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சர்வததேச கம்யூனிஸ்ட் அட் அம்ட் அமைப்பின

(OCI) ்ட் அமைத்தியவயவாதே த யவாக்கு (1)
By Peter Schwarz 

பிரரான்சின் 1968 மம-ஜூன் சம்பவங்ககள்களைக குறித்த  ததராடர்ச்சி்சியரான கட்டுகளரகளில இத மூன்்றராம் பராகமராகும். மம 28

இல பிரசுரிககப்பட்ட 1  , மராணவர் எழுச்சி மற்றும்  தபராத மவகளலைநிறுத்தம் அபிவிருத்த அகளடந்ததலிருந்த மம மராத

இறுதயில அத அதன் உச்சககட்டத்களத அகளடந்தத வகளரயில விவரிககி்றத.  மம 29  இல பிரசுரிககப்பட்ட 2  ,

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (PCF)  ததராழிற்சங்கமும் எவ்வராறு அதன் மீத கட்டுப்பராட்களடக  தகராண்டிருந்தன என்பத குறித்தம்

மற்றும்,  ஜனராதபத சரார்லஸ் டு மகரால மீண்டும் அதகராரத்தற்கு வர அகளவ எவ்வராறு உதவின என்பகளதயும்

ஆரராய்கி்றத. பப்மலைராவராதகள வகித்த பராத்தரம் குறித்த பராகங்கள 3 மற்றும் 4 ஆரராய்கின்்றன; இறுதப் பராகம் பி்சியர்

லைம்மபர் இன் சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் அகளமப்களபக (OCI) குறித்த ஆரராயும்.

சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் அகளமப்பு (OCI)  உத்தம்சியராகபூர்வமராக 1971  இல நரான்கராம் அகிலைத்தன் அகளனத்தலைகக
குழுவிலிருந்த (ICFI) உகளடத்தக  தகராண்டத.  ஆனரால 1968  இல அத பின்பற்றி்சிய அரசி்சியல மபராககரானத,
ஏற்கனமவ 1950 களின்  ததராடககத்தல ஏகளன்சிய ICFI  இன் பிரிவுகளுடன் மசர்ந்த பப்மலைராவராத தருத்தலவராதத்தற்கு
எதரராக அத பராதகராத்த வந்த புரட்சிகர முன்மனராககிலிருந்த  தவகுதூரத்தற்கு விலைகிப்மபராயிருந்தத.

1968  இல OCI ஆல முன் தனடுககப்பட்ட மவகளலைத்தட்டம்,  நரான்கராம் அகிலைத்தன் புரட்சிகர மவகளலைத்தட்டத்தன்
மரபுககள்களை விட  தபரிதம் மத்த்சியவராத மற்றும் பி தரஞ்சு  ததராழிற்சங்கவராதத்தன் மரபுககள்களை ஒத்தருந்தத. பி தரஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCF) மற்றும்  ததராழிலைரா்களைர்  தபராத கூட்டகளமப்பின் (CGT) ஸ்ரராலினிச தகளலைகளம மம மராத  தபராத
மவகளலைநிறுத்தத்களத நசுககி, மகராலிச ஆட்சிகள்சியப் பராதகராகக முடிந்தத என்்ற உண்களமயில, பப்மலைராவராத ஐககி்சிய
 தச்சியலைகத்தன் பி தரஞ்சு ஆதரவரா்களைர்களுடனும், அலைன் கிறிவின் தகளலைகளமயிலைரான புரட்சிகர இகள்களைஞர் கம்யூனிஸ்ட்
(Jeunesse  Communiste  Révolutionnaire  — JCR) மற்றும் பி்சியர் பிரராங் தகளலைகளமயிலைரான சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (Parti

Communiste Internationaliste — PCI) ஆகி்சியவற்றுடனும் மசர்ந்த, OCI உம்  தபரி்சிய்களைவில  தபராறுப்களப  தகராண்டுள்களைத.

ஒரு மத்த்சிய மவகளலைநிறுத்த குழுவிற்கு அகளழுவிற்கு அழைப்புவிடுவமத (comité  central  de  grève),  OCI இன் அரசி்சியல மபராககின்
பிரதரான அச்சராக இருந்தத.  இத "ஐககி்சியத்தற்கரான",  அலலைத OCI ஆல விரும்பப்பட்ட சூத்தரத்தன்படி,
“ ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும் அதன் அகளமப்புகளின் ஐககி்சிய வர்கக முன்னணிககரான" (unité de front de classe ouvrière et de ses

organisations) அகளழுவிற்கு அழைப்புடன் மூழ்கி இகளணந்தருந்தத. 1968  இன் மிகமுககி்சிய மராதங்களில,  இகளவதரான் OCI மற்றும்
அதனுடன் இகளணந்தருந்த அகளமப்புக்களைத அகளனத்த அறிககளககளிலும் மற்றும் அரசி்சியல மகராரிககளககளிலும்
கராணககூடி்சிய பிரதரான முழுவிற்கு அழைககங்க்களைராக இருந்தன.

அந்த  தபராத மவகளலைநிறுத்தத்தற்கு ஓரராண்டுககுப் பின்னர் பிரசுரித்த அதன் 300  பகக நூலில OCI அந்மநரத்த்சிய
அதன்  தபராதவரான மநராககுநிகளலைகள்சிய  ததராகுத்தளித்தருந்தத. அதல OCI முடிவராக அறிவித்தத: “அதகராரத்தற்கரான
மபராரராட்டத்தல பராட்டராளி வர்ககத்தன் மூமலைராபரா்சியம் மற்றும் தந்தமரராபரா்சியங்கள …   ததராழிலைரா்களைர்களின் மற்றும்
அவர்க்களைத அகளமப்புகளின் ஒருங்கிகளணந்த வர்கக முன்னணிககரான மபராரராட்டத்தல உள்களைடங்கி இருந்தத. அந்த
மபராரராட்டம் 1968 மம இல ஒரு மதசி்சிய  தபராத மவகளலைநிறுத்த குழுவிற்கரான சுமலைராகத்தல பிரத்தம்சியக வடிவத்களத
எடுத்தத.”

