுப்பதிப்பலக்கநோன முப்பதலநோளிததவ டவிப்பலததிடேததிற்கு

உயிர் வகநோடுப்பப்பதற்கும,  டு செநோு செலிு செததக்கநோன டபநோரநோடேதிப்பப்பத

கநோலப் வபநோரதப்பதமற்றப்பதநோகக் கூறி நிரநோகரிப்பப்பதற்கும IKD  வு செய்ப்பத

முயற்சிகள் அரசியல சீரழிவின் ட நோய்நிிப்பலயின் மடேதிப்பப்பத

எடுததக்கநோடடுவப்பதநோக இரந்ப்பதத. IKD இன் ப்பதிப்பலவரநோன டெநோு செப்

டவபர் 1940 களின் மததியில,  ஐடரநோப்பநோவிலநோன  நோஜி ஆடசி

ஐமபத ஆண்டுகளுக்கு இலலநோத டபநோனநோல,  குிப்பறந்ப்பதபடு செம

முப்பத ஆண்டுகளுக்டகனும  வப்பதநோேரம என்பப்பதநோன

கண்டணநோடேதிப்பப்பதக்  வகநோண்டிரந்ப்பதநோர் என அவரேன்

இிப்பணந்த இயங்கியவர்களும  ண்பர்களும பின்னநோளில

நிிப்பனவகூர்ந்ப்பதனர். [21]

IKD இன் நிிப்பலப்பநோடிப்பே ு செநோக்டமன்வநோதிகள் வரடவற்றனர்,

ஊக்குவிதப்பதனர்.  அக்டேநோபர் பரடசிிப்பய கநோலப் வபநோரதப்பதமற்றத

என்று கூறி நிரநோகரிதப்பத IKD  இன் வநோப்பதங்கள்,  டு செநோவியத

ஒன்றியதிப்பப்பத  வப்பதநோழிலநோளர் அரு செநோக விப்பரயிப்பற  வு செய்விப்பப்பதயும

ஏகநோதிபததியததிற்கு எதிரநோக டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பதப்

பநோதகநோப்பிப்பப்பதயும அவர்கள் நிரநோகரிதப்பதற்கு

இணக்கமநோனிப்பவயநோக இரந்ப்பதன.

 நோன்கநோம அகிலததிேம இரந்த அப்பதிப்பனப் பிரிததக் கநோடடிய

IKD இன் விரக்திநிிப்பறந்ப்பத முன்டனநோக்கு இறுதியில 1944  இல

டு செநோு செலிு செ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசிக்குள்ளநோக ஒர ப்பதனி எதிரணக்

குழுவநோக உரவநோகிய  வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கின்

வடிவததில டு செநோு செலிு செ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசிக்குள்ளநோக ஆப்பதரிப்பவக்

கண்ேத.   நோம கநோக்கும மரபியம எழுப்பதப்படுவப்பதற்கு

முன்பவிப்பர, இந்ப்பத வலத- கர்விப்பேய டபநோக்கநோனத இரண்ேநோம

உலகப் டபநோர் முடிவிப்பேந்ப்பத ு செமயததிலநோன கனனின்

வறடடுப்பிடிவநோப்பதமநோன,  ப்பதகவலறிவ-குிப்பறவநோன மற்றும

 ிப்பேமுிப்பறு செநோததியமற்ற பதிலிறுப்பநோக  வு செநோலலப்படேப்பதற்கநோன

ஒர  வப்பதநோிப்பலட நோக்கநோன பிரதியீடு என்பப்பதநோக ப்பதவறநோக

முன்ிப்பவக்கப்படடுக்  வகநோண்டிரந்ப்பதத.  அப்பதன் இரண்டு பிரப்பதநோன

ப்பதிப்பலவர்களும  நோன்கநோம அகிலததிலும மற்றும அ வமரிக்க

கடசியிலும குறிப்பிேதப்பதக்க பநோததிரங்கிப்பள வகிததிரந்ப்பதனர்.

அலடபர்ட டகநோலடமன் ட வரநோடஸ்கியின் வழக்கறிஞரநோக,  1937

இல டுடவ ஆிப்பணயததில அவரின் ு செநோர்பநோக வநோப்பதநோடியவர்

ஆவநோர்.  1941  ஸ்மித ு செடே விு செநோரிப்பணயில,  டகநோலடமன்

டப்பது செததடரநோக குற்றசு செநோடடுகளுக்கு இலக்கநோகியிரந்ப்பத SWP

அங்கதப்பதவர்கிப்பள பநோதகநோதப்பதவரநோவநோர்.  அவர் பிரதிவநோதிகளில

ஒரவரநோக,  குற்றம இிப்பழதப்பதப்பதநோக கூறப்படடு சிிப்பறக்கு

அனுப்பப்படே பதி வனடடு கடசி அங்கதப்பதவர்களில

ஒரவரநோகவம இரந்ப்பதநோர்.  ஃபீலிக்ஸ்  வமநோடரநோ SWP இன்

அரசியல குழுவின் அங்கதப்பதவரநோய் இரந்ப்பதநோர்,  பிரமநோப்பதமநோன

டு செநோு செலிு செ பததிரிிப்பகயநோளரநோன அவர்,  ஸ் வபயினில பரடசியும

எதிர்ப்பரடசியும (Revolution and Counter-Revolution in Spain) என்ற

அவரத பதப்பதகததின் மூலமநோக சிறந்ப்பத பகழ வபற்றநோர்.  1941

11- Preface to the thirtieth anniversary edition of The Heritage We Defend



விு செநோரிப்பணயின் முடிவில ப்பதண்ேிப்பன விதிக்கப்படடு சிிப்பறக்கு

அனுப்பப்படேவர்களில அவரம ஒரவரநோவர்.   வமநோடரநோ-

டகநோலடமன் கன்ிப்பனயின் இன் வனநோர முக்கியமநோன உறுப்பினர்

டெநோன் வநோன்  வஹ வெடனநோர்ட (Jean van Heijenoort, 1912–1986)
ஆவநோர்,  இவர் 1930 களின் டபநோத ட வரநோடஸ்கியின் அரசியல

 வு செயலரநோகவம இரண்ேநோம உலகப் டபநோரின் ு செமயததில

 நோன்கநோம அகிலததின் அறிவிக்கப்பேநோப்பத  வு செயலரநோகவம

பணயநோற்றியிரந்ப்பதநோர்.

 நோம கநோக்கும மரபியம  வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கின்

நிிப்பலப்பநோடுகிப்பள விரிவநோக திறனநோய்வ  வு செய்கிறத.  ஆயினும,

 நோம கநோக்கும மரபியம முப்பதலநோவப்பதநோக  வவளியிேப்படேப்பதன்

பின்னர்,  SWP இன் உள்முக விவநோப்பத சற்றறிக்ிப்பககள்

கிிப்பேக்கப்  வபற்றப்பதநோனத (1986-87  இல இிப்பவ எனக்கு

கிிப்பேததிரக்கவிலிப்பல)   வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கின் மீத,

IKD  வு செலுததிய  வு செலவநோக்கின் மடேதிப்பப்பத முழுிப்பமயநோக பரிந்த
 வகநோள்விப்பப்பத ு செநோததியமநோக்குகிறத.  1942  இல,   வமநோடரநோ,

டகநோலடமன் மற்றும வநோன்  வஹ வெடனநோர்ட (மநோர்க் டலநோரிஸ்

என்ற  வபயரில எழுதினநோர்)  “மூன்றுஆய்வதப்பதததவங்கள்”

தீர்மநோனததில முன் வனடுக்கப்படடிரந்ப்பத வநோப்பதங்கிப்பள

எதிர்ததிரந்ப்பதனர்.  ஆனநோல 1943  இன் பிற்பகுதிக்குள்ளநோக,

அவர்களத நிிப்பலப்பநோடுகள் ஒர தீவிர மநோற்றததிற்கு

ஆடபடடிரந்ப்பதன.  அடுதப்பத மூன்று ஆண்டுகளில SWP மற்றும

 நோன்கநோம அகிலததிற்குள்ளநோக அபிவிரததி கண்ே அரசியல

டபநோரநோடேததின் பநோிப்பப்பதயில,   வமநோடரநோ,  ஐடரநோப்பநோவிலநோன

டு செநோு செலிு செப் பரடசி டவிப்பலததிடேததேன்  நோன்கநோம அகிலம

ஒடடிக் வகநோண்டிரப்பப்பதநோனத இரண்ேநோம உலகப் டபநோரக்குப்

பின்னர் நிலவிய நிிப்பலிப்பமகளில அப்பதிப்பன அரசியலரீதியநோக

 வபநோரதப்பதமற்றப்பதநோக்குவப்பதநோக வநோதிடேநோர்.  ஐடரநோப்பநோவிலநோன —

குறிப்பநோக பிரநோன்ஸ் மற்றும இதப்பதநோலியிலநோன— நிகழவகளுக்கு

மிகவம பழிப்பமவநோப்பத மற்றும டப்பதநோலவிவநோப்பத விப்பதததில

 வபநோரள்விளக்கமளிதப்பத  வமநோடரநோ-டகநோலடமன் கன்ிப்பன,

டு செநோு செலிு செப் பரடசிக்கநோன எந்ப்பத ு செநோததியமும அங்கு ு செற்றும

இலிப்பல என்று வலியுறுததியத.  ு செமூக ென நோயகக் கடசி

மற்றும பலடவறு முப்பதலநோளிததவ இயக்கங்களுேன்

ென நோயகரீதியநோக  வப்பதநோேர்பபடே,  முப்பதலநோளிததவ ென நோயக

சீர்திரதப்பதங்களுக்கநோன ஒர இயக்கமநோக ப்பதன்ிப்பன மநோற்றிக்

 வகநோள்விப்பப்பதத ப்பதவிர்தப்பத டவ வறந்ப்பத ு செநோததியமநோன அரசியல

 வப்பதரிவம  நோன்கநோம அகிலததிற்கு இரக்கவிலிப்பல என்று அத

கூறியத.

 நோன்கநோம அகிலம முப்பதலநோளிததவ ென நோயகததின் ஒர

 வப்பதநோங்குு செிப்பப்பதயநோக ப்பதன்ிப்பன மநோற்றிக்  வகநோள்ள டவண்டும என்று

அறிவறுததியடப்பதநோடு,   வமநோடரநோ,  டகநோலடமன்,  மற்றும வநோன்

 வஹ வெடனநோர்ட டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பத SWP

பநோதகநோதப்பதிப்பப்பதயும மறுப்பதலிதப்பதனர். 1943  மநோர்ச வநோக்கில விப்பர

 வமநோடரநோ எழுதியிரந்ப்பதநோர்:  “உல வகங்கிலும மிகப் வபரம

எண்ணக்ிப்பகயிலநோன பரந்ப்பத மக்கள்  வு செமபிப்பேயின்

 வவற்றிகிப்பளக் கண்டு குதூகலிக்கின்றனர்.  ஒர

முழுிப்பமயிப்பேந்ப்பத ப்பதததவ அடிப்பிப்பேயில இலிப்பல வயனினும

அடிப்பிப்பேயநோன வர்க்க விசவநோு செததேன்,  அவர்கள்

டு செநோவியததின்  வவற்றிகிப்பள ப்பதமமுிப்பேய  வவற்றிகளநோகப்

பரிந்த வகநோள்கின்றனர்.   வப்பதநோழிலநோளர் அரசக்கும அப்பதன்

முப்பதலநோளிததவ “கூடேநோளி”களுக்கும இிப்பேயிலநோன

விததியநோு செதிப்பப்பத அவர்கள் நிசு செயமநோக

உணர்ந்டப்பதயிரக்கின்றனர்.” [22]  ஆனநோல,  ட வரநோடஸ்கிு செததில

இரந்த முறிததக்  வகநோண்டு வலத ட நோக்கி ஓடுபவர்களத

குணநோதிு செயமநோக இரக்கக் கூடிய கண்ணிப்பமக்கும டவகததில

 வமநோடரநோ முற்றுமுப்பதலநோய் எதிர்கண்டணநோடேததக்கு ப்பதநோவினநோர்.

 நோஜிக்கிப்பள டு செநோவியத பிப்பே  வவற்றி கண்ேிப்பமயநோனத,

ஐடரநோப்பநோவின் பரந்ப்பத மக்களத அரசியல தீவிரப்பேலுக்கு

பங்களிததிரந்ப்பதத என்ற SWP இன் வலியுறுதப்பதிப்பல 1946 இல

அவர் கண்ேனம  வு செய்ப்பதநோர்,  அவர் வநோதிடேநோர்:  “டு செநோவியத

ஒன்றியதிப்பப்பதப் பநோதகநோப்பப்பதற்கு  நோம அளிதப்பத அதப்பதிப்பன

கநோரணங்களும கநோணநோமல டபநோயிரக்கின்றன.”[23]

 வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கு டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பத

பநோதகநோப்பப்பதன் மீப்பதநோன இவர்களத ஆரமப எதிர்ப்ப, “கமயூனிு செ

ு செர்வநோதிபததிய”ததிற்கு (“communist  totalitarianism.”)  எதிரநோன

அ வமரிக்க ஏகநோதிபததியததின் டபநோரநோடேததிற்கநோன முழுமுப்பதல

ஆப்பதரவநோக தரிப்பதமநோக பரிணநோம வளர்சசியிப்பேந்த  வகநோண்டிரந்ப்பத

ு செநோக்டமன்வநோதிகளுேன் —டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பத பநோதகநோப்பப்பதன்

மீப்பதநோன இவர்களத ஆரமப எதிர்ப்ப,  “கமயூனிு செ

ு செர்வநோதிபததிய”ததிற்கு (“communist  totalitarianism.”) எதிரநோன

அ வமரிக்க ஏகநோதிபததியததின் டபநோரநோடேததிற்கநோன முழுமுப்பதல

ஆப்பதரவநோக தரிப்பதமநோக பரிணநோம வளர்சசியிப்பேந்த

 வகநோண்டிரந்ப்பதத— அரசியல மறுஇிப்பணவக்கு அிப்பழப்ப

விடுதப்பதத.   வமநோடரநோ மற்றும டகநோலடமனின் விரக்தியநோன

முன்டனநோக்கிிப்பன  நோன்கநோம அகிலமும SWPயும ு செக்தியுேனும

ு செரியநோகவம நிரநோகரிதப்பதன.

ஐடரநோப்பநோவிலநோன நிகழவகளில “ு செரியநோன பநோிப்பப்பத” குறிதப்பத

வநோப்பதங்களின் மதிப்பீடு என்பத  வவறுமடன

டம வலழுந்ப்பதவநோரியநோன பததிஜீவிப்பதப் பிரு செங்கததின் ஒர

விேயமநோக இரக்கவிலிப்பல.  டபநோரக்குப் பிந்திய அரசியல

 வ ரக்கடியின் இறுதிவிிப்பளவ டகள்விக்குறியநோக இரந்ப்பத,

மிகவம திேமற்றதம ஸ்திரமற்றதமநோன ஒர சூழநிிப்பலயில,

அசசூழநிிப்பலயில இரந்ப்பத பரடசிகர ஆற்றலுக்கு முழு

 வவளிப்பநோடு  வகநோடுப்பப்பதற்கு ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகள் முயற்சி வு செய்த

 வகநோண்டிரந்ப்பதனர்.  முப்பதலநோளிததவதிப்பப்பத தூக்கிவீசவப்பதற்கு

பறநிிப்பலயநோக அப்டபநோதிரந்ப்பத ஆற்றலின் அடிப்பிப்பேயில,

அவர்கள் ப்பதமத டவிப்பலிப்பய அிப்பமததக்  வகநோண்டிரந்ப்பதனடர

அன்றி,  முப்பதலநோளிததவ மறுஸ்திரமநோகல ப்பதவிர்க்கமுடியநோப்பதத

என்ற  வபநோதவநோய்  வப்பதரிந்ப்பத அனுமநோனங்களின் அடிப்பிப்பேயில

அலல.  ஹிடலர் அதிகநோரததக்கு வரவப்பதற்கு முந்ிப்பப்பதய
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மரணகரமநோன மணததியநோலங்களில,  ட வரநோடஸ்கியிேம,

சூழநிிப்பல “ மபிக்ிப்பகயற்றப்பதநோக” ஆகியிரந்ப்பதப்பதநோ என்று

டகடகப்படேத.  அவர் பதிலளிதப்பத வநோர்திப்பப்பத,  இத

பரடசியநோளர்களின் வநோர்திப்பப்பதவழக்கில இலலநோப்பதத.  “டபநோரநோடேம

தீர்மநோனிக்கும” என்று அறிவிதப்பதநோர் ட வரநோடஸ்கி.  டபநோரக்குப்

பிந்ிப்பப்பதய குழப்பம மற்றும அமளிக்கு மததியில,  பரடசிகர

இலடசியம  மபிக்ிப்பகயற்றத என்றும முப்பதலநோளிததவததின்

ஸ்திரப்பேல ப்பதவிர்க்கமுடியநோப்பதத என்றும கூறியவர்களுக்கும

அடப்பத பதிடல  வகநோடுக்கப்பே டவண்டியிரந்ப்பதத.   வமநோடரநோ

மற்றும டகநோலடமன் அறிவறுததியவநோறு,  ட வரநோடஸ்கிஸ்டுகள்

முன்கூடடிடய டப்பதநோலவிிப்பய ஒப்பக்

 வகநோண்டிரப்பநோர்கடளயநோயின்,  முப்பதலநோளிததவ

மறுஸ்திரப்பேலுக்கு ு செநோப்பதகமநோன கநோரணகளில ஒன்றநோக

அவர்கள் ஆகியிரப்பநோர்கள்.

எவ்வநோ வறனினும,  இரண்ேநோம உலகப் டபநோரின் இறுதிக்

கடேங்களின் டபநோதம அப்பதற்கு உேனடிப் பிந்ிப்பப்பதய கநோலததிலும

ஐடரநோப்பநோவிலும ு செர்வடப்பது செ அளவிலும நிலவிய பறநிலிப்பம

குறிதப்பத  வமநோடரநோவின் பகுப்பநோய்வ உலக முப்பதலநோளிததவம

எதிர் வகநோண்டிரந்ப்பத  வ ரக்கடியின் ஆழதிப்பப்பதயும வீசிப்பு செயும

பரந்ப்பத அளவில குிப்பறமதிப்பீடு  வு செய்திரந்ப்பதத.  1947  இல

மநோர்ஷல திடேததின் அறிமுகதிப்பப்பதத  வப்பதநோேர்ந்த ஐடரநோப்பிய

முப்பதலநோளிததவம இறுதியநோக ஸ்திரப்படடு விடேத என்ற

ு செந்டப்பதகமற்ற உண்ிப்பமயநோனத,  உலகப் டபநோர் முடிிப்பவ

 வ ரங்கிய ு செமயததில  நோன்கநோம அகிலதப்பதநோல

முன்ிப்பவக்கப்படே முன்டனநோக்கிிப்பன  வு செலப்பதிப்பகிப்பம இழக்கச

 வு செய்தவிேவிலிப்பல.  டமற்கு மற்றும மததிய ஐடரநோப்பநோவின்

 வபரமபகுதிிப்பயச டு செர்ந்ப்பத முப்பதலநோளிததவ வர்க்கமநோனத, அப்பதன்

பநோசிு செ அடடூழியங்களநோல மதிப்பிழந்த டபநோய்,  அரசியல

மண்டியிடும ஒர நிிப்பலயில இரந்ப்பத ு செமயததில,   வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கம அதிகநோரதிப்பப்பதக் ிப்பகப்பற்றுவப்பதற்கு இரந்ப்பத

ு செநோததியவளம முப்பதலநோம உலகப் டபநோரின் முடிவின் ு செமயததில

இரந்ப்பதிப்பப்பத அற்பமநோக்கும அளவக்கு மிகப் வபரிப்பதநோய் இரந்ப்பதத.

பிரநோன்சிலும இதப்பதநோலியிலும பரந்ப்பத எண்ணக்ிப்பகயிலநோன

 வப்பதநோழிலநோளர்கள் ஆயுப்பதபநோணயநோக முப்பதலநோளிததவததேன்

இறுதியநோகக் கணக்குத தீர்ப்பப்பதற்கு கவனக்கூர்ிப்பமயுேன்

எதிர்பநோர்ததிரந்ப்பதனர்.  அங்டக பிரசசிிப்பன “பறநிிப்பலயநோக” ஒர

பரடசிகர சூழல இலலநோப்பதத அலல.  பரந்ப்பத மக்களின்

மடனநோநிிப்பல மிகவம தீவிரப்படேப்பதநோய் இரந்ப்பதத என்பத

மதிநுடபமமிக்க முப்பதலநோளிததவ மூடலநோபநோயவநோதிகள்

அிப்பனவரக்குடம  ன்கு  வவளிப்படேப்பதநோய் இரந்ப்பதத.

அ வமரிக்க  வவளியுறவச  வு செயலரநோக ஆகவிரந்ப்பத டீன் ஏசசிு சென்,

இந்ப்பத  வ ரக்கடிிப்பய, “பிப்பழய டவப்பதநோகமததில (Genesis) முப்பதல

அததியநோயததில விவரிக்கப்படடிரக்கிற ஒன்ிப்பற விேவம சில

விப்பதங்களில பயங்கரமநோனத” என்று விவரிதப்பதநோர். [24]  ஏசசிு சென்

ெனநோதிபதி ரூஸ் வவலடடின் சிறப்ப உப்பதவியநோளரநோக இரந்ப்பத

ஹநோரி ஹநோப்கின்ஸன்ஸுக்கு 1944  டிு செமபரில அனுப்பிய ஒர

குறிப்பில,  ஐடரநோப்பநோ வவங்கிலும  வவகுசீக்கிரததில ஒர

இரதப்பதஆறு ஓடும நிிப்பல குறிதத எசு செரிதப்பதநோர். “விடுப்பதிப்பல வபற்ற

 நோடுகளின் மக்கள் உலகின் மிகவம எரியூடேப்பேக்கடிய

 வபநோரடகளநோக இரக்கின்றனர் ... வன்மமுிப்பறமிக்கவர்களநோகவம

அிப்பமதியற்றவர்களநோகவம இரக்கின்றனர்.” ஐடரநோப்பநோிப்பவ

ஸ்திரப்படுததவப்பதற்கநோன வழிமுிப்பறகள் கண்ேறியப்பேவிலிப்பல

என்றநோல,  தீவிரப்படடுச  வு செலலும “கிளர்சசியும

அிப்பமதியின்ிப்பமயும” “அரு செநோங்கங்கள்

தூக்கி வயறியப்படுவப்பதற்கு” இடடுச  வு செலலும என்று

கூறியிரந்ப்பதநோர். [25]

மநோர்ஷல திடேம மற்றும பனிப் டபநோரின் மூலங்கள் குறிதத

ு செமீபததில  வவளியிேப்படே பதப்பதகம ஒன்றில, வரலநோற்றநோசிரியர்

 வபன் ஸ்ிப்பரய்ல எழுதகிறநோர்:

மக்கள் அரசியல மநோற்றதிப்பப்பதயும விரமபினர்.

ஐடரநோப்பநோ முழுிப்பமயிலும இரந்ப்பத கமயூனிஸ்ட

கடசிகள் முப்பதலநோளிததவததிற்கு ஒர

தீவிரமயப்படே மநோற்றீடடிற்கு

வநோக்குறுதியளிததக்  வகநோண்டிரந்ப்பதனர்.

வரலநோடறநோ அவர்களுக்கு ு செநோர்பநோனப்பதநோக

 வப்பதரிந்ப்பதத. டு செநோவியத ஒன்றியம டபநோரில  வவற்றி

கண்டிரந்ப்பதத,  அதடவ  வபரமளவக்கு

கண்ேததின் மிகவம ு செக்திவநோய்ந்ப்பத  நோேநோக

இப்டபநோத இரந்ப்பதத.  1945-46  இல

கமயூனிஸ்டுகள் இதப்பதநோலியில 19  ு செப்பதவீப்பத

வநோக்குகளும,  பின்லநோந்தில (இங்கு

கமயூனிஸ்ேநோன மவடனநோ  வபக்கலநோ

பிரப்பதமரநோனநோர்)  24  ு செப்பதவீப்பத வநோக்குகளும,

பிரநோன்சில 26  ு செப்பதவீப்பத வநோக்குகளும  வபற்றனர்.

டெர்மனியில (டமற்கு)  டப்பதசிய அளவிலநோன

டப்பதர்ப்பதல எதவம 1949 க்கு முன்ப  ேக்கவிலிப்பல

எனினும,  சில பிரநோந்திய அளவிலநோன

டப்பதர்ப்பதலகளில கமயூனிஸ்டுகள் 14  ு செப்பதவீப்பதம

விப்பர  வபற்றனர்.  டு செநோு செலிஸ்டுகளுேன் டு செர்ததப்

பநோர்தப்பதநோல,  ஒடடு வமநோதப்பதமநோன இேத-ு செநோரி

வநோக்குகள் இதப்பதநோலியில 39  ு செப்பதவீப்பதமநோகவம

பிரநோன்சில 47  ு செப்பதவீப்பதமநோகவம இரந்ப்பதத.

இதப்பதநோலியில,  பரடசிகர இேதப்பதநோன்  நோடடின்

கடடுப்பநோடிப்பேக் ிப்பகயி வலடுக்கும படியநோக

உள்ளத என்டற பலரம கரதினர். டெர்மனியில

டு செநோவியத கடடுப்பநோடடு பிரநோந்தியததில இேத

கடசிகளின் இிப்பணப்பநோனத பரந்ப்பத

ஐடரநோப்பநோவக்கநோன ஒர மநோதிரிவடிவமநோக

பநோர்க்கப்படேத. [26]

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கதிப்பப்பத மடடுப்படுததவதிலும,  ு செக்திவநோய்ந்ப்பத

கிளர்சசிகர உந்தப்பதலகிப்பள ஒடுக்குவதிலும,  அததேன்
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அ வமரிக்க ஏகநோதிபததியததிற்கும அசு செமுற்றிரந்ப்பத ஐடரநோப்பிய

உயரடுக்கினரக்கும முப்பதலநோளிததவ ஆடசிிப்பயக்

கநோப்பநோற்றுவப்பதற்கு அவர்களுக்கு அவசியமநோயிரந்ப்பத

அவகநோு செதிப்பப்பத வழங்குவதிலும தீர்மநோனகரமநோன கநோரணயநோக

இரந்ப்பதத,  ஸ்ரநோலினிு செக் கடசிகளத ப்பதிப்பலிப்பமயநோகும.

இதப்பதநோலியில,  ஸ்ரநோலினிு செத ப்பதிப்பலவரநோன பலமீடரநோ

 வப்பதநோக்லியநோடடி இன் பநோததிரம மிக முக்கியமநோனப்பதநோக இரந்ப்பதத.