OCI இன் பத்தரிகளக்சியரான Information  Ouvrières இல ஒரு சி்றப்பு பதப்பராக அந்நூல பிரசுரிககப்பட்டத,  அதன்
ஆசிரி்சியர் பிரரான்சுவரா டு மராஸ்மடரா (François  de  Massot), 1950  இல இருந்த அவ்வகளமப்பின் ஒரு முககி்சிய

1- Part 5—The centrist line of the OCI (1)

https://www.wsws.org/en/articles/2008/05/may1-m28.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/07/fra4-j07.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/07/fra3-j05.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/05/may2-m29.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/05/may2-m29.html
https://www.wsws.org/en/articles/2008/05/may1-m28.html


அங்கத்தவர் ஆவரார்.  டு மராஸ்மடரா அன்்றராட அபிவிருத்தககள்களைக குறித்த ஒரு விரிவரான விவரிப்களப அந்நூலில
வழுவிற்கு அழைங்குவதடன்,  OCI இன் தகளலையீடு குறித்த விரிவரான ஆவணங்ககள்களையும் அத வழுவிற்கு அழைங்குகி்றத.  அதல அரசி்சியல
மகராரிககளககள மற்றும் தண்டுப்பிரசுரங்களின் மறுபிரசுரமும் உள்களைடங்கும்.  OCI இன் அரசி்சியல மபராககளக
தலலி்சியமராக வகளரவகளத அந்நூல சராத்த்சியமராககுகி்றத. [1]

“ஐககி்சிய வர்கக முன்னணி”

மத்த்சியவராதத்தற்கு எதரரான ஒரு நீண்ட அரசி்சியல மபராரராட்டத்தல நரான்கராம் அகிலைத்களத ஸ்தராபித்தருந்த லிம்சியரான்
ட் தரராட்ஸ்கி,  ஐககி்சிய முன்னணி மகராரிககளகககு பின்வரும் வரார்த்களதகம்களைராடு அவரத அணுகுமுகள்றகள்சிய
 ததராகுத்தளித்தருந்தரார்:  “ஐககி்சிய முன்னணி  தகராளகளககள்சிய சூளுகளரககும் அந்த மத்த்சியவராத,  அகளத புரட்சிகர
உள்களைடககமின்றி  தவறுகளமப்படுத்த,  அகளத த்சியராரு தந்தமரராபரா்சிய அணுகுமுகள்ற என்பதலிருந்த ஓர் உ்சியர்ந்த
மகராட்பராடு என்பதராக உருமராற்றுகி்றரார்.”  1932  இல,  மத்த்சியவராத மஜர்மன் மசராசலிஸ்ட்  ததராழிலைரா்களைர் கட்சி

(Sozialistischen  Arbeiter  Partei  –  SAP) குறித்த அவர் எழுதனரார்: “எந்த தவராரு சந்தர்ப்பத்தலும்,  ஐககி்சிய முன்னணியின்
 தகராளகளக ஒரு புரட்சிகர கட்சியின் ஒரு மவகளலைத்தட்டமராக மசகளவ  தசய்்சிய முடி்சியராத.  இகளடப்பட்ட கராலைத்தல,
மசராசலிஸ்ட்  ததராழிலைரா்களைர் கட்சியின் ஒட்டு தமராத்த நடவடிககளகயும் இப்மபராத அதன் மீத தரான் கட்டகளமககப்பட்டு
வருகி்றத,” என்்றரார். [2]

இந்த கண்டனம் 1968  இல OCI இன் நடவடிககளகககும் அமத்சிய்களைவிற்கு  தபராருந்தகி்றத.  அத, ஐககி்சிய முன்னணி
 தகராளகளககள்சிய,  ஒரு தந்தமரராபரா்சிய அணுகுமுகள்ற என்பதலிருந்த அதன் பிரதரான மவகளலைத்தட்ட மகராட்பராடராக
மராற்றியிருந்தத. ஐககி்சிய முன்னணி என்்ற  தப்சியரிலிருந்த, அகளனத்த  ததராழிற்சங்கங்களின் ஐககி்சியம் என்பதராக அத
புரிந்த  தகராண்ட நிகளலையில, நிஜமரான புரட்சிகர நடவடிககளகயின் எந்த தவராரு வடிவத்களதயும் அத தவிர்த்தத.

அதன் மகராரிககளககள மற்றும் அறிககளககள அகளனத்தலும் வழுவிற்கு அழைகளம்சியராக கராணப்பட்ட, " ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும்
அவர்க்களைத அகளமப்புகளின் ஐககி்சிய வர்கக முன்னணிககரான"  புத்சிய சூத்தரத்தன் முககி்சியத்தவமராகும்.
அப்மபராதருககும் பராரி்சிய அகளமப்புகளின் இருப்களப நிரராகரிப்பதற்கராக,  பப்மலைராவராதகள மற்றும் குட்டி-

முதலைராளித்தவ மராணவர் தகளலைவர்ககள்களை OCI மிகச் சரி்சியராக குற்்றஞ்சராட்டி்சிய மபராதனும், அத அமத அகளமப்புககள்களை
மநராககி ஒரு அடிபணிந்த அணுகுமுகள்றகள்சிய ஏற்று,   ததராழிலைரா்களைர்க்களைரால எடுககப்படும் எந்த தவராரு மபராரராட்டமும்
அதன் கட்டகளமப்பிற்குளம்களைம்சிய இருககமவண்டும் என அத வலியுறுத்த்சியத.

ஏற்கனமவ 1967  இன் மகராகளடயில,  OCI ஏற்பராடு  தசய்த ஒரு மிகப் தபரி்சிய கூட்டத்தல நிகள்றமவற்்றப்பட்ட ஒரு
தீர்மரானம்,  “ ததராழிற்சங்கங்கங்களுகமக இ்சியலபராக உரித்தரான ஒரு கடகளம்சியரான,  அதன் பதவிகளில
இருப்பவர்களின் ஒரு கடகளம்சியரான ஐககி்சியத்தற்கரான நடவடிககளககள்சிய எடுககும்  ததராழிலைரா்களைர் அகளமப்புகளினதம்
 ததராழிற்சங்க தகளலைகளம்சியகத்தன் இடத்தகளன எடுப்பத எமத மநராககமலலை என்று நராம் முழுமனதடன்
அறிவிககிம்றராம்,” என்று குறிப்பிட்டத.