அக்கநோலகடேம குறிதப்பத ஒர ு செமீபததிய ஆய்வ இவ்வநோறு
 வப்பதரிவிக்கிறத:

PCI  (Partito  Comunista  Italiano)  ஓரளவ

 வு செலவநோக்கு  வு செலுததி ப்பதன் வனழுசசியநோன

 ேவடிக்ிப்பககிப்பளத ப்பதவிர்க்கும என்ற

ஸ்ரநோலினிு செத ப்பதிப்பலிப்பமயின்  மபிக்ிப்பக

வீண்டபநோகவிலிப்பல.  இந்ப்பத  வகநோந்ப்பதளிப்பநோன

அததேன் இன்னும  வவடிப்பநோனதம கூேவநோன

சூழநிிப்பலிப்பயக்  வகநோண்டு பநோர்தப்பதநோல,  எதிர்ப்ப

டபநோரநோடே கநோலகடேததின் டபநோத கடசிக்குள்

 வப்பதநோேர்சசியநோக எழுந்த வந்ப்பத பரடசிகரக்

கிளர்சசிகள்  வபரமளவக்குக்

கடடுப்படுதப்பதப்படேதில  வப்பதநோக்லியநோடடிக்டக

 வபயர் உரியப்பதநோகும.  வேக்கு இதப்பதநோலியின்

விடுப்பதிப்பலக்குப் பின்னர் உேனடியநோக ஒர

உள் நோடடுப் டபநோர் எழுந்தவிேநோமல ப்பதடுதப்பததில

அவரத பங்ிப்பக குிப்பறதத மதிப்பிேப்படடு

விேக்கூேநோத.  எதிர்ப்ப டபநோரநோடேக்

கநோலகடேததின் டபநோத கடசிக்குள்ளநோக

 வப்பதநோேர்ந்த டம வலழுந்த வந்ப்பத பரடசிகர

உந்தப்பதலகள் மடடுப்படுதப்பதப்படேப்பதற்கு

 வபரமளவக்கு  வப்பதநோக்லியநோடடியின்  வு செநோந்ப்பத

முயற்சிகடள கநோரணமநோக இரந்ப்பதன. [27]

முப்பதலநோளிததவ அரிப்பு செ பரடசிகர டு செநோு செலிு செரீதியநோக

தூக்கிவீசவப்பதற்கு PCI இன் ு செநோமநோனிய கநோரியநோளர்கள் ிப்பவதப்பத

டகநோரிக்ிப்பககளுக்கு  வப்பதநோக்லியநோடடி கநோடடிய எதிர்ப்ப குறிதப்பத

ஒர  வப்பதளிவநோன விவரிப்ிப்பப வரலநோற்றநோசிரியர் டபநோல

கின்ஸ்டபநோர்க் வழங்குகிறநோர்:

ு செடலர்டனநோ (Salerno)  கரக்கு வந்ப்பததம

 வப்பதநோக்லியநோடடி,  குறிப்பிடே ஒர திிப்பகப்பக்கும

சில எதிர்ப்பக்கும மததியில,  அண்ிப்பமய

வரங்கநோலததில கடசி பின்பற்ற டவண்டிய

பநோிப்பப்பதயநோக ப்பதநோன் கரதகின்ற மூடலநோபநோயதிப்பப்பத,

ப்பதனத டப்பதநோழர்களிேம சரங்கக் கூறினநோர்.

கமயூனிஸ்டுகள்,  அவர்களநோல அடிக்கடி

 வவளிப்படுதப்பதப்படடு வந்திரக்கின்ற

முடியநோடசிக்கநோன குடரநோப்பததிப்பப்பத நிறுததி ிப்பவக்க

டவண்டும என்று அவர் கூறினநோர்.  பதிலநோக,

பநோசிு செ-விடரநோப்பத ு செக்திகள் அிப்பனவிப்பரயும,

இப்டபநோத இதப்பதநோலியின்  வப்பதற்குப் பகுதியநோன

ு செடலர்டனநோிப்பவ கடடுப்பநோடடில  வகநோண்டிரக்கும

முடியநோடசி அரு செநோங்கததில டு செரவப்பதற்கு

ஊக்குவிக்க டவண்டும என்றநோர்.  அரு செநோங்கததில

இிப்பணவடப்பத,   நோஜிக்கள் மற்றும

பநோசிஸ்டுகளுக்கு முகம  வகநோடுக்கின்ற நிிப்பலயில

டப்பதசிய ஐக்கியம டபணவத என்ற அந்ப்பத

கநோலகடேததின் விஞ்சிநிற்கும இலக்கிிப்பன

எடடுவிப்பப்பத ட நோக்கிய முப்பதல படியநோகும என்று

 வப்பதநோக்லியநோடடி வநோதிடேநோர்.  ஒர டு செநோு செலிு செப்

பரடசியலல,  இதப்பதநோலியின் விடுப்பதிப்பலடய

கமயூனிஸ்டுகளின் பிரப்பதநோன இலக்கநோக இரக்க

டவண்டும என்றநோர்.  1944  ெ ஜூனில கடசிக்கு

அவர் எழுதிய கடிப்பதததில கூறியிரந்ப்பத

வழிகநோடேலகளில  வப்பதநோக்லியநோடடி இப்பதிப்பன

 வவளிப்பிப்பேயநோக்கியிரந்ப்பதநோர்:  ‘எப்டபநோதம

நிிப்பனவில ிப்பவததக்  வகநோள்ளுங்கள்,   நோம

விரமபகின்ற கிளர்சசி ஒர டு செநோு செலிு செ அலலத

கமயூனிு செ அர்தப்பதததில ு செமூக மற்றும அரசியல

மநோற்றங்கிப்பளத திணப்பிப்பப்பத ட நோக்கம

 வகநோண்ேப்பதலல.  மநோறநோக டப்பதசிய விடுப்பதிப்பலயும

பநோசிு செதிப்பப்பத அழிப்பதடம அப்பதன் ட நோக்கமநோகும.

மற்ற அதப்பதிப்பன பிரசசிிப்பனகளும,   நோிப்பள,

இதப்பதநோலி விடுப்பதிப்பல அிப்பேந்ப்பதபின்னர்,  ஒர

சப்பதந்திரமநோன மக்கள் வநோக் வகடுப்ப மூலமநோகவம

ஒர அரசியலநிர்ணய ு செிப்பப

டப்பதர்ந் வப்பதடுக்கப்படுவப்பதன் மூலமும மக்களநோல
தீர்க்கப்படும.’

இந்ப்பத கிப்பேசி வநோு செகமநோனத இதப்பதநோலியில

 நோேநோளுமன்ற ென நோயகதிப்பப்பத மறுஸ்ப்பதநோபகம

 வு செய்வப்பதற்கு  வப்பதநோக்லியநோடடி  வகநோண்டிரந்ப்பத

உறுதிப்பநோடிப்பே  வவளிப்படுததியத.  டிடடேநோிப்பவ

டபநோலலலநோத,  குறுகிய கநோலததில பநோடேநோளி

வர்க்கததின் ு செர்வநோதிகநோரதிப்பப்பத அவரின் கடசியின்

ட நோக்கமநோக ஆக்குகின்ற எந்ப்பத எண்ணமும

அவரக்கிலிப்பல.  அடப்பதடபநோல பநோசிு செததிற்கு

முந்ிப்பப்பதய விப்பககளின் ஒர  நோேநோளுமன்ற

ஆடசிிப்பய  வவறுமடன நிறுவவதம அவரிப்பேய

இலடசியமநோக இரக்கவிலிப்பல. [28]

பிரநோன்சில,  கமயூனிஸ்ட கடசியும ஸ்ரநோலினிு செ

ப்பதிப்பலிப்பம  வகநோண்ே CGT இன் கடடுப்பநோடடில

இரந்ப்பத  வப்பதநோழிற்ு செங்கங்களும இப்பதற்குச

ு செிப்பளக்கநோப்பத எதிர்ப்பரடசிகர பநோததிரதிப்பப்பத

ஆற்றின.  கமயூனிஸ்ட கடசி விரமபினநோல,
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முப்பதலநோளிததவ அிப்பமப்பமுிப்பறிப்பய தூக்கிவீு செ

அசசறுததகின்ற அளவக்கு அப்பதனிேம

டபநோதமநோன ு செக்தி இரந்ப்பதத என்பிப்பப்பத

உணர்ந்த,  அ வமரிக்க தூப்பதரக அதிகநோரிகள்

அப்பதன்  ேவடிக்ிப்பககிப்பள  வ ரக்கமநோகக்

கண்கநோணதப்பதனர்.  ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள்

அ வமரிக்கநோவின் கரங்களில விழுந்ப்பதனர்:

ு செர்வடப்பது செ பப்பதடேதப்பதணப்ப மற்றும  வு செநோந்ப்பத நோடடில

அரசியல ஒததிப்பழப்ப என்ற கமயூனிஸ்ட

கடசியின் மூடலநோபநோயததிற்கு இணங்க,  CGT இன்

ப்பதிப்பலவர்களும ப்பதனிப்படே கமயூனிஸ்டுகளும 1945
முப்பதல 1947  விப்பர அ வமரிக்க அதிகநோரிகளுேன்

உறவகிப்பள வளர்ததக்  வகநோண்ேனர்.  கமயூனிஸ்ட

கடசி நிர்வநோகிகளும CGTயும அ வமரிக்கர்களுக்கு

ப்பதகவலகிப்பள அபரிமிப்பதமநோக வழங்கினர், இவற்றில

 வபரமபநோலநோனிப்பவ அவர்களுக்கு  மபிக்ிப்பக

உறுதியூடடுபிப்பவயநோக இரந்ப்பதன...  CGT

டு செநோு செலிு செததக்கநோன உேனடியநோன மநோற்றதிப்பப்பத

எதிர்ட நோக்கியிரக்கவிலிப்பல,  அத டப்பதசிய

எதிர்ப்பக் கவன்சிலின் (National  Council  of  the

Resistance) வரமபபடே ட நோக்கங்கிப்பள

ஆப்பதரிதப்பதத.  CGT சிறு  வப்பதநோழில

உேிப்பமயநோளர்களின் பநோதகநோவலரநோக இரந்ப்பதத,

உற்பததிிப்பய அதிகரிப்பப்பதற்கநோன டபநோரநோடேம ப்பதநோன்
கமயூனிஸ்ட  வகநோள்ிப்பகயின் அடிப்பிப்பேயநோகத

திகழந்ப்பதத,  “ மத ஆடகளின்” கடடுப்பநோடடில

இரக்கும  வப்பதநோழிற்ு செநோிப்பலகள் அலலத

திப்பறமுகங்களில எந்ப்பத டவிப்பலநிறுதப்பதங்களும
 ிப்பே வபறநோத. [29]

ஐடரநோப்பநோவிலநோன  வவடிப்பநோன சூழநிிப்பலயின் —கிடேதப்பதடே

கநோலனி  நோடுகள் அதப்பதிப்பனயிலும ஏகநோதிபததிய-எதிர்ப்ப

டபநோரநோடேததின் விரிவிப்பேயும அிப்பலயநோல இத இன்னும

தீவிரப்படேத— உள்ளேக்கததில,   நோன்கநோம அகிலம ப்பதனத

டவிப்பலததிடேதிப்பப்பதயும ஆர்ப்பநோடேதிப்பப்பதயும ென நோயகக்

டகநோரிக்ிப்பககளுேன் மடடுப்படுததிக்  வகநோள்ளடவண்டும என்ற

 வமநோடரநோவின் வலியுறுதப்பதலநோனத  வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின்

பரடசிகர இயக்கதிப்பப்பத ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள் கநோடடிக் வகநோடுதப்பதப்பதற்கு
ட வரநோடஸ்கிு செ ஆப்பதரிப்பவ வழங்குவப்பதற்கும முப்பதலநோளிததவததின்

மறுஸ்திரப்பேலுக்கு வழிவிப்பக  வு செய்வப்பதற்கும அதிகமநோக

டவ வறநோன்றும  வு செய்திரக்க முடியநோத.

விஞ்ஞநோனம மற்றும ு செமூகம (Science  and  Society) என்ற

ு செஞ்சிிப்பகயில 2014  இல  வவளியநோன “ஒர பரடசிகர

கநோலகடேததிலநோன மூடலநோபநோயமும ப்பதந்திடரநோபநோயமும:

அ வமரிக்க ட வரநோடஸ்கிு செமும ஐடரநோப்பியப் பரடசியும, 1943-1946”

என்ற ப்பதிப்பலப்பிலநோன கடடுிப்பர ஒன்றில,  வரலநோற்றநோசிரியர்கள்

ேநோனியல  வகய்டேநோவம  வவலலியநோ லுப்படரலடலநோவம

 வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கிற்கநோன ஒர முழுக்குரலிலநோன

பநோதகநோப்ிப்பப எழுப்பகின்றனர்.  இந்ப்பதக் கடடுிப்பரயின் ப்பதிப்பலப்டப

பிரசசிிப்பனக்குரியத. ஏ வனன்றநோல  வகய்டேநோ மற்றும

லுப்படரலலநோ வழி வமநோழிந்ப்பத  வமநோடரநோ வநோப்பதததின்

அடிப்பிப்பேயநோன விப்பரயிப்பறடய,  அங்கு எந்ப்பத பரடசிகர

சூழநிிப்பலயும நிலவவிலிப்பல என்பதப்பதநோன்.  “இன்ிப்பறய

நிிப்பலயில ‘பறநிிப்பலயநோக பரடசிகர’ சூழல என்ற

கரதப்பதநோக்கததின் அதப்பதிப்பன சவடுகிப்பளயும” SWPயும  நோன்கநோம

அகிலமும ிப்பககழுவ டவண்டும என்ற  வமநோடரநோவின்

டகநோரிக்ிப்பகிப்பய அவர்கள் ஏற்பேன் டமற்டகநோளிடுகின்றனர். [30]