டு மராஸ்மடரா அவரத நூலில இந்த தீர்மரானத்களத மமற்மகராளிடுவதடன்,   ததராழிற்சங்கங்கள அவற்றினத
தகளலைகளமயின்  தகராளகளககள எவ்வராறிருப்பினும், அகளவ  ததராழிலைரா்களை வர்கக நலைன்ககள்களை உள்களைடககி உள்களைன என்்ற
வராதத்தடன் அகளத நி்சியரா்சியப்படுத்த  தசலகி்றரார்.  அவர் எழுதகி்றரார்:  “சுரண்டலுககு எதரரான மபராரராட்டத்தல,
 ததராழிலைரா்களைர்கம்களை அபிவிருத்த  தசய்தள்களை அகளமப்புககள்களைக  தகராண்டும் மற்றும் அவர்க்களைத வர்கக எதரிககு
எதரராக அவர்ககள்களை ஐககி்சியப்படுத்தவதற்கு ஒரு வழிவகளக்சியராக மசகளவ  தசய்கின்்ற அந்த அகளமப்புகளூடராகமவ
அவர்கள ஒரு வர்ககமராகின்்றனர்.  மபராரராட்டத்தல அகளவ  தகராண்டுள்களை பு்றநிகளலை நிகளலைகளமயின் கராரணமராக —
அதராவத குறிப்பிட்ட கராலைகட்டத்தல  ததராழிற்சங்கங்கள அவற்றின் தகளலைகளமயினத  தகராளகளகயிலிருந்த
சு்சியராதீனமராக இருப்பதரால—  அத்தகளக்சிய அகளமப்புகள சுரண்டலுககு எதரரான அவற்றின்  ததராடர்ச்சி்சியரான
மபராரராட்டத்தல,   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் நிகளலைப்பராடுககள்களைம்சிய உள்களைடககி உள்களைன.  ஐககி்சியப்பட்ட  ததராழிலைரா்களைர்
முன்னணிகள்சிய,  பராட்டராளி வர்ககத்தனத வர்கக அகளமப்புகளின் வழிமுகள்ற்சியராக மட்டும்தரான் ்சியதரார்த்தமராககப்பட
முடியும்,” என்கி்றரார். (அழுத்தம் மசர்ககப்பட்டத).

இந்த மதப்பீட்டிலிருந்த  தச்சியலபட்ட OCI, 1968  இல,   ததராழிற்சங்கங்களின் முதலைராளித்தவ-சீர்தருத்தவராத
மவகளலைத்தட்டத்களத விமர்சிப்பகளத தவிர்த்தத.   ததராழிற்சங்க தகளலைகளமகள  ததராழிலைரா்களைர்களின் ஐககி்சியத்தற்கு
முட்டுககட்களட்சியராக இருந்தரார்கள என்்ற கண்டனத்களத மட்டுமம அவர்கள  ததராழிற்சங்க தகளலைகளமகளுககு எதரராக
எழுப்பினரார்கள.   தவவ்மவறு  ததராழிற்சங்கங்களுககு இகளடம்சிய எலலைரா மட்டங்களிலும் கூட்டு-ஒத்தகளழுவிற்கு அழைப்புககு

அகளழுவிற்கு அழைப்புவிடுவதடன், OCI இன்  தசராந்த அரசி்சியல முன் தனடுப்புககளும் கூட மட்டுப்பட்டு இருந்தன. இததரான், நராம்
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பின்னர் பரார்ககவிருப்பகளதப் மபராலை,  அவர்கள அகளழுவிற்கு அழைப்பு விடுத்த ஒரு மத்த்சிய மவகளலைநிறுத்த குழுவிற்கரான
மகராரிககளகககு அடிப்பகளட சராரமராக இருந்தத.

பரந்த்களைவில வினிம்சியராகிககப்பட்ட அதன் தண்டறிககளககள மற்றும் மகராரிககளககளில, OCI, ஸ்ரராலினிச மற்றும் சமூக
ஜனநரா்சியகக கட்சிகள மீத எந்த தவராரு பகிரங்கமரான விமர்சனம் களவப்பகளதயும் கூட தவிர்த்தக  தகராண்டத. ஒரு
சிறி்சிய வராசகர் வட்டத்தற்கரான தத்தவரார்த்த கட்டுகளரகளிலும் மற்றும் பகுப்பராய்வுகளிலும் ஸ்ரராலினிசம் மற்றும்
சமூக ஜனநரா்சியகத்தன் எதர்ப்புரட்சிகர பராத்தரம் குறித்த களக்சியரா்களைப்பட்ட மபராதனும்,   தபருந்தர்களைரான மகககள்களை

மநராககி்சிய அதன் தண்டுப்பிரசுரங்களில OCI சர்வசராதராரணமராக,  சீர்தருத்தவராத மற்றும் ஸ்ரராலினிச  ததராழிற்சங்க
தகளலைவர்களுடன் ஒன்றுபடுமராறு அகளழுவிற்கு அழைப்புவிட்டத.

ஐககி்சிய முன்னணி குறித்த OCI இன்  தபராருளவி்களைககம்,  மரார்கசிச இ்சியககத்தரால அபிவிருத்த  தசய்்சியப்பட்ட
தந்தமரராபரா்சியத்தடன்  தபராதவரான எகளதயும்  தகராண்டிருககவிலகளலை.  1922  இல லிம்சியரான் ட் தரராட்ஸ்கி
குறிப்பிடுகளகயில,  “ஒரு குறிப்பிட்ட கராலைகட்டத்தல,   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களத சரார்ந்தருககும் அரசி்சியல
அகளமப்புகளுககு இகளடம்சிய,  தவிர்ககவி்சியலைராத கருத்தமவறுபராடுகள இருந்தராலும் கூட,  முதலைராளித்தவத்தற்கு
எதரரான  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் மபராரராட்டத்தல ஓர் ஐககி்சிய முன்னணியின் சராத்த்சியககூகள்ற அதற்கு
உத்தரவராதப்படுத்த மவண்டி்சியத ஓர் அவசர அவசி்சியமராகும்,”  என்று கூறி ஐககி்சிய முன்னணியின் அவசி்சியத்களத
விவரித்தருந்தரார். [3]

அதற்கு ஓரராண்டுககு முன்னதராக,  மஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (Kommunistische  Partei  Deutschlands  -  KPD) ஐககி்சிய

முன்னணி  தகராளகளககள்சிய முன் தனடுகக மவண்டு தமன கம்யூனிச அகிலைத்தன் (Comintern) மூன்்றராம் கராங்கிரஸ்

வலியுறுத்த இருந்தத.  தனிகளமப்படுத்தப்பட்டு மதராலவி்சியகளடந்தருந்த KPD இன் ஒரு மம தலைழுச்சி்சியரான "மரார்ச்

இ்சியககம்"  என்்றகளழுவிற்கு அழைககப்பட்டதலிருந்த கம்யூனிச அகிலைம் படிப்பிகளனககள்களை எடுத்தத.  KPD அதகராரத்களதப்

பிடிப்பதற்கு முன்னதராக முதலில  தபருந்தர்களைரான மககளின் ஆதரகளவ " தவன் த்றடுகக"  மவண்டு தமன,  அந்த
மதராலவியிலிருந்த அத முடிவுககு வந்தத.  அத ஒரு  ததராழிலைரா்களைர்களின் அரசராங்கத்தற்கரான மகராரிககளக,
சீர்தருத்தவராத  ததராழிற்சங்கங்களின் தகளலையீடு மற்றும் பலை இகளடமருவு மகராரிககளக ஆகி்சியவற்றுடன் ஐககி்சிய
முன்னணி  தகராளகளககள்சிய மநரடி்சியராக பிகளணத்தத,  ஏ தனனில,  ட் தரராட்ஸ்கி எடுத்தகளரத்தகளதப் மபராலை,  “ஒரு
புரட்சிகர சகராப்தத்தல,  அத ஏமதரா வித்த்சியராசமரான விதத்தல இருந்தராலும் கூட,   தபருந்தர்களைரான மககள

அவர்க்களைத அன்்றராட வராழ்களவ  ததராடர்ந்த நடத்தகின்்றனர்” [4]

பத்தராண்டுகளுககு பின்னர்,  ட் தரராட்ஸ்கி மீண்டு தமராருமுகள்ற மஜர்மனியில ஐககி்சிய முன்னணி தந்தமரராபரா்சியத்களத
ஏற்குமராறு அகளழுவிற்கு அழைப்புவிடுத்தரார்.  இப்மபராமதரா அத ஹிட்லைர் அதகராரத்களத ஏற்பதலிருந்த தடுப்பதற்கரான

பிரச்சிகளன்சியராக இருந்தத.  ட் தரராட்ஸ்கி வராதடுகளகயில,  மதசி்சிய மசராசலிசத்தன் (நராஜிசம்)  அதகரித்த வந்த
அச்சுறுத்தலுககு எதரராக ஓர் ஐககி்சிய முன்னணிகள்சிய அகளமககுமராறு கம்யூனிஸ்ட்டுககள மற்றும் சமூக
ஜனநரா்சியகவராதகளிடம் வலியுறுத்தனரார்.  அவ்விரு கட்சிகளின் தகளலைவர்களும் அதமபரான்்ற தவராரு மபராககளக

பிடிவராதமராக மறுத்தனர்.  ஸ்ரராலினிச KPD தகளலைவர்கள சமூக ஜனநரா்சியகக கட்சிகள்சிய (SPD) "சமூக பராசிசவராதகள"
என்று வகளரவிலைககணமிட்டு, அதனுடன் ஒத்தகளழுவிற்கு அழைகக மறுத்தகளம,  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களதப் பி்களைவுபடுத்த முடமராககி
ஹிட்லைரின்  தவற்றிகள்சிய சராத்த்சியமராககி்சியத.

1920 களின் ஆரம்ப மற்றும் 1930 களின் ஆரம்ப சந்தர்ப்பங்களிலுமம ஐககி்சிய முன்னணி என்பத புரட்சிகர
மூமலைராபரா்சியத்தற்கு ஒரு பதலீடராக அலலை,  ஒரு தந்தமரராபரா்சியமராக முன் தனடுககப்பட்டத.  அத நகளடமுகள்ற
பிரச்சிகளனகள மீதரான கூட்டு-ஒத்தகளழுவிற்கு அழைப்பில மட்டுப்பட்டு இருந்ததடன், மஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதன்  தசராந்த

மவகளலைத்தட்டத்களத களகவிட மவண்டு தமன்ம்றரா அலலைத சமூக ஜனநரா்சியகக கட்சி மீதரான விமர்சனத்களத களகவிட

மவண்டு தமன்பகளதம்சியரா அர்த்தப்படுத்தவிலகளலை.

ஒரு ஐககி்சிய முன்னணியின் அடிப்பகளடயில சமூக ஜனநரா்சியக தகளலைவர்ககள்களை புரட்சி்சியரா்களைர்க்களைராக மராற்றிவிட

முடியு தமன ஒருமபராதம் ட் தரராட்ஸ்கி பிரகளமககள்களை வழுவிற்கு அழைங்கி்சியதலகளலை.  அதற்கு மரா்றராக,  சமூக ஜனநரா்சியக

தகளலைவர்களின்  தசலவராககிலிருந்த  தபருந்தர்களைரான மகககள்களை முறித்தக  தகராள்களை  தசய்வமத ஐககி்சிய முன்னணியின்

மநராககமராக இருந்தத.
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கம்யூனிஸ்டுகள,  எவ்வித முன்நிபந்தகளனககள்களையும் களவககராமல,  அவர்க்களைத அன்்றராட நலைன்ககள்களைப் பராதகராகக
மற்றும் சமூக ஜனநரா்சியகக கட்சியுடன் பராசிஸ்டுகளுககு எதரராக ஒரு அணிகள்சிய உருவராகக விரும்புகி்றரார்கள
என்பகளத அவர்கள சமூக ஜனநரா்சியக  ததராழிலைரா்களைர்களுககு எடுத்தககராட்டி இருந்தரால,  அத முதலைராளித்தவ

அரசுடன் ஒத்தகளழுவிற்கு அழைகக விரும்பி்சிய SPD இன் தகளலைகளமகள்சிய பலைவீனப்படுத்த மட்டுமம மசகளவ  தசய்தருககும். பின்னர்

SPD இன் அங்கத்தவர்கள,  அவர்க்களைத  தசராந்த அனுபவத்தன் அடிப்பகளடயில,  அவர்கம்களை அவர்க்களைத அகளமப்பு
மற்றும் அவர்க்களைத தகளலைகளமயின் மதப்களப தீர்மரானித்தருப்பரார்கள.