 நோன்கநோம அகிலததிற்குள்  ேந்ப்பத விவநோப்பதம குறிதத

ஒரப்பதிப்பலப்படு செமநோன விப்பதததில அவர்கள் வழங்குகின்ற

விவரிப்ப  வமநோடரநோவின் மநோர்க்சிு செ-விடரநோப்பத மற்றும

விரக்தியிப்பேந்ப்பத முன்டனநோக்ிப்பக வழி வமநோழிகிறத:

உண்ிப்பமயில  வமநோடரநோ,  பரடசி “ு செமூக

நிகழசசிடபநோக்கின் ஒர பறநிிப்பல  வு செயலபநோேநோக

இரக்கவிலிப்பல” என்றும ஐடரநோப்பநோவிலநோன

சூழநிிப்பலயநோனத எந்ப்பதவிப்பதததிலும முப்பதலநோம

உலகப் டபநோரக்குப் பிந்ிப்பப்பதய கநோலதத

நிிப்பலயுேன் ஒப்பிேதப்பதக்கப்பதநோக இலிப்பல என்றுடம

வநோதிடேநோர்.  “1917-1923  ஐ  நோம மறுமுிப்பற

 வு செய்த வகநோண்டிரக்கவிலிப்பல” என்று  வமநோடரநோ

எசு செரிதப்பதநோர்.  1945  சூழநிிப்பல “இன்னும மிகப்

பின்ப்பதங்கியப்பதநோக” இரந்ப்பதத,  ஏ வனன்றநோல,

கிளர்சசி வு செய்யும பரந்ப்பத மக்களுக்கு

டபநோலஷிவிக் பரடசி மற்றும மூன்றநோம அகிலம

டபநோன்ற ஒர அணதிரள்வப் பள்ளி இலலநோப்பத

நிிப்பலயில,  பரடசிகரக் கடசிகளின் அபிவிரததி

மிகவம  வமதவநோனப்பதநோய் இரந்ப்பதத,  ஆகடவ

ஒடடு வமநோதப்பத நிகழசசிடபநோக்கும இன்னும

மிகவம நீடிதத வு செலவப்பதநோக இரக்கும. [31]

ஆனநோல டபநோலஷிவிக் பரடசியும மூன்றநோம அகிலமும

எங்டகயிரந்த எழுந்ப்பதன?   வமன்ஷிவிக்குகளுக்கு எதிரநோகவம

டபநோலஷிவிக் கடசிக்குள்ளநோக சூழல பரடசிகரமநோனப்பதநோக இலிப்பல

என்றும ஒர முப்பதலநோளிததவ ென நோயக டவிப்பலததிடேததின்

வரமபகிப்பளத ப்பதநோண்டிப் டபநோகும ு செநோததியம எதவம அங்டக

இலிப்பல என்றும கூறிக்  வகநோண்டிரந்ப்பத கூறுகளுக்கு

எதிரநோகவம  வலனினும ட வரநோடஸ்கியும 1917  முழுக்க ஒர

ு செிப்பளக்கநோப்பத டபநோரநோடேதிப்பப்பத  ேததியிரந்ப்பதனர்.  பற

சூழநிிப்பலயில அிப்பமந்திரந்ப்பத பரடசிகர ஆற்றலுக்கு

முழுிப்பமயநோன  வவளிப்பநோடிப்பேக்  வகநோண்டுவரவப்பதற்கநோக

டபநோலஷவிக்குகள் டபநோரநோடினர்.  ‘டு செநோு செலிு செப் பரடசிக்கநோன

டபநோரநோடேம ு செநோததியமிலலநோப்பதத ஏ வனன்றநோல சூழநிிப்பல

பறநிிப்பலரீதியநோக பரடசிகரமநோனப்பதநோக இலிப்பல.  ஆனநோல
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சூழநிிப்பல ஏன் பரடசிகரமநோக இலிப்பல என்றநோல அங்டக

பரடசிகர  ேவடிக்ிப்பகக்கநோன “அணதிரள்வப் பள்ளி”

ஏதமிலிப்பல’ என்ற  வமநோடரநோவின் டப்பதநோலவிவநோப்பதததின்

கீழிப்பமந்திரக்கின்ற ஸ்ப்பதமபிப்பதமிப்பேய  வு செய்யும மற்றும சய-

முரண்பநோேநோன குப்பதர்க்கம குறிதத  வகய்டேநோவம

லுப்படரலடலநோவம கண்டு வகநோள்ளவிலிப்பல.

ஒர ப்பதததவநோர்தப்பத நிிப்பலப்பநோடடில இரந்த பநோர்தப்பதநோல,

 வகய்டேநோ மற்றும லுப்படரலடலநோ ஆல முன்ிப்பவக்கப்படும

வநோப்பதங்களில பதிப்பதநோன எதவம அரிப்பதநோகடவ இரக்கிறத.  நோன்கு

ப்பது செநோப்ப்பதங்கள் முன்பநோக  வவளியநோன இரண்டு கடடுிப்பரகளில

முன்ிப்பவக்கப்படே ட வரநோடஸ்கிு செம மீப்பதநோன அடிப்பிப்பேயநோன

ு செமூக-ென நோயக விமர்ு செனதிப்பப்பதடய அிப்பவ  வபரமளவக்கு

பின் வப்பதநோேர்கின்றன: “ட வரநோடஸ்கியும விதிவு செவநோப்பத மநோர்க்சிு செமும”

என்ற ப்பதிப்பலப்பில  வெஃப் ஹநோடு சென் 1975  இல எழுதிய

கடடுிப்பர,  “ட வரநோடஸ்கிு செம எந்ப்பத இேததில வழிப்பதவறியத:

இரண்ேநோம உலகப் டபநோரம ஐடரநோப்பநோவில பரடசிக்கநோன

ு செநோததியக்கூறும” என்ற ப்பதிப்பலப்பில பீடேர்  வென்கின்ஸ் 1977

இல எழுதிய இன் வனநோர கடடுிப்பர.  ஹநோடு சென்,  —மிகவம

எடவநோர்ட டபர்ன்ஸ்ிப்பேன் டபநோன்று ஒலிக்கின்றப்பதநோன ஒர

 வப்பதநோனியில— இந்ப்பத ு செகநோப்ப்பதமநோனத இிப்பேவிேநோப்பத  வபநோரளநோப்பதநோர

 வகநோந்ப்பதளிப்பகளத,  முப்பதலநோளிததவ டப்பதசிய-அரச

அிப்பமப்பமுிப்பறயின் உிப்பேவ,  ஏகநோதிபததியங்களுக்கு

இிப்பேயிலநோன டபநோர்கள் மற்றும டு செநோு செலிு செப் பரடசிகளத

ு செகநோப்ப்பதம என்ற ட வரநோடஸ்கியின் கரதப்பதநோக்கம அடிப்பிப்பேயநோகத

ப்பதவறு என்று கூறினநோர்.   வ ரக்கடி மீப்பதநோன ஒர

மிிப்பகப்படுதப்பதப்படே மற்றும யப்பதநோர்தப்பதமற்ற வலியுறுதப்பதிப்பல

 நோன்கநோம அகிலததக்கு ட வரநோடஸ்கி ஆஸ்தியளிதத விடடுச

 வு சென்றிரந்ப்பதநோர் என்றநோர்.  இந்ப்பத ப்பதவறநோன முன்டனநோக்ிப்பக

 வமநோடரநோ ு செவநோல  வு செய்ப்பதப்பதநோக ஹநோடு சென் எழுதினநோர்:  “அப்பதன்

விிப்பளவநோய்,   வமநோடரநோவம மற்றவர்களும SWP இல இரந்த

 வவளிடய கிப்பலக்கப்படேனர்”. [32]

ஹநோடு செிப்பன  வப்பதநோேர்ந்த,   வென்கின்ஸ்,   நோன்கநோம அகிலததின்

“பரடசிகர டபரழிவவநோப்பத”திப்பப்பத ு செவநோல  வு செய்வப்பதற்கநோகவம,

“ஐடரநோப்பநோவில முப்பதலநோளிததவ ென நோயகததின்

 வு செலப்பதிப்பகிப்பமிப்பயயும  வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் மததியில

சீர்திரதப்பதவநோப்பத சிந்ப்பதிப்பனகளின் வலிிப்பமிப்பயயும குிப்பறமதிப்பீடு

 வு செய்வப்பதற்கு ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கததில  வப்பதநோேர்சசியநோக

இரந்த வரகின்ற ஒர டபநோக்கின்” மீத ஆரமபததிடலடய ஒர
விமர்ு செனதிப்பப்பத அபிவிரததி  வு செய்வப்பதற்கநோகவம  வமநோடரநோிப்பவப்

பநோரநோடடினநோர்.  [33]  ட வரநோடஸ்கிு செம ப்பதன்ிப்பன ஒர ு செமூக-

ென நோயக சீர்திரதப்பதவநோப்பத இயக்கமநோக உரமநோற்றிக்  வகநோள்ளத

ப்பதவறிய கநோரணதப்பதநோல அத “ வப்பதநோிப்பலந்த விடேத” என்று

 வென்கின்ஸ் முடிவகூறினநோர்.

 வமநோடரநோ மற்றும டகநோலடமனின் டப்பதநோலவியநோனத “SWP

ப்பதிப்பலிப்பமயினநோலும  நோன்கநோம அகிலததின் ஐடரநோப்பிய

 வு செயலகதப்பதநோலும பின்பற்றப்படேதம அப்பதனநோல,

அந்நூற்றநோண்டின்  வபரமபகுதிக்கு ட வரநோடஸ்கிு செதிப்பப்பத அரசியல

இயங்கநோநிிப்பலக்கு இடடுச வு செலல உப்பதவிய  வகநோள்ிப்பககளத,

பின்விிப்பளவகள் குறிதப்பத எந்ப்பத தீவிரமநோன பகுப்பநோய்ிப்பவயும

முன்கூடடிடய இலலநோத  வு செய்தவிடேத” என்று வநோதிடுவப்பதன்

மூலமநோக,  வகய்டேநோவம லுப்படரலடலநோவம கூே அடிப்பிப்பேயில

இடப்பத முடிவக்டக வரகின்றனர்.  [34]  “அரசியல

ிப்பகயநோலநோகநோதப்பதனம” என்று  வகய்டேநோவம லுப்படரலடலநோவம

தலலியமநோய் எப்பதிப்பனக் குறிப்பிடுகின்றனர்?  அவர்களத

வநோப்பதததின் சற்றுஎலிப்பலக்குள்ளநோக பநோர்தப்பதநோல,  ட வரநோடஸ்கிு செ

இயக்கமநோனத ஒர ு செமூக-ென நோயக சீர்திரதப்பதவநோப்பத

அிப்பமப்பின் அரசியல ஆளுிப்பமிப்பயயும டவிப்பலததிடேதிப்பப்பதயும

ஏற்றுக் வகநோண்டிரக்க டவண்டும என்படப்பத அப்பதன் அர்தப்பதமநோக

இரக்க முடியும.  முப்பதலநோளிததவ  நோேநோளுமன்றவநோப்பதததின்

சற்றுஎலிப்பலக்குள்ளநோக  வு செலவநோக்ிப்பக ஈடடுவப்பதன் மூலமநோக அத

“அரசியல ிப்பகயநோலநோகநோதப்பதன”திப்பப்பத ப்பதவிர்ததிரக்க முடியும

என்கின்றனர். ட வரநோடஸ்கியின் டு செநோு செலிு செப் பரடசிக்கநோன உலகக்

கடசியநோனத ு செமூக-ென நோயக சீர்திரதப்பதவநோப்பதததின் டப்பதசியக்

கடசிகளநோக மநோற்றப்படடிரக்க டவண்டும என்கின்றனர்.

1940  இல,  சிறுபநோன்ிப்பமயின் வநோப்பதங்கிப்பளப் பகுப்பநோய்வ

 வு செய்ிப்பகயில ட வரநோடஸ்கி குறிப்பிடேநோர்:  “ு செநோக்டமன் ஒர

சிறுவிேயதிப்பப்பத விடடு விடேநோர்:  அவரத வர்க்க

நிிப்பலப்பநோடிப்பே”.  [35]  அடப்பத “சிறுவிேயம” ப்பதநோன்  வகய்டேநோ-

லுப்படரலடலநோ கடடுிப்பரயிலும கநோணநோமல இரக்கிறத.  வமநோடரநோ-

டகநோலடமன் டபநோக்கின் உண்ிப்பமயநோன வர்க்கத ப்பதன்ிப்பம —

அப்பதநோவத பறநிிப்பலயநோன ு செமூக-அரசியல பயணப்பநோிப்பப்பத—

குறிதப்பத எந்ப்பத பரிசீலிப்பனயும முற்றிலுமநோய் இலலநோதிரக்கிறத.

 வமநோடரநோவம டகநோலடமனும எந்ப்பத வர்க்க  லன்களுக்கநோகப்

டபசினநோர்கள் என்ற அடிப்பிப்பேயநோன பிரசசிிப்பனிப்பய அந்ப்பதக்

கடடுிப்பர ஒரடபநோதம டபு செடவயிலிப்பல. இத, அதவம மநோர்க்சிு செ
இயக்கததின் வரலநோறு குறிதப்பத கவனிப்பக்குரிய களஞ்சிய

டவிப்பலகளில பல வரேங்களநோக ஈடுபடடு வரம டபரநோசிரியர்

 வகய்டேநோ விேயததில,  ஒர வரந்ப்பததப்பதக்க விடுபேலநோகும.