எந்த சந்தர்ப்பத்தலும் ஐககி்சிய முன்னணி என்பத,  ஒரு சு்சியராதீனமரான புரட்சிகர  தகராளகளககள்சிய களகவிடுதகளலை

அர்த்தப்படுத்தவிலகளலை.  ட் தரராட்ஸ்கி 1932  இல, “மபராரராட்டத்தற்கு சீர்தருத்தவராதகள தகளட மபராட ஆரம்பிககும்
சம்சியத்தல,  இ்சியககத்தற்கு  தவளிப்பகளட்சியராக மசதம் ஏற்படவிருககின்்றமபராத,  நிகளலைகளமககு எதர்-நிகளலைப்பராடு
எடுப்பதற்கராக மற்றும்  தபருந்தர்களைரான மககளின் சிந்தகளனககு ஏற்ப,  நராம் ஒரு சு்சியராதீனமரான அகளமப்பராக,  நமத
தற்கராலிக அகளரகுகள்ற-கூட்டராளிகள இலலைராமமலைம்சிய,  அப்மபராரராட்டத்களத அதன் முடிவு வகளரயில இட்டுச் தசலலை
எப்மபராதம் நராம் உரிகளம  தகராண்டிருககிம்றராம்,” என்று வலியுறுத்தனரார். [5]

மரார்கசிசத்தற்கு  பதலைராக  ததராழிற்சங்கவராதம்

OCI ஐககி்சிய முன்னணிகள்சிய,  ஒரு புரட்சிகர தந்தமரராபரா்சியம் என்பதலிருந்த  ததராழிற்சங்கங்களிடம் அதன்  தசராந்த

அடிபணிவுககு ஒரு சந்தர்ப்பவராத நி்சியரா்சியப்பராடராக மராற்றி்சியத.  OCI வலியுறுத்தகளகயில,   ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும்
மராணவர்க்களைரால நடத்தப்பட்ட மபராரராட்டம் இத்தகளக்சிய அகளமப்புகளின் வடிவங்களுககுள மட்டுப்பட்டிருகக மவண்டும்
என்றும்,   ததராழிலைரா்களைர்களுககும்  ததராழிற்சங்க எந்தரத்தற்கும் இகளடம்சிய மமராதகளலைத் தீவிரப்படுத்தககூடி்சிய
எந்த தவராரு அரசி்சியல நடவடிககளககளும் தவிர்ககப்பட மவண்டும் என்றும் கூறி்சியத.

உண்களமயில,  ஒரு சிறுபரான்களம  ததராழிலைரா்களைர்கள மட்டுமம  ததராழிற்சங்கங்களில ஒழுங்ககளமந்தருந்தனர்.  அமத

மநரத்தல,   ததராழிலைரா்களைர் சகதயில  தவறும் 30  சதவீதத்தற்கும் குகள்றவரானவர்கம்களை  ததராழிற்சங்க

ம்சியப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.  (இன்ம்றரா இந்த எண்ணிககளக 7  சதவீதத்தற்கும் குகள்றவராக உள்களைத.)   தமராத்த
 ததராழிலைரா்களைர்களில மூன்றில இரண்டு பங்கினரும் மற்றும் இகள்களைஞர்களில  தபரும்  தபரும்பரான்களமயினரும்
 ததராழிற்சங்கங்களுடன் ஒழுங்ககளம்சியவிலகளலை என்பமதராடு,  அவர்கள முற்றிலும் சரி்சியராகமவ அவற்றின் மீத

அவநம்பிககளக  தகராண்டிருந்தனர்.  அவர்ககள்களை  ததராழிற்சங்கங்க்களை மநராககி தருப்பிவிடுவதற்கு அப்பராற்பட்டு,  OCI

ஆல அத்தகளக்சிய அடுககுகளுககு ஒரு முன்மனராககளக வழுவிற்கு அழைங்க முடி்சியவிலகளலை.

மராணவர் அகளமப்பு UNEF ஐ மநராககி மராணவர்கள தரும்பியிருந்தனர்,  அதமவரா அந்மநரத்தல மிமில் மிஷேல  த்றராககரா

தகளலைகளமயிலைரான சமூக ஜனநரா்சியக,  ஐககி்சிய மசராசலிஸ்ட் கட்சியின் (Parti  socialiste  unifié—PSU) மமலைராளுகளமயில
இருந்தத.  டு மராஸ்மடரா எழுதகி்றரார்:  “எதர்ப்களப ஒழுங்ககளமப்பதற்கு மராணவர்களுககு ஒரு  ததராழிற்சங்கம்,

அதராவத Union  National  des  Étudiants  de  France,  மவண்டும்…  நிஜமரான மபராரராட்டம்  ததராடங்குகளகயில,  UNEF அதன்
தகளலைகளமயின் த்சியககம் மற்றும் பலைவீனங்களுககு இகளடயிலும் அதன் முழு முககி்சியத்தவத்களத
மீ்களைப் தபற்றுக தகராண்டத.  ஒரு மராணவர்  ததராழிற்சங்க அகளமப்பராக பராத்தரம் வகிப்பதனரால அதன்  தபராறுப்பரான
தகளலையீடு ஊடராக,  அத ஒடுககுமுகள்றககு எதரரான மபராரராட்டத்களத  தபருந்தர்களைரான மராணவர்களின்
விட்சியமராககி்சியதடன்,  ததராழிலைரா்களைர் அகளமப்புககள்களை அவற்றின்  தசராந்த கடகளமப்பராடுககள்களை எதர் தகராள்களைவும்  தசய்தத.
அதமவ மராணவர்ககள்களை ஒன்றுதரட்டுவதற்கரான வழிவகளக என்பமதராடு,  அமதமநரத்தல அத ஐககி்சிய
முன்னணிககரான ஒரு நிஜமரான மபராரராட்டத்களதயும் சராத்த்சியமராககுகி்றத" (மூலைத்தல அழுத்தம் மசர்ககப்பட்டத).

பப்மலைராவராதகளுககு எதரரான ஒரு தராககுதலில டு மராஸ்மடரா எழுதகி்றரார்:  “ ததராழிலைரா்களைர்களின் மற்றும்
அடிமட்டத்தலிருந்த ஐககி்சிய முன்னணி என்்றகளழுவிற்கு அழைககப்படுவதற்கு ஆதரவராக உள்களை அவர்க்களைத அகளமப்புகளின்
ஐககி்சிய முன்னணிககரான மபராரராட்டத்களத ்சியரா தரலலைராம் நிரராகரிககி்றரார்கம்களைரா, அவர்கள ஒன்்றகளர நூற்்றராண்டு கராலை
மபராரராட்டம் மற்றும் த்சியராகங்களிலிருந்த  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தரால ஸ்தராபிககப்பட்ட அகளமப்புககள்களைம்சிய
நிரராகரிககின்்றனர்.  அந்த அகளமப்புகம்களை தம்களம ஒரு வர்ககமராக உருவகளமத்தக தகராண்டதம்,  தன்களனப்பற்றியும்
மற்றும் மூலைதனத்தற்கு எதரரான மபராரராட்டத்தல நனவுபூர்வமராகவும் இருந்தன.  அவற்றில இருப்பவர்கம்களை இந்த
மபராரராட்டத்களத முன் தனடுப்பதற்கராக தவிர்ககவி்சியலைராமல ஒன்றிகளணந்த வருகின்்றனர்.  ்சியரா தரலலைராம் அவர்க்களைத

அதகராரத்தவ தகளலைகளமகள்சியக கராட்டி,  பராரி்சிய அகளமப்புககள்களை குழுவிற்கு அழைப்புகி்றரார்கம்களைரா,  ்சியரா தரலலைராம் 'CGT

கராட்டிக தகராடுப்பு'  என்று அலைறுகி்றரார்கம்களைரா,  அவர்க்களைத கரங்களில தகளடத்தழிககும் அழிப்பராகளன களவத்தக
 தகராண்டு  ததராழிற்சங்கங்ககள்களையும் அரசி்சியல கட்சிககள்களையும் வர்கக மபராரராட்டத்தன் வகளரபடத்தலிருந்த  தவறுமமன
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அழிகக பராய்கி்றரார்கம்களைரா,  அவர்கள அதகராரத்தவங்கள மற்றும் முதலைராளித்தவ அரசுககு எதரரான
மபராரராட்டத்தலிருந்த பின்வராங்குகி்றரார்கள,” என்கி்றரார்.

 ததராழிலைரா்களை வர்ககம் இந்த அகளமப்புகளில, "ஒரு வர்ககமராக,  தராமன நனவுபூர்வமராக,  மூலைதனத்தற்கு எதரரான
அதன் மபராரராட்டத்தல தன்களனத்தராமன உள்களைடககி இருந்தத" என்று  ததராழிற்சங்கங்ககள்களை  தபருகளமப்படுத்த்சியகளம,
மரார்கசிச மரபி்சியத்தடன் எகளதயும்  தகராண்டிருககவிலகளலை,  ஆனரால அதற்கு மரா்றராக இத  ததராழிற்சங்கவராதத்தன்

(syndicalism) மரபி்சியத்தலிருந்மத வருகி்றத.  அத்தகளக்சிய  ததராழிற்சங்கவராதம் பிரரான்சில ஒரு நீண்டகராலை மற்றும்
இழிவரார்ந்த வரலைராகள்றக  தகராண்டுள்களைத.  மரார்கசிச இ்சியககம் எப்மபராதமம  ததராழிற்சங்கங்கள குறித்த ஒரு
விமர்சனபூர்வ நிகளலைப்பராட்களட மபணி வந்தள்களைன.  ஏற்கனமவ இருபதராம் நூற்்றராண்டு  ததராடககத்தல,   தலைனின்,

 ததராழிற்சங்க நனவு என்பத முதலைராளித்தவ நனவராகும் என்றும், (மஜர்மனியில 1914 இல இருந்த 1918 வகளரயில
இருந்தகளதப் மபராலை)  அததீவிர சமூக பதட்டமரான கராலைகட்டத்தல  ததராழிற்சங்கங்கள ஒவ் தவராரு சந்தர்ப்பத்தலும்
 ததராழிலைரா்களைர்களினத இ்சியககத்தன் அதீதவலைதசராரிப்பிரிவராக இருந்தன என்றும் வலியுறுத்தனரார். [6]

பி தரஞ்சு  ததராழிற்சங்கவராதகள,   ததராழிற்சங்க மவகளலையில அரசி்சியல கட்சிகளின் தகளலையீடு-இலலைராத மகராட்பராட்களட

வலியுறுத்தனர். 1906  இல CGT அதன் அமி்சியரான் (Amiens) சராசனத்தல அகளனத்த அரசி்சியல கட்சிகளிடமிருந்தம்
 ததராழிற்சங்கங்கள முற்றிலும் சுதந்தரமராக இருககும் மகராட்பராட்டுககு உருவடிவம்  தகராடுத்தத.  இந்த சுதந்தரம்,
அதகரித்தவரும் பழுவிற்கு அழைகளமவராதம் மற்றும் சமூக ஜனநரா்சியகத்தன் நராடராளுமன்்ற அறிவுமந்தத்தற்கு எதரராக
தரும்பியிருந்த வகளரயில,  பி தரஞ்சு  ததராழிற்சங்கவராதம் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தற்கு புரட்சிகர தககளமகள்சிய
 தகராண்டிருந்தத.  ட் தரராட்ஸ்கி ஒருமுகள்ற குறிப்பிட்டகளதப் மபராலை,  அத கட்சியின் பராத்தரத்களத நிரராகரித்தமபராதம்,

அத " ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் ஒரு நராடராளுமன்்ற-எதர்ப்பு கட்சி என்பகளதத்தவிர மவ த்றரான்றுமிலகளலை.” [7]

எவ்வராறிருந்த மபராதனும்,   ததராழிற்சங்கங்களின் அரசி்சியல சுதந்தரம் குறித்த மகராட்பராடு,  புரட்சிகர கட்சியின்
மமலைராளுகளமககு எதரராக தருப்பி விடப்பட்ட மபராத,  அத  ததராடர்ந்த அவ்விதமராக இருககவிலகளலை. 1921  இல,
அப்மபராத கம்யூனிஸ்ட் அகிலைத்தன் ஒரு முன்னணி உறுப்பினரரான ட் தரராட்ஸ்கி எழுதனரார்:  “கட்சிககும்
 ததராழிற்சங்கங்களுககும் இகளடம்சிய அங்மக ஒரு முழுகளம்சியரான மற்றும் நிபந்தகளன்சியற்்ற  ததராழிற் பங்கீடு உள்களைத
என்்ற தத்தவமும் மற்றும் அவற்றிகளடம்சிய ஒன்றுக தகரான்று பரஸ்பர தகளலையீமடரா அலலைத மநரடி தகளலையீமடரா
 தசய்்சியராத நகளடமுகள்ற இருகக மவண்டும் என்்ற தத்தவமும், ஐ்சியத்தற்கிடமின்றி பி தரஞ்சு அரசி்சியல அபிவிருத்தயின்
ஒரு விகள்களை தபராரு்களைராகும்.  அத அதன் மிகவும் உச்சககட்ட  தவளிப்பராடராகும்.  இந்த தத்தவம் கலைப்படமற்்ற
சந்தர்ப்பவராதத்தன் அடிப்பகளடயில அகளமகி்றத.