 வபநோதவநோக உள்ளட ர்ிப்பமயுேன் எழுதகின்ற இந்ப்பத அறிஞர்

ப்பதனத கடடுிப்பரயில டெநோு செப் டவபர் மற்றும IKD இன் “மூன்று

ஆய்வதப்பதததவங்களுக்கு”  வவறும ு செமபிரப்பதநோய குறிப்ிப்பப

மடடுடம டு செர்ததிரக்கிறநோடர அன்றி,  ஃபிலிக்ஸ்  வமநோடரநோ மீத

அத  வு செலுததிய மிகமுக்கியமநோன  வு செலவநோக்கிற்கு கவனதிப்பப்பத

ஈர்க்கவிலிப்பல.   வமநோடரநோ,  டகநோலடமன் மற்றும வநோன்

 வஹ வெடனநோர்ட ஆகிடயநோரத அரசியல பரிணநோம வளர்சசிக்கு

 வகய்டேநோ அலடசியமநோன மடனநோபநோவம கநோடடுவத இன்னும

அிப்பப்பத அதிகமநோய் பநோதகநோததப்டபு செ வழியற்றப்பதநோகும.

 வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கின் அதப்பதிப்பன முன்னிிப்பலப்

பிரதிநிதிகளும ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கதிப்பப்பத விடடு விலகினர்,

டு செநோு செலிு செ அரசியிப்பலக் ிப்பகவிடேனர்,  அரசியல வலிப்பப்பத
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ட நோக்கிக் கூர்ிப்பமயநோகத திரமபினர்.  இந்ப்பதப் பரிணநோம

வளர்சசியநோனத ப்பதர்க்கரீதியநோக கன்ிப்பனப் டபநோரநோடேததில

அவர்கள் முன் வனடுததிரந்ப்பத நிிப்பலப்பநோடுகளில இரந்த

அபிவிரததி கண்ேப்பதநோகும என்பத  வப்பதளிவ.  அவர்கள்

அிப்பனவரடம கிடேதப்பதடே டெமஸ் டபர்ன்ஹநோமின்

பயணப்பநோிப்பப்பதிப்பயடய பின்பற்றினர்.  வநோன் டஹய் வெனூர்ட

 நோன்கநோம அகிலதிப்பப்பத விடடு விலகினநோர்,  டு செநோவியத

ஒன்றியதிப்பப்பத ஒர “அடிிப்பம அரச” (slave  state) என்று

கண்ேனம  வு செய்ப்பதநோர்,  டு செநோு செலிு செ அரசியலில ப்பதனத ப்பதனிப்படே

ஈடுபநோடிப்பே முடிததக்  வகநோண்ேநோர், ஒர குறிப்பிேதப்பதக்க கணப்பத

வலலு ரநோனநோர்.  டகநோலடமன் SWP ஐ விடடு விலகினநோர்,

சிறிதகநோலம ு செநோக்டமன்வநோப்பத இயக்கததில இிப்பணந்ப்பதநோர்,  பின்

 வவகு விிப்பரவில,  மநோர்க்சிு செதிப்பப்பத மறுப்பதலிதப்பதநோர்.   வமநோடரநோ, 1946

இல SWP ஐ விடடு  வவளிடயற்றப்படடு விடே பின்னர்,

டு செநோு செலிு செ அரசியிப்பலக் ிப்பகவிடேநோர்,  அ வமரிக்க

ஏகநோதிபததியததின் பனிப் டபநோிப்பர ஆப்பதரிதப்பதநோர்,  அமநோனுஷய

இலக்கியங்களின் வு செதிபிப்பேதப்பத  வவளியீடேநோளரநோக ஆனநோர்.

1976  வமபரில, லிடயநோன் ட வரநோடஸ்கி படு வகநோிப்பல  வப்பதநோேர்பநோக
அிப்பனததலகக் குழுவின் ு செநோர்பில ஆய்வ  வு செய்த

 வகநோண்டிரந்ப்பத ு செமயததில,   நோன் ஃபிலிக்ஸ்  வமநோடரநோிப்பவ

ு செந்திதடப்பதன்.  அப்டபநோத அவரக்கு 71  வயத,  நியூடயநோர்க்கின்

ஒர பற கர்ப் பகுதியில வநோழந்ப்பதநோர்.  1943-46  கன்ிப்பனப்

டபநோரநோடேதிப்பப்பத நிிப்பனவகூர்ந்ப்பத  வமநோடரநோ,  கனன் உேன்

அரசியல டபப்பதங்கள் எதப்பதிப்பன இரந்ப்பதடபநோதினும,  அவர் ஒர

முக்கியமநோன விேயததில மிகச ு செரியநோய் இரந்திரந்ப்பதப்பதநோக

ஒப்பக் வகநோண்ேநோர்.   வமநோடரநோ டு செநோு செலிு செப் பரடசியின்

ு செநோததியததில அப்பதற்குடமல  மபிக்ிப்பக  வகநோண்ேவரநோயிலிப்பல.

 வவளிடயற்றப்படுவப்பதற்கு முன்பநோக SWP அங்கதப்பதவர்களுக்கு

அவர் வழங்கிய உிப்பரயில,  கடசியில இரந்த ப்பதன்ிப்பன

ஒரடபநோதம பிரிததவிே முடியநோத என்று அறிவிததிரந்ப்பதிப்பப்பத

 வமநோடரநோ நிிப்பனவகூர்ந்ப்பதநோர்.  ஆயினும,  கூடே அரங்ிப்பக விடடு

 வவளிடய வந்ப்பததம,  ப்பதனத வநோழவில ஒர கடேம முடிவக்கு

வந்திரந்ப்பதத என்பிப்பப்பதயும இனி ஒரடபநோதம டு செநோு செலிு செ

அரசியலில  வு செயலூக்கததேன் ப்பதநோன் இயங்கப் டபநோவத

கிிப்பேயநோத என்பிப்பப்பதயும  வமநோடரநோ உணர்ந்திரந்ப்பதநோர். கிடேதப்பதடே

ஒரடபநோதம ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கததின் ஒர உறுப்பினரநோக

இரந்திரநோப்பதிப்பப்பதப் டபநோன்று அவர் உணர்ந்ப்பதநோர்.  கேந்ப்பத கநோலம

குறிதப்பத ஏடப்பதனும வரதப்பதம இரக்கிறப்பதநோ என்று  வமநோடரநோவிேம

 நோன் டகடடேன்.  ஒன்டற ஒன்று மடடும இரக்கிறத என்று

அவர் பதிலளிதப்பதநோர்:  “ஸ் வபயினில பரடசியும எதிர்ப்-பரடசியும

என்ற எனத பதப்பதகததிற்கநோன ஆப்பதநோய உரிிப்பமிப்பய (royalties)

 வபறுவப்பதற்கு  நோன் டபசசவநோர்திப்பப்பத  ேததியிரக்க டவண்டும.”

மக்ஸ் ு செநோக்டமிப்பனப்  வபநோறுதப்பதவிப்பரயில,  1950 களுக்குள்ளநோக,

அவர்,  படுதீங்கநோன கமயூனிு செ-விடரநோப்பத AFL-CIO  வப்பதநோழிற்ு செங்க

அதிகநோரததவததின் ஒர ஆடலநோு செகரநோக ஆகியிரந்ப்பதநோர்.  1960

களுக்குள்ளநோக, ு செநோக்டமன், கியூபநோ மீப்பதநோன சிஐஏ ஒழுங்கிப்பமதப்பத

பன்றிகள்-விப்பளகுேநோ பிப்பே வயடுப்ிப்பபயும,  அப்பதன்பின்,

வியட நோமிலநோன அ வமரிக்க ப்பதிப்பலயீடிப்பேயும ஆப்பதரிதப்பதநோர்.

ு செநோக்டமன்,  வமநோடரநோ, டகநோலடமன் மற்றும வநோன்  வஹ வெடனநோர்ட

ஆகிடயநோரத அரசியல பரிணநோம வளர்சசியநோனத,  பனிப்டபநோர்

கநோலநிிப்பல, டபநோரக்குப் பிந்ிப்பப்பதய ஐடரநோப்பநோவின்  வபநோரளநோப்பதநோர

மறுஸ்திரப்பேல,  மற்றும  வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் பரடசிகர

இயக்கம அதிகநோரததவதப்பதநோல கழுதத வ ரிக்கப்படேிப்பம

ஆகியிப்பவ இேத குடடி-முப்பதலநோளிததவ பததிஜீவிதப்பதடடின்

அரசியல கண்டணநோடேதிப்பப்பதப் பநோதிதப்பத ஒர பரந்ப்பத ு செமூக

நிகழசசிடபநோக்கின் பகுதியநோக இரந்ப்பதத.  மநோர்க்சிு செம

இரதப்பதலியலவநோப்பதததக்கு வழிவிடேத.  ு செமூக

நிகழசசிடபநோக்குகள் மீத முன்பிரந்ப்பத கவனக்குவிப்ப,

ப்பதனிப்படே பிரசசிிப்பனகள் மீத நிிப்பல வகநோள்ளிப்பலக்  வகநோண்டு

பிரதியிேப்படேத.  அரசியல நிகழவகளத விஞ்ஞநோனபூர்வ

மதிப்பீடு உளவியலின் டகநோணததில இரந்ப்பதநோன அவற்றின்

 வபநோரள்விளக்கததிற்கு ு செநோப்பதகமநோக ிப்பகவிேப்படேத.

 வபநோரளநோப்பதநோரத திடேமிேலின் ு செநோததியவளததின்

அடிப்பிப்பேயிலநோன வரங்கநோலம குறிதப்பத கரதப்பதநோக்கங்கள்

கற்பனநோவநோப்பத பகலகனவக்கு வழிவிடேத.   வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கததின் மீப்பதநோன  வபநோரளநோப்பதநோரச சரண்ேலில ஆர்வம

டப்பதய்ந்ப்பதத. சூழலியல பிரசசிிப்பனயநோனத, வர்க்க ஆடசி மற்றும

 வபநோரளநோப்பதநோர முிப்பறயின் பிரசசிிப்பனகளில இரந்த

பிரிக்கப்படடு — அதபற்றி கூடிய ஆதிக்கம  வு செலுதப்பதப்படுவத
டமடலநோங்கியத.

IKD இன் ப்பதிப்பலவரத பரிணநோமவளர்சசி,  பததிஜீவிப்பத

“பின்னிப்பேவ” என்ற ு செமூகரீதியநோக தீர்மநோனமநோகின்ற

நிகழசசிடபநோக்கிிப்பன எடுததக்கநோடடுவப்பதநோக இரந்ப்பதத.  IKD,

 நோன்கநோம அகிலததேன் ப்பதன் உறிப்பவத தண்டிததக்

 வகநோண்ேத,  அப்பதிப்பனக் குறிதத டெநோு செப் டவபர் மடேற்ற

அவமரியநோிப்பப்பதயுேன் எழுதினநோர். 1946 அக்டேநோபர் 11 டப்பததியிடே

ஒர கடிப்பதததில டவபர் திடேவடேம  வு செய்ப்பதநோர்:  “ நோன்கநோம

அகிலம இறந்த விடேத,  அததேன்,  அத ஒரடபநோதம

உயிடரநோடு இரந்திரக்கவிலிப்பல.” ஒர ப்பதவறநோன அடிதப்பதளததின்

மீத அத கடேப்படடிரந்ப்பதப்பதநோகக் கூறிய அவர்,  அப்பதன்

ஆவணங்கள் ஏடப்பதநோ “அரசியல படிப்பறிவிலலநோப்பதவர்களுக்கநோக”

எழுப்பதப்படேிப்பவ டபநோன்று இரந்ப்பதன என்றநோர்.  [36]

 வவகுவிிப்பரவிடலடய டவபர் மநோர்க்சிு செ அரசியலுேன்

முற்றிலுமநோக முறிததக்  வகநோண்ேநோர்,  டு செநோவியத ஒன்றியதிப்பப்பத

ஒர அரச முப்பதலநோளிததவ ு செமூகம (state capitalist society) என்று

கண்ேனம  வு செய்ப்பதநோர்,  இறுதியில அிப்பர-அரநோெகவநோப்பத சூழலியல

கற்பனநோவநோப்பதததின் தீர்க்கப்பதரிசியநோக ஆனநோர்.  அவரத

முக்கியமநோன சீேர்களில டு செநோு செலிு செ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசியின்

முன்னநோள் உறுப்பினரநோன முர்டர பக்சின் (1921-2006)

ஒரவரநோவநோர்,  இவர் 1971  இல,  Post-Scarcity  Anarchism என்ற
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ப்பதனத பதப்பதகதிப்பப்பத டெநோு செப் டவபரக்கு அர்ப்பணம

 வு செய்திரந்ப்பதநோர்.  மநோர்க்சிு செததின் ஒர கடுிப்பமயநோன எதிரியநோக

ஆகி விடடிரந்ப்பத பக்சின்,  “இந்ப்பத பதப்பதகததில அபிவிரததி

 வு செய்திரந்ப்பத கற்பனநோவநோப்பத திடேததின்  வவளிவிப்பரக் டகநோடுகிப்பள

இரபத ஆண்டுகளுக்கும அதிகமநோன கநோலததிற்கு முன்டப

சூததிரப்படுததி இரந்ப்பத” ப்பதனத குரவக்கு  ன்றி கூறினநோர். [37]

பக்சினின் எழுததக்கள்,  முப்பதலநோளிததவ டப்பதசியவநோப்பத குர்டிஷ

 வப்பதநோழிலநோளர் கடசி (PKK) இன் ப்பதிப்பலவரநோன அப்தலலநோ

ஓசு செலநோன் (Abdullah  calan)Ö  இன் கவனததிற்கு —அவர் 1999

இல தரக்கிய அரு செநோங்கதப்பதநோல பிடிக்கப்படடு

சிிப்பறயிலிப்பேக்கப்படடிரந்ப்பத ு செமயததில— வந்ப்பதத.  ஓசு செலநோன்,

பக்சினின் எழுததக்களில, ப்பதனத “ென நோயக கூடேிப்பமப்பவநோப்பத”

ஆடலநோு செிப்பனகளுக்கு இணக்கமநோன சிந்ப்பதிப்பனகிப்பளக் கண்ேநோர்.