“ ததராழிற்சங்கங்களில ஒழுங்ககளமந்த  ததராழிலைரா்களைர் அதகராரத்தவம்,  கூலி உடன்படிககளகககள்களை தீர்மரானிககின்்ற
வகளரககும்,  மசராசலிஸ்ட் கட்சி நராடராளுமன்்றத்தல சீர்தருத்தங்ககள்களை பராதகராககின்்ற அமதமவகள்களையில,  இந்த
 ததராழிற் பங்கீடு மற்றும் பரஸ்பரம் தகளலையீடு  தசய்்சியககூடராத என்ப ததலலைராம் கூடுதலைராகமவரா அலலைத
குகள்றவராகமவரா சராத்த்சியமரானதராக இருககும்.  ஆனரால நிஜமரான  தபருந்தர்களைரான பராட்டராளி வர்ககம்
மபராரராட்டத்தற்குள இழுககப்படுகளகயில, அந்த இ்சியககம் ஒரு நிஜமரான புரட்சிகர குணராம்சத்களத ஏற்்ற உடமனம்சிய,

பின்னர் இந்த தகளலையீடு- தசய்்சியரா மகராட்பராடு (principle  of  non-intervention) பிற்மபராககுத்தனமரான மமதராவித்தனமராக
சீரழிகி்றத.

“ ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் உயிர்வராழும் வரலைராற்று அனுபவங்ககள்களை பிரதநிதத்தவப்படுத்தம், மற்றும் ஒட்டு தமராத்த

மபராரராட்டத்களதயும் தத்தவரார்த்தரீதயில  தபராதகமகராட்பராடராககி,  நகளடமுகள்றயில  தகராண்டு  தசலலும் தகளககளமகள்சிய
 தகராண்டிருககும் ஓர் அகளமப்பு,  அதன் தகளலைகளமயில இருந்தரால மட்டுமம  ததராழிலைரா்களை வர்ககம்  தவற்றி  தப்ற
முடியும்.  அதன் வரலைராற்று கடகளமயின் அர்த்தத்தல,  அககட்சி  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் மிகவும் நனவுபூர்வமரான
மற்றும்  தச்சியலூககமரான சிறுபரான்களமகள்சிய மட்டுமம உள்களைடககி இருகக முடியும்.  மறுபு்றம்,   ததராழிற்சங்கங்கம்களைரா
 ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களத ஒட்டு தமராத்தமராக அகளணத்தக தகராள்களை முகளனகின்்றன.  பராட்டராளி வர்ககத்தற்கு

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுள ஐககி்சியப்பட்டுள்களை அதன் முன்னணிப் பகளட்சியராக,  ஒரு சித்தராந்த மற்றும் அரசி்சியல
தகளலைகளம அவசி்சியமராக மதகளவப்படுகின்்றத என்று உணர்பவர்கள,  அககட்சி அவ்விதத்தல  ததராழிற்சங்கங்களுககு
உளம்களையும் அத்தடன் பராரி்சிய  ததராழிலைரா்களை வர்கக அகளமப்புகளுககு உளம்களையும் முன்னணி சகத்சியராக மரா்ற
மவண்டும் என்பகளத உணர்கி்றரார்கள.” [8] 
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இந்த  ததராழிற்சங்கவராத மரபு, OCI ககுள நீண்டகராலைத்தற்கு கணிசமரான  தசலவராககு  தகராண்டிருந்தத. ஒருவர் பி்சியர்
லைம்மபர் ஐ நம்புவராரரானரால  ததராழிற்சங்கங்களுடனரான அவரத அகளமப்பின் உ்றவு,  ஒரு குறிப்பிடத்தகக
கராலைத்தற்கு மரார்கசிச மகராட்பராடுககள்களை விட  ததராழிற்சங்கவராத அடித்த்களைத்களதக  தகராண்டிருந்தகளத கராணலைராம்.

1947  இல அமி்சியரான் சராசனத்களத அவரத  தசராந்த அகளமப்பில மீட்டகளமத்ததராக லைம்மபர் அவரத வராழ்வின்
இறுதயில எழுத்சிய ஒரு சு்சியசரித நூலில  தபருகளமபட்டுக  தகராண்டரார்.  மபராரின் மபராத சட்டவிமரராத  ததராழிற்சங்க

மவகளலையிலிருந்தம் மற்றும் ஸ்ரராலினிச மமலைராளுகளம  தகராண்ட CGT உடனரான அவரத அனுபவங்களின்
அடிப்பகளடயிலும்,  அவர் ட் தரராட்ஸ்கிச அகளமப்பின் பிரரான்ஸ் மராநராட்டின் மபராத ஒரு தருத்த தீர்மரானத்களத
முன் தமராழிந்தரார், “அககூட்டம் கட்சிகள மற்றும்  ததராழிற்சங்கங்களின் பரஸ்பர சுதந்தரத்களத ஏற்றுக தகராண்டு, 21

நிபந்தகளனகளில புளளிகள 9 மற்றும் 10 ஐ பிரதயீடு  தசய்்சிய ஒருமனதராக ஏற்றுக  தகராண்டத.” [9]

அந்த "21 நிபந்தகளனகள", 1920 இல சீர்தருத்தவராத மற்றும் மத்த்சியவராத அகளமப்புககள்களை விலைககுவதற்கராக ஏற்பராடு
 தசய்்சியப்பட்ட கம்யூனிச அகிலைத்தன் இரண்டராம் உலைக மராநராட்டில  தகராண்டு வரப்பட்ட அங்கத்தவத்தற்கரான
நிபந்தகளனககள்களைக குறிககின்்றன.  புளளி 9, " ததராழிற்சங்கங்களுககுள முகள்ற்சியராக மற்றும் உறுத்சியராக கம்யூனிஸ்ட்
நடவடிககளகககள்களை அபிவிருத்த  தசய்்சிய"  மற்றும் "சமூக மதசி்சியவராதகளின் மதசத்தமரராகங்ககள்களை மற்றும்
'மத்த்சியவராதகளின்'  த்சியககங்ககள்களை எங் தகங்கிலும் அம்பலைப்படுத்த"  அங்கத்தவ கட்சிககள்களை கடகளமப்பட்டிருகக
 தசய்கி்றத.  புளளி 10,  “மஞ்சள  ததராழிற்சங்க அகளமப்புகளின் ஆம்ஸ்டர்டராம் 'அகிலைத்தடன்'”
உகளடத்தக தகராளளுமராறு மற்றும் கம்யூனிச அகிலைத்தடன் இகளணந்தருந்த  ததராழிற்சங்கங்ககள்களை ஆதரிககுமராறு
மகராருகி்றத.