பக்சின் இறந்ப்பதடபநோத, “20ஆம நூற்றநோண்டின் மநோ வபரம ு செமூக

விஞ்ஞநோனிகளில ஒரவர்” என்று குர்டிஷ  வப்பதநோழிலநோளர் கடசி

அவரக்கு பகழநோரம சூடடியத. [38]

அரசியல,  வர்க்க  லன்களத ப்பதர்க்கதப்பதநோல ஆளப்படுவப்பதநோகும.

இந்ப்பத அடிப்பிப்பேயநோன உண்ிப்பம அடிக்கடி,  குறிப்பநோக

கலவிக்கூே அறிஞர்களநோல,  மறக்கப்படுவப்பதநோக இரக்கிறத,

அவர்கள் அரசியல கன்ிப்பனகிப்பள அகநிிப்பல விப்பகப்பநோடடு

அடிப்பிப்பேயில மதிப்பீடு  வு செய்வப்பதற்கு ப்பதிப்பலப்படுகின்றனர்.

டமலும, அவர்களத தீர்மநோனங்கள், குறிப்பநோக ு செந்ப்பதர்ப்பவநோதிகள்

மற்றும பரடசியநோளர்கள் இிப்பேயிலநோன ஒர டமநோப்பதிப்பல மதிப்பீடு
 வு செய்கின்றப்பதநோன ஒர விேயததின் டபநோத,  அவர்களத  வு செநோந்ப்பத

 வு செநோலலப்பேநோப்பத அரசியல பநோரபடு செங்களநோல  வு செலவநோக்கு

 வு செலுதப்பதப்படுகிறத.  குடடி-முப்பதலநோளிததவ கலவிக்கூே

அறிஞிப்பரப்  வபநோறுதப்பதவிப்பர, ு செந்ப்பதர்ப்பவநோதிகள் அறிவறுததகின்ற

 வகநோள்ிப்பககள் பரடசியநோளர்கள் முன்ிப்பவப்பிப்பப்பதவிே கூடுப்பதல

“யப்பதநோர்தப்பதமநோனிப்பவ”யநோகத ப்பதநோன்  வபநோதவநோகத  வப்பதரியும.

ஆனநோல, எப்படி அப்பநோவிதப்பதனமநோன  வமய்யியல என்று ஒன்று

கிிப்பேயநோடப்பதநோ,  அிப்பப்பதப்டபநோல அப்பநோவிதப்பதனமநோன அரசியல

என்றும எதவமிலிப்பல.  முன் வனதிர்பநோர்க்கப்படேடப்பதநோ

இலிப்பலடயநோ,  ஒர அரசியல டவிப்பலததிடேமநோனத எப்டபநோதம

பறநிிப்பலயநோன பின்விிப்பளவகிப்பளக்  வகநோண்டிரக்கும.

வரலநோற்றுக்கு அப்பநோற்படே ஒர டப்பதசிய விடுப்பதிப்பல மற்றும

அிப்பனவரக்குமநோன ென நோயகததிற்கநோன IKD இன்

டவிப்பலததிடேமநோனத டு செநோு செலிு செததக்குக் குடரநோப்பதமநோன மற்றும

எதிரநோன வர்க்க  லன்களத ஒர  வவளிப்பநோ வேன்று, 1940 களில,

 நோன்கநோம அகிலமும SWPயும ு செரியநோக உணர்ந்த வகநோண்ேன. 

 வகய்டேநோவம லுப்படரலடலநோவம ப்பதமத கடடுிப்பரயின் முடிவில

எழுதகின்றனர்,  “ நோன்கநோம அகிலததின்  வ ரக்கடியநோனத,

 வபரமபநோலும வநோதிேப்படுவிப்பப்பதப் டபநோல, 1953  இல மிடஷல

பப்டலநோவின் ‘ஆழமநோன நுிப்பழவவநோப்பத’ ப்பதந்திடரநோபநோயததினநோல

தூண்ேப்படே ு செர்சிப்பு செயுேன்  வப்பதநோேங்கியத அலல,  மநோறநோக,

அப்பதற்கு பதத ஆண்டுகளுக்கு முன்பநோக,  1943  இல

முடு செநோலினியின் வீழசசியின் ஒர விிப்பளவநோய் ஐடரநோப்பநோவில

அபிவிரததி கண்ே பதிய சூழநிிப்பலக்குத ப்பதக்கவநோறு ப்பதனத

ப்பதந்திடரநோபநோயதிப்பப்பத ப்பதகவிப்பமததக்  வகநோள்ள SWP திறனற்று

இரந்ப்பததில இரந்டப்பத  வப்பதநோேங்கி விடேத...” [39]  ட வரநோடஸ்கிு செ

இயக்கம 1940 களிடலடய ப்பதன்ிப்பன கிப்பலததக்  வகநோண்டு

விடடிரக்க டவண்டும என்படப்பத இந்ப்பத வநோப்பதததின் ு செநோரமநோய்

இரக்கிறத.  ஒர யப்பதநோர்தப்பதமிலலநோப்பத பரடசிகர

டவிப்பலததிடேதிப்பப்பத ப்பதநோங்கிப் பிடிக்கின்ற அப்பதன் ு செரிவர-

சிந்திக்கப்பேநோப்பத முயற்சிகடள அப்பதிப்பன “அரசியல

ிப்பகயநோலநோகநோதப்பதன”ததிற்குத ப்பதள்ளியத,  அததேன்  நோன்கநோம

அகிலததின் பின்னநோள்  வ ரக்கடிகளுக்கநோன மூலவளமநோகும

என்றத.   நோன்கநோம அகிலததின்  வ ரக்கடிகளுக்கநோன

 வபநோறுப்ிப்பப ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கதிப்பப்பதக் கிப்பலக்க

முிப்பனந்ப்பதவர்களின் டப்பதநோள்களில இரந்த அகற்றி அப்பதிப்பனப்

பநோதகநோக்க முிப்பனந்ப்பதவர்களத டப்பதநோள்களுக்கு மநோற்றுவடப்பத

 வகய்டேநோ மற்றும லுப்படரலடலநோ முன்ிப்பவக்கின்ற பதிய

விவரிப்பின் ட நோக்கமநோய் இரக்கிறத.

டபர்ன்ஹநோம மற்றும ு செநோக்டமனின் பநோிப்பப்பதிப்பயப் பின்பற்றி,

அ வமரிக்க ஏகநோதிபததியததின் நிழற்குிப்பேயின் கீழநோன

“ென நோயக”ததிேம ு செரணிப்பேவப்பதற்கு அறிவறுததிய  வமநோடரநோ-

டகநோலடமன் டபநோக்குக்கு எதிரநோக,  ட வரநோடஸ்கிு செததின் உலக

பரடசிகர முன்டனநோக்ிப்பக பநோதகநோதப்பதப்பதன் மூலம,  டெமஸ் பி.

கனன் மகதப்பதநோன அரசியல  வகமௌரவததிற்கு உரியவரநோனநோர்.

இந்ப்பத ு செரணநோகதியநோளர்களுக்கு எதிரநோன டபநோரநோடேததிற்கு

பின்வந்ப்பத கநோலததில,  1940 களின் பிற்பகுதியிலும 1950 களின்

ஆரமபததிலும மிடஷல பப்டலநோ மற்றும ஏர் வனஸ்ட

மண்டேலநோல முன்ிப்பவக்கப்படே டவிப்பலததிடேம மற்றும

ப்பதந்திடரநோபநோயததேன்  வப்பதநோேர்பிப்பேய இன்னு வமநோர, அபநோயததில

குிப்பறவிலலநோப்பத,  அததேன் உள்ளிரந்டப்பத அழிக்கின்ற

ட வரநோடஸ்கிு செ-விடரநோப்பத திரதப்பதலவநோப்பத வடிவதிப்பப்பத  நோன்கநோம

அகிலம எதிர் வகநோண்ேத.

1940  க்கும 1953  க்கும இிப்பேயில  நோன்கநோம

அகிலததிற்குள்ளநோக எழுந்ப்பத திரதப்பதலவநோப்பதததின் இரண்டு

பிரப்பதநோன வடிவங்களத (டபர்ன்ஹநோம-ு செநோக்டமன் மற்றும பப்டலநோ-

மண்டேல)  டவிப்பலததிடேம மற்றும ட நோக்குநிிப்பலகளுக்கு

இிப்பேயில எதப்பதிப்பன விததியநோு செங்கள் இரந்ப்பதடபநோதினும,

அவற்றின் கீழிப்பமந்ப்பத வரலநோற்றுக் கரதப்பதநோங்களில ஒர

குறிப்பிேதப்பதக்க  வப்பதநோேர்ப இரக்கடவ  வு செய்கிறத.  1940 கள்

மற்றும 1950 களின் ு செர்வடப்பதசிய ு செமூக மற்றும அரசியல

உள்ளேக்கததிற்குள்ளநோக, ு செநோக்டமன்வநோதிகிப்பள (மற்றும “மூன்று

ஆயுவதப்பதததவங்கள்” குழு மற்றும  வமநோடரநோ-டகநோலடமன்

டபநோக்கில இரந்ப்பத அவர்களத வழிவந்ப்பதவர்கிப்பள)  ு செற்று

பின்னநோல எழுந்ப்பத பப்டலநோவநோப்பத திரதப்பதலவநோப்பதததேன்

 வப்பதநோேர்பபடுததிய அடிப்பிப்பேயநோன அரசியல கரதப்பதநோக்கமநோக,

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் பரடசிகர ஆற்றிப்பல நிரநோகரிதப்பதல
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இரந்ப்பதத.  இந்ப்பத நிரநோகரிப்ப எடுதப்பத தலலியமநோன வடிவங்கள்

டவறுபடேன.  டு செநோவியத ஒன்றியம,  ஒர பதிய ஆளும

வர்க்கமநோக ஆகும நிகழசசிடபநோக்கில இரந்ப்பத,  அலலத ஆகி

விடடிரந்ப்பத ஒர அதிகநோரததவ உயரடுக்கினநோல

கடடுப்படுதப்பதப்படே “கூடடுற்பததி” ு செமூகததின் ஒர பதிய

வடிவதிப்பப்பதக் குறிதப்பதப்பதநோக ு செநோக்டமனும டபர்ன்ஹநோமும

ஊகிதப்பதனர்.  டு செநோவியத ஒன்றியம “அரச முப்பதலநோளிததவ”ததின்

ஒர வடிவமநோய் இரந்ப்பதத என்பத ு செநோக்டமன்வநோப்பத ப்பதததவததின்

ஒர பிரிவவிப்பகயநோக இரந்ப்பதத.  “மூன்றுஆய்வதப்பதததவங்கள்”

குழுவம, அப்பதிப்பனப் பின்பற்றிய  வமநோடரநோ-டகநோலடமன் டபநோக்கும,

டு செநோு செலிு செப் பரடசி,  வரலநோற்றுரீதியநோக ஒர  வப்பதநோிப்பலந்த டபநோன

இலடசியம என்ற முடிவக்கு வந்ப்பதிப்பேந்திரந்ப்பதன.

1940 களின் பின்பகுதியில எழுந்ப்பத பப்டலநோ மற்றும மண்டேலின்

திரதப்பதலகள்,  ட வரநோடஸ்கிு செதிப்பப்பத ப்பதநோங்கள் ிப்பகவிடேிப்பப்பத ஒர

கற்பிப்பனயநோன இேது செநோரி வநோய்வீசிப்பு செக்  வகநோண்டு மிப்பறதப்பதன.

ஆனநோல அவர்களத முன்டனநோக்கில,  டு செநோு செலிு செதிப்பப்பத

ஸ்ப்பதநோபிப்பதில ப்பதிப்பலிப்பம ு செக்தியநோக ஸ்ரநோலினிு செ அதிகநோரததவம

இரந்ப்பதடப்பத ப்பதவிர,   வப்பதநோழிலநோள வர்க்கம இலிப்பல.  பப்டலநோவநோப்பத

ப்பதததவம ு செநோக்டமன்வநோப்பத ப்பதததவதிப்பப்பத ஒர விசிததிரமநோன

விப்பகயில ப்பதிப்பலகீழநோக்கிய ஒன்றநோகும.  சரண்ேலநோன

“அதிகநோரததவ கூடடுற்பததி” (bureaucratic  collectivist) ு செமூகம

ஒன்றின் ஒர பதிய வடிவததின் கர்தப்பதநோ என்று ஸ்ரநோலினிு செ

ஆடசிிப்பய ு செநோக்டமன்வநோதிகள் கண்ேனம  வு செய்ப்பதநோர்கள் என்றநோல,

பப்டலநோவநோப்பத டபநோக்டகநோ,  இரண்ேநோம உலகப் டபநோரக்குப்

பிந்ிப்பப்பதய கநோலததில கிழக்கு ஐடரநோப்பநோவில ஸ்ப்பதநோபிக்கப்படே

அதிகநோரததவ ஸ்ரநோலினிு செ ஆடசிகள்ப்பதநோன் முப்பதலநோளிததவததில

இரந்த டு செநோு செலிு செதிப்பப்பத ட நோக்கிய வரலநோற்று உரமநோற்றததிற்கு

அததியநோவசியமநோன வடிவமநோக இரக்கப் டபநோகின்றிப்பவ என

பிரகேனம  வு செய்ப்பதத.  இந்ப்பத அதப்பதிப்பன டபநோக்குகளுடம,

ஒவ் வவநோன்றும அவற்றின்  வு செநோந்ப்பத விப்பதததில என்றடபநோதிலும,

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் பரடசிகரமற்ற பநோததிரதிப்பப்பத ப்பதமத

அரசியல முன்டனநோக்கிற்கு அடிப்பிப்பேயநோகக்  வகநோண்ேன.

வரலநோற்று நிகழசசிடபநோக்கில அத தீர்மநோனகரமநோனத என்பிப்பப்பத

விடுங்கள்,  ஒர  வு செயலூக்கமநோன ு செக்தியநோகக் கூே இலிப்பல

என்று அத கரதியத.

பப்டலநோவநோப்பத திரதப்பதலவநோப்பதததின் கீழிப்பமந்ப்பத அவ மபிக்ிப்பக —

அப்பதிப்பன விரக்தி என்றும கூே ஒரவர் விவரிக்கலநோம— 1951

மூன்றநோம உலக கநோங்கிரசக்கு முன்பநோக அபிவிரததி

 வு செய்யப்படே “டபநோர்-பரடசி” என்ற ப்பதததவததில நிிப்பறவநோன

 வவளிப்பநோடிப்பேக் கண்ேத.  “ மத இயக்கதிப்பப்பதப்

 வபநோறுதப்பதவிப்பர”,  அந்ப்பத பப்டலநோவநோப்பத ஆவணம அறிவிதப்பதத,

“பறநிிப்பல ு செமூக யப்பதநோர்தப்பதம என்பத அடிப்பிப்பேயநோக

முப்பதலநோளிததவ ஆடசிிப்பயயும ஸ்ரநோலினிு செ உலிப்பகயும

உள்ளேக்கியிரக்கிறத.” டு செநோு செலிு செததக்கநோன டபநோரநோடேம இந்ப்பத

இரண்டு முகநோமகளுக்கு இிப்பேயிலநோன ஒர டபநோரின்

வடிவதிப்பப்பத எடுக்கும,  அதில ஸ்ரநோலினிு செ அிப்பமப்பமுிப்பறடய

 வவற்றிகரமநோனப்பதநோக  வவளிவரம.  ஒர அனல-அணப் டபநோரின்

ு செநோமபலகளில இரந்த எழுந்த வரகின்ற ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள் —

கிழக்கு ஐடரநோப்பநோவில ஏற்கனடவ அப்டபநோத நிலவிக்

 வகநோண்டிரந்ப்பதவற்ிப்பறப் டபநோன்ற— “ஊனமுற்ற  வப்பதநோழிலநோளர்

அரசகிப்பள” ஸ்ப்பதநோபிப்பநோர்கள்,  அிப்பவ பல நூற்றநோண்டுகள்

நீடிக்கும.  இந்ப்பத விட நோப்பதமநோன சூழநிிப்பலயில,   வப்பதநோழிலநோள

வர்க்கததக்டகநோ அலலத  நோன்கநோம அகிலததக்டகநோ அங்டக

எந்ப்பத சயநோதீனமநோன பநோததிரமும இரக்கவிலிப்பல.  அப்பதன்

கநோரியநோளர்கள் ஸ்ரநோலினிு செக் கடசிகளுக்குள் நுிப்பழந்த

அவற்றுக்குள் ஒர இேத அழுதப்பதமளிக்கும குழுவநோக

 வு செயலபடுவப்பதற்கு அறிவறுதப்பதப்படேனர்.  இந்ப்பத கிப்பலப்பவநோப்பத

முன்டனநோக்கு ஸ்ரநோலினிு செக் கடசிகளுக்குள்ளநோன நுிப்பழவேன்

மடடும மடடுப்படுததிக்  வகநோண்டிரக்கவிலிப்பல.  இந்ப்பத

 வப்பதநோகுதியின் 15 வத அததியநோயததில விளக்கப்படேவநோறநோக:

ஸ்ரநோலினிு செததக்கு ப்பதகவிப்பமததக்  வகநோண்ேதப்பதநோன்

பப்டலநோவநோப்பத கண்டணநோடேததின் ஒர ிப்பமயமநோன

அமு செமநோக இரந்ப்பதத,  ஆனநோல இப்பதிப்பன மடடுடம

அப்பதன் அததியநோவசிய குணநோமு செமநோகக் கநோண்பத

ப்பதவறநோகி விடும.  பப்டலநோவநோப்பதம முழுக்க முழுக்க

கிப்பலப்பவநோப்பதமநோக இரந்ப்பதத (இரக்கிறத): அப்பதநோவத,

டு செநோு செலிு செப் பரடசியில பநோடேநோளி வர்க்கததின்

டமலநோதிக்கததினதம,   வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின்

வரலநோற்றுப் பநோததிரததின்  னவநோன  வவளிப்பநோேநோக

 நோன்கநோம அகிலம உண்ிப்பமயநோக, சயநோதீனமநோக

இரப்பிப்பப்பத மறுப்பதலிப்பதமநோகும.  டபநோர்-பரடசி என்ற

ப்பதததவமநோனத இந்ப்பத ிப்பமய கிப்பலப்பவநோப்பத

ஆய்வதப்பதததவதிப்பப்பத எடுததிப்பரப்பப்பதற்கநோன ஆரமப

பள்ளிிப்பய வழங்கியத:  அப்பதநோவத  நோன்கநோம

அகிலததின் பிரிவகள் இயங்கிய  நோடுகளில

டமலநோதிக்கம  வு செலுததிக் வகநோண்டிரந்ப்பத  வப்பதநோழிலநோளர்

அலலத பரந்தபடே  வவகுென இயக்கததினுள்

ட வரநோடஸ்கிு செக் கடசிகள் அிப்பனததம

கிப்பலக்கப்படேநோக டவண்டும என்றத.

1953   வமபரில  ேந்ப்பத உிப்பேவ,  டு செநோு செலிு செ இயக்கததின்

வரலநோற்றில  ேந்ப்பத மிக முக்கியமநோன நிகழவகளில ஒன்றநோகும.

அதில ட வரநோடஸ்கிு செ இயக்கததின் உயிர்வநோழக்ிப்பகக்கு

அப்பதநோவத,  டு செநோு செலிு செததக்கநோன டபநோரநோடேததின் ஒடடு வமநோதப்பத

பநோரமபரியததின்  னவநோன மற்றும அரசியலரீதியநோக

ஒழுங்கிப்பமக்கப்படே  வவளிப்பநோடு பணயததில இரந்ப்பதத.

 நோன்கநோம அகிலததின் வரலநோற்றின் அந்ப்பத மிக முக்கியமநோன

ப்பதரணததில,  கனனின் “பகிரங்க கடிப்பதம”,  இரபப்பதநோம

நூற்றநோண்டின் பரடசிகள் மற்றும எதிர்ப்பரடசிகளத

மூடலநோபநோயப் படிப்பிிப்பனகளில இரந்த டப்பதற்றம  வு செய்யப்படே

ட வரநோடஸ்கிு செததின் அடிதப்பதளக் டகநோடபநோடுகிப்பள  வப்பதளிவநோக
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மறுபிரகேனம  வு செய்ப்பதத.   நோன்கநோம அகிலம

கிப்பலக்கப்படடிரந்ப்பதநோல ஏகநோதிபததியததிற்கும ஸ்ரநோலினிு செ,

ு செமூக ென நோயக மற்றும முப்பதலநோளிததவ டப்பதசியவநோப்பதக்

கடசிகள் மற்றும அிப்பமப்பகளுக்குமநோன அரசியலரீதியநோக

ஒழுங்கிப்பமப்படே ஒர மநோர்க்சிு செ எதிர்ப்ப முடிவக்கு

வந்ப்பதப்பதநோகடவ அர்தப்பதப்படடிரக்கும.  இத ஊகிப்ப

அனுமநோனமலல.  இத வரலநோற்று உண்ிப்பமயநோன விேயமநோகும,

கிடேதப்பதடே ஒவ் வவநோர கண்ேததிலும,  பப்டலநோவநோப்பதததின்

கிப்பலப்பவநோப்பதக்  வகநோள்ிப்பககள்  ிப்பேமுிப்பறப்படுதப்பதப்படே பல

 நோடுகளில அப்பதன் அழிவகரமநோன பின்விிப்பளவகிப்பள

ஆரநோய்வப்பதன் மூலமநோக இத ு செரியநோனப்பதநோ என்பிப்பப்பத

கண்டு வகநோள்ளமுடியும.

டு செநோவியத ஒன்றியததின் ப்பதிப்பலவிதிிப்பயப்  வபநோறுதப்பதவிப்பர,

ஸ்ரநோலினிு செ ஆடசி முடிவக்கு வரகின்ற  நோள் விப்பரயிலும கூே,

பப்டலநோவநோப்பதத ப்பதிப்பலவர்கள்,  அதிகநோரததவ சய-சீர்திரதப்பதம

என்ற ப்பதததவதிப்பப்பதடய இறுகப்பற்றிக் வகநோண்டிரந்ப்பதனர் என்பத

நிிப்பனவில  வகநோள்ளப்பே டவண்டும. அிப்பனததலகக் குழு, 1986

இடலடய, மிக்ிப்பகயில டகநோர்பசடு செவ் அதிகநோரததக்கு வந்ப்பததம,

அவரத மறுகடேிப்பமப்ப (perestroika) சீர்திரதப்பதங்கள்

அமலநோக்கப்படுவதம டு செநோவியத ஒன்றியததில முப்பதலநோளிததவம

மீடசி  வு செய்யப்படுவப்பதற்கநோன இறுதித ப்பதயநோரிப்ிப்பபக் குறிதப்பதப்பதநோக

இரந்ப்பதத என்று எசு செரிதப்பத நிிப்பலயில,  பப்டலநோவநோதிகடளநோ,

இந்ப்பத பிற்டபநோக்குதப்பதனமநோன  வகநோள்ிப்பககிப்பள டு செநோு செலிு செதிப்பப்பத

ட நோக்கிய ஒர தீர்மநோனகரமநோன முன்டனற்றமநோக பநோரநோடடினர்.

ஏர் வனஸ்ட மண்டேல டகநோர்பசடு செிப்பவ ஒர “ வபரிப்பமக்குரிய

அரசியல ப்பதிப்பலவர்” என்று 1988  இல வரணதப்பதநோர்.

டகநோர்பசடு செவின்  வகநோள்ிப்பககள் முப்பதலநோளிததவம மீடசி

 வு செய்யப்படுவப்பதற்கு இடடுச  வு சென்று  வகநோண்டிரந்ப்பதப்பதநோய்

எசு செரிக்கப்படேிப்பப்பத “அபதப்பதம” என்று கூறி நிரநோகரிதப்பத

மண்டேல அறிவிதப்பதநோர்:  “ஸ்ரநோலினிு செமும பிரஷடனவிு செமும

நிசு செயமநோக ஒர முடிவக்கு வந்த  வகநோண்டிரக்கின்றன.

டு செநோவியத மக்களும,  ு செர்வடப்பதசியப் பநோடேநோளி வர்க்கமும,

ஒடடு வமநோதப்பத மனிப்பதகுலமும ஒர  வபரம நிமமதிப்  வபரமூசச

விே முடியும.” [40]

மண்டேலிேம பயிற்சி  வபற்றுக்  வகநோண்டிரந்ப்பத பிரிடடிஷ

பப்டலநோவநோதி ப்பதநோரிக் அலி,  டகநோர்பசடு செவ் ஆடசியினத

 வகநோள்ிப்பககளில இன்னும கடடுக்கேங்கநோப்பத உற்ு செநோகம

கநோடடினநோர்.  1988  இல  வவளியநோன டமலிரந்ப்பதநோன பரடசி:

டு செநோவியத ஒன்றியம எங்டக  வு செலகிறத? என்ற அவரத

பதப்பதகததில,  ப்பதநோரிக் அலி,  ஸ்ரநோலினிு செ அதிகநோரததவததிற்கு

மடேற்ற ஆப்பதரவ,  அவலடு செணமநோன அரசியல ு செந்ப்பதர்ப்பவநோப்பதம

மற்றும அரசியல யப்பதநோர்தப்பததிப்பப்பதப் பரிந்த வகநோள்வப்பதற்கு

முற்றிலும திறனற்றிரக்கும ப்பதன்ிப்பம ஆகிய பப்டலநோவநோப்பதததின்

பல குணநோதிு செயங்கிப்பளயும கலந்த  வகநோடுததிரந்ப்பதநோர்.  அவரத

முன்னுிப்பரயில,  அலி,  பதப்பதகததின் ஆய்வ வமநோழிவிிப்பன

இவ்வநோறு சரங்கக் கூறியிரந்ப்பதநோர்:

டு செநோவியத உயரடுக்கிற்குள் ஒர முற்டபநோக்கநோன,

சீர்திரதப்பதவநோப்பத நீடரநோடேதிப்பப்பத டகநோர்பசடு செவ்

பிரதிநிதிததவம  வு செய்கிறநோர்,  அவரத

டவிப்பலததிடேமநோனத,  வவற்றி வபறுமநோயின், உலகளவில

அத டு செநோு செலிஸ்டுகளுக்கும ென நோயகவநோதிகளுக்கும

ஒர மிகப் வபரம அனுகூலதிப்பப்பதக் குறிப்பப்பதநோக

அிப்பமயும என்று டமலிரந்ப்பதநோன பரடசி வநோதிடுகிறத.

டகநோர்பசடு செவின்  வு செயலபநோடடின் வீசச,  உண்ிப்பமயில,

பத வப்பதநோன்பப்பதநோம நூற்றநோண்டின் ஒர அ வமரிக்க

ெனநோதிபதியநோன ஆபிரகநோம லிங்கனின் முயற்சிகிப்பள

நிிப்பனவக்குக்  வகநோண்டுவரகிறத என்றநோர்.[41]

 வவளிப்பிப்பேயநோகடவ,  டகநோர்பசடு செிப்பவ ஆபிரகநோம லிங்கனின்

உயரததிற்கு ஏற்றியத ஸ்ரநோலினிு செததிற்கநோன ப்பதனத

அர்ப்பணப்பின் முழுிப்பமயநோன வீசிப்பு செ டபநோதமநோன அளவ

 வவளிப்படுததியிரக்கவிலிப்பலடயநோ என்ற கவிப்பலயில,  ப்பதநோரிக்

அலி ப்பதனத பதப்பதகத  வப்பதநோகுதிிப்பய,  “டு செநோவியத ஒன்றியததின்

கமயூனிஸ்ட கடசியின் ஒர முன்னண உறுப்பினரம,  அவரத

அரசியல தீரதப்பதநோல  நோ வேங்கிலும ஒர முக்கியமநோன

அிப்பேயநோளமநோக மநோறியிரப்பவரமநோன டபநோரிஸ்  வயலடசினுக்கு”

பணவேன் அர்ப்பணதப்பதநோர்.[42]

மிக்ிப்பகயில டகநோர்பசடு செவ் மற்றும டபநோரிஸ்  வயலடசின் ஆகிய

டு செநோவியத ஒன்றியததின் இறுதி அழிவின் இரண்டு ிப்பமயமநோன

வடிவிப்பமப்பநோளர்களுக்கு பப்டலநோவநோப்பதத ப்பதிப்பலவர்கள் வழங்கிய

ஒளிவமிப்பறவற்ற ஆப்பதரவநோனத, பப்டலநோவநோப்பதததின்

பிற்டபநோக்குதப்பதனமநோன ப்பதன்ிப்பமக்கும ஏகநோதிபததியததின் இந்ப்பத

படுதீய குடடி-முப்பதலநோளிததவ அரசியல முகிப்பமக்கு எதிரநோக

அிப்பனததலகக் குழு பல ப்பது செநோப்ப்பதங்களநோக  ேததியிரந்ப்பத

டபநோரநோடேததின் நியநோயததிற்கும மறுக்கவியலநோப்பத ஒர வரலநோற்று

நிரூபணதிப்பப்பத வழங்கியத.

* * * * * *

1988  இல  நோம கநோக்கும மரபியம  வவளியநோனப்பதற்குப் பின்னர்,

உலகம ஆழமநோன  வபநோரளநோப்பதநோர,   வப்பதநோழிலநுடப மற்றும ு செமூக

மநோற்றங்கிப்பள — வவடிப்பநோன அரசியல அபிவிரததிகிப்பளயும

என்பிப்பப்பத கூறவம அவசியமிலிப்பல— கண்டிரக்கிறத. டு செநோவியத

ஒன்றியததின் கிப்பலப்ப,  டு செநோவியததக்குப் பிந்ிப்பப்பதய

ஏகநோதிபததிய  வவற்றிக்களிப்பவநோப்பதததின்  நோடகளில

வநோக்குறுதியளிக்கப்படேவநோறு “வரலநோற்றின் முடிவ” ஐ கூே

விடடுவிடுடவநோம,  ஒர பதிய அிப்பமதி ு செகநோப்ப்பததிப்பப்பத கூே

 வகநோண்டுவந்த விேவிலிப்பல.  உலகம ஒர “ வ ரக்கடி”யில

இரக்கிறத என்று கூறுவத குிப்பறமதிப்பீேநோன வநோு செகமநோக

இரக்கும.  “ வபரங்குழப்பநிிப்பல”யில இரக்கிறத என்படப்பத

கூடுப்பதல  வபநோரதப்பதமநோன விவரிப்பநோய் இரக்கும.  கேந்ப்பத கநோல
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நூற்றநோண்டு கநோலமநோனத இிப்பேவிேநோப்பத டபநோரினநோல

உலுக்கப்படடு வந்திரக்கிறத.  உலகின் முன் வனப்டபநோதினும

அதிகமநோன பகுதிகள் ஏகநோதிபததிய பவியரசியல டமநோப்பதலின்

சழலிப்பமயததிற்குள்ளநோக இழுக்கப்படடுக்  வகநோண்டிரக்கின்றன.

1991  க்குப் பின்னர் உலிப்பக ஆடசி  வு செய்வப்பதற்கு எதிர்பநோர்தத
ஏமநோற்றம கண்டிரக்கின்ற அ வமரிக்கநோ,  அப்பதன் இரநோணவ

 ேவடிக்ிப்பககிப்பள முன் வனப்டபநோதினும  வபரம  வபநோறுப்பற்ற

ப்பதன்ிப்பமயுேன் தீவிரப்படுதப்பத ப்பதள்ளப்படடிரக்கிறத.  ஆயினும,

ஏகநோதிபததிய உலக ஒழுங்கின் ஆழமநோன அடிதப்பதளங்கள்,

இரண்ேநோம உலகப் டபநோரின் டபரழிவில இரந்த அிப்பவ

எழுந்ப்பதபடியநோன நிிப்பலயில இரந்த,   வ நோரங்கி விழுந்த

 வகநோண்டிரக்கின்றன.  ரஷயநோ மற்றும சீனநோவேன் அ வமரிக்கநோ

டமநோப்பதலகிப்பளத தீவிரப்படுததிக்  வகநோண்டிரப்பப்பதன் மததியிலும

கூே,  அ வமரிக்கநோவக்கும அப்பதன் முக்கிய ஏகநோதிபததிய

“கூடேநோளி”களுக்கும,  குறிப்பநோக டெர்மனிக்கும இிப்பேயிலநோன

அரசியல உறவகள் தரிப்பதமநோக டமநோு செமிப்பேந்த
 வகநோண்டிரக்கின்றன.

 வபநோரளநோப்பதநோர முிப்பனயில, முப்பதலநோளிததவ அிப்பமப்பமுிப்பற ஒர
 வ ரக்கடியிலிரந்த மற்ற  வ ரக்கடிக்கு ப்பதநோவிக்

 வகநோண்டிரக்கிறத.  2008   வபநோரளநோப்பதநோரப்  வபநோறிவின்

விிப்பளவகள் இன்னும கேந்தவரப்பேவிலிப்பல.  இந்ப்பத  வபநோறிவ

முக்கியமநோக விடடுச வு சென்றுள்ள தீவிரமிப்பேகின்ற ு செமூக

ு செமததவமின்ிப்பம, ென நோயகததின் கடேிப்பமப்பிற்குள்

கடடுப்படுதப்பதமுடியநோப்பத மடேதிப்பப்பத அிப்பேந்தள்ளதப்பதநோன் இந்ப்பதப்

 வபநோறிவின் பிரப்பதநோன ஆஸ்தியநோக இரந்த வந்திரக்கிறத. ஒர

சிறிய உயரடுக்கிற்குள்ளநோக மிப்பலக்க ிப்பவக்கும அளவக்கு

 வு செலவம குவிந்திரப்பத என்ற உலகளநோவிய நிகழவப்டபநோக்கு

முப்பதலநோளிததவ அரு செநோங்கங்களின்  வபரகும அரசியல

ஸ்திரமின்ிப்பமயின் கீழிப்பமந்திரக்கிறத.  உலகின் ஒவ் வவநோர

பகுதியிலும வர்க்க டமநோப்பதல டமடல எழுந்த  வகநோண்டிரக்கிறத.

முப்பதலநோளிததவ உற்பததியினத மற்றும நிதியப்

பரிவர்தப்பதிப்பனகளத உலகமயமநோக்கமநோனத ு செர்வடப்பது செத

 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கதிப்பப்பத ஒர  வபநோதவநோன டபநோரநோடேததக்குள்

இழுததக்  வகநோண்டிரக்கிறத.

பற நிிப்பலிப்பமகள், பரடசிகர வர்க்கப் டபநோரநோடேததின் ஒர

தீவிர விரிவநோக்கததிற்கு உந்து செக்தி அளிததக்

 வகநோண்டிரக்கின்றன.  ஆனநோல இந்ப்பத பறநிிப்பலயநோன

உந்து செக்திகள் அரசியலரீதியநோக  னவநோன  ேவடிக்ிப்பகயநோக

மநோற்றப்படேநோக டவண்டும.   வப்பதநோழிலநோள வர்க்கததின் ப்பதிப்பலிப்பம

குறிதப்பதப்பதநோன எலலநோவற்றினும-முக்கியமநோன பிரசசிிப்பனிப்பய இத

டமடல  வகநோண்டுவரகிறத.

உலகளநோவிய முப்பதலநோளிததவ அிப்பமப்பமுிப்பறயின் தீவிரமநோன

 வ ரக்கடி மற்றும முப்பதலநோளிததவ வர்க்கததின் மிக உயரிய

மடேங்களுக்குள்ளநோக  வபநோதவநோக நிலவகின்ற அரசியல

குழப்பம ஆகியிப்பவ நிலவகின்ற டபநோதிலும,  ஒர

முன்டனநோக்கிய பநோிப்பப்பதிப்பயக் கநோண்பப்பதற்கு  வப்பதநோழிலநோள வர்க்கம

 வு செய்கின்ற முயற்சிகள்,  அப்பதன் மீப்பதநோன ப்பதங்கள்  வு செலவநோக்ிப்பகப்

பிரடயநோகம  வு செய்த அப்பதன் இயக்கதிப்பப்பத மடடுப்படுததகின்ற

மற்றும வழிப்பதவறச  வு செய்கின்ற கடசிகள் மற்றும

அிப்பமப்பகளநோல  வப்பதநோேர்ந்த முேக்கப்படடு வந்திரக்கின்றன.

ஆனநோலும,  கேந்ப்பத இரண்டு ப்பது செநோப்ப்பதங்களத அனுபவங்கள்

பரந்ப்பத மக்களின்  னவில அவற்றின் சவடுகிப்பள

பதிததிரக்கின்றன.  உததிடயநோகபூர்வ “டு செநோு செலிு செ” கடசிகளத

திவநோலநிிப்பல பரவலநோக உணரப்படுகிறத.  ஆனநோல,

கிடரக்கததில சிரிு செநோ டபநோல,  ு செமூகப் பிரசசிிப்பனகளுக்கு ு செற்று

கூடுப்பதல தீவிரப்படே அணகுமுிப்பறிப்பய வநோக்குறுதியளிக்கின்ற

பதிய அிப்பமப்பகிப்பள ட நோக்கி பரந்ப்பத மக்கள் திரமபகின்ற

ு செமயததில,  அவர்களத வநோக்குறுதிகளின்  வவற்றுதப்பதன்ிப்பம

தரிப்பதமநோக அமபலப்படுகின்றன.  ஐடரநோப்பிய ஒன்றியததிற்கு

எதிரநோன மக்கள் டபநோரநோடேங்களத ஒர அிப்பலயின் மீத

அதிகநோரததிற்கு  வகநோண்டுவரப்படே சிரிு செநோ,  அப்பதிப்பன

ஆப்பதரிதப்பதவர்களுக்கு அத அளிததிரந்ப்பத ஒவ் வவநோர

வநோக்குறுதிிப்பயயும மறுப்பதலிப்பப்பதற்கு சில மநோப்பதங்கடள பிடிதப்பதன.

ஸ் வபயினில  வபநோடேடமநோடஸநோ (Podemos) அலலத பிரிடேனில

டகநோர்பிடனநோ அலலத அ வமரிக்கநோவில ு செநோண்ேர்டஸநோ பப்பதவிக்கு

வந்ப்பதநோலும,  முடிவ டவறுவிப்பதமநோக இரக்கப் டபநோவத

கிிப்பேயநோத.

பரடசிகரத ப்பதிப்பலிப்பம விேயததிலநோன  வ ரக்கடிிப்பயத தீர்ப்படப்பத
 வப்பதநோழிலநோள வர்க்கம முகம வகநோடுக்கின்ற ிப்பமயமநோன

வரலநோற்றுக் கேிப்பமயநோக இரக்கிறத.  இப்டபநோத கிடேதப்பதடே

எண்பத ஆண்டுகளநோக இரந்த வரகின்ற  நோன்கநோம

அகிலததின் ஒடடு வமநோதப்பத வரலநோற்று அனுபவங்கிப்பளயும

உள்வநோங்கிக்  வகநோண்ே ஒர ு செர்வடப்பது செக் கடசியநோல மடடுடம

இந்ப்பத ப்பதிப்பலயநோய பண வழி ேதப்பதப்பே முடியும.   நோன்கநோம

அகிலததின் அிப்பனததலகக் குழு மடடுடம அப்பதன் ஒடடு வமநோதப்பத
வரலநோறு குறிததம அரசியலரீதியநோக முரணற்றதம

சீரநோனதமநோன ஒர கணக்ிப்பக வழங்கும திறம உிப்பேயப்பதநோகும.

அப்பதன்  ிப்பேமுிப்பறயநோனத உலக டு செநோு செலிு செப் பரடசிக்கநோன

லிடயநோன் ட வரநோடஸ்கியின் டபநோரநோடேததினத ப்பதததவநோர்தப்பத

மற்றும அரசியல பநோரமபரியதிப்பப்பத  னவேன் பநோதகநோப்பதில

டவரூன்றியிரக்கிறத.  முப்பதலநோளிததவததின் பறநிிப்பல

 வ ரக்கடியநோல தீவிரப்படடிரக்கும  வப்பதநோழிலநோளர்கள் மற்றும

இிப்பளஞர்களத ஒர பதிய ப்பதிப்பலமுிப்பறிப்பய  நோன்கநோம

அகிலததின் வரலநோறு,  டவிப்பலததிடேம மற்றும

பநோரமபரியங்களில பரடசிகரக் கலவியூடடுவதில  நோம கநோக்கும

மரபியம இன் மறு வவளியீடு பங்களிப்ப  வு செய்யும என்று  நோன்
 மபகிடறன்.

டேவிட ட நோர்த
 வேடரநோயிட

ெ ஜூன் 20, 2018
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