“கட்சிகள மற்றும்  ததராழிற்சங்கங்கள பரஸ்பரம் சு்சியராதீனமராக இருப்பதற்கு ஒப்புகளக"  வழுவிற்கு அழைங்கும் அந்த இரண்டு
புளளிககள்களைப் பிரதயீடு  தசய்தகளம, சீர்தருத்தவராத மற்றும் ஸ்ரராலினிச  ததராழிற்சங்க அதகராரத்தவத்தற்கு எதரரான
அரசி்சியல மபராரராட்டத்களதக களகவிடுவகளதக குறித்தத.

அரசி்சியல  கண்ணராமூச்சி  விகள்களை்சியராட்டு

சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் அகளமப்பு (OCI) விமர்சனபூர்வமற்்ற ரீதயில  ததராழிற்சங்கங்ககள்களை  தபருகளமப்படுத்த்சிய
அமதமவகள்களையில,  அத  தபரிதம் இரகசி்சியமராக களவத்தருந்த அதன்  தசராந்த அகளட்சியரா்களைம் குறித்த ஓர் அரசி்சியல
கண்ணராமூச்சி விகள்களை்சியராட்டு விகள்களை்சியராடி வந்தத.  அத,  அரசி்சியல அகளட்சியரா்களைத்களதத் தலலி்சியமராக இருட்டில
களவத்தருந்த  ததராழிலைரா்களைர் கூட்டணி குழுககள (Comités  d’alliance  ouvrière) மபரான்்ற முன்னணி அகளமப்புகளுககு
பின்னரால மகள்றந்தருகக விரும்பி,  அரிதராகமவ அதன்  தசராந்தப்  தப்சியரில மபசி்சியத.  அதன் முன்னணி
அகளமப்புகளில ஒன்்றராக இருந்த OCI ஐ அவர் குறிப்பிடுகி்றராரரா,  அலலைத  தச்சியலூககத்தடன் இருந்த
 ததராழிற்சங்கவராதகளின் ஒரு குழுகளவக குறிப்பிடுகி்றராரரா என்பகளதத்  ததளிவுபடுத்தராமல,  அவர் வழுவிற்கு அழைகளம்சியராக
"புரட்சிகர முன்னணிப்பகளட" என்று எழுதகி்றரார்.

மகராலிச ஆட்சி உடனரான மமராதல மம 29 இல அதன் உச்சககட்ட புளளிகள்சிய எட்டி்சிய நிகளலையில,  ததராழிற்சங்கங்களின்

பிற்மபராககுத்தனமரான பராத்தரம்  தபரிதம் கண்கூடராக மராறியிருந்த நிகளலையில,  ததராழிலைரா்களைர்கள கூட்டணி குழுகக்களைரால

(Comités  d’alliance  ouvrière)   தவளியிடப்பட்டு பரந்த்களைவில வினிம்சியராகிககப்பட்ட தண்டுப்பிரசுரம் சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட்

அகளமப்களபம்சியரா அலலைத நரான்கராம் அகிலைத்களதம்சியரா கட்டகளமப்பதற்கு அகளழுவிற்கு அழைப்பு விடுககவிலகளலை,  அதற்கு மரா்றராக

அத ஒரு மபராலி்சியரான "புரட்சிகர  ததராழிலைரா்களைர் கழுவிற்கு அழைகத்களத" (Revolutionary Workers League) உருவராகக அகளழுவிற்கு அழைப்பு விடுத்தத.

இந்த "புரட்சிகர  ததராழிலைரா்களைர் கழுவிற்கு அழைகம்"  ஒரு பகல கனவராக இருந்தத.  அதகுறித்த ்சியராரும் அதற்கு முன்னர்

மகளவிபட்டிருககவிலகளலை. அதல அங்கத்தவர்களும் இருககவிலகளலை, ஒரு மவகளலைத்தட்டமும் இலகளலை, ஒரு ்சியராப்பும்

அதல இலகளலை. அத தவராரு ஸ்தூலைமரான அகளமப்பராக இருககவிலகளலை. டிசம்பர் 1967 இல OCI ஆல வகளர்சியப்பட்ட

40-பகக அறிககளகயின் இறுதயில மட்டுந்தரான் இந்த அகளமப்பு குறித்த குறிப்பிடப்படுகி்றத.

அங்மக,  “புரட்சிகர கட்சிகள்சியக கட்டி த்சியழுப்பும் பராகளதயின் ஒரு கட்டமராக"  “புரட்சிகர  ததராழிலைரா்களைர் கழுவிற்கு அழைகம்"

வர்ணிககப்படுகி்றத.  அந்த அறிககளகயின்படி,  OCI இன் மவகளலைத்தட்டம் மட்டுமம "மனிதகுலைத்தன் வரலைராற்று

 தநருககடிககு ஒரு பதகளலை வழுவிற்கு அழைங்க முடியும்,  ஆனரால பி தரஞ்சு  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் அகளமப்புரீதயிலைரான

கராரி்சியரா்களைர்கள உடனடி்சியராக அதல மசர த்சியராரராக இலகளலை,”  என்்ற அனுமரானத்தலிருந்த “புரட்சிகர  ததராழிலைரா்களைர்

கழுவிற்கு அழைகத்தன்" முன்மனராககு எழுகி்றத. [10]
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இவ்விதமரான அரசி்சியல உருமகள்றப்பு (political  camouflage), OCI மற்றும் அதன் வழிவந்த அகளமப்புகளின் ஒட்டு தமராத்த

வரலைராறு எங்கிலும் ஒமர சீரராக மீண்டும் மீண்டும் நடந்தள்களைன.  அத மத்தரிம்சியராஸ்கரா (Matryoshka)   தபராம்களமகள்சிய

நிகளனவூட்டுகி்றத. ஒரு ரஷ்்சிய  தபராம்களம அதற்குள மற் த்றரான்கள்ற மகள்றத்த களவத்தருப்பகளதப் மபராலை, OCI (சர்வமதச

கம்யூனிஸ்ட் அகளமப்பு)  ஒன்்றன்பின் ஒன்்றராகவரும் ஒரு முன்னணியின் அலலைத அவ்விதமராக உருத்தரித்த

அகளமப்புகளின் பின்னரால தனத அகளட்சியரா்களைத்களத மகள்றகக மு்சியலகி்றத.  ஒரு அரசி்சியல அவதரானிககு,  எதனுடன்
தரான் களக்சியராளுகின்்றரார் என்பத ஒருமபராதம் உண்களமயில  ததரிவதலகளலை.

இந்த அரசி்சியல கண்ணராமூச்சி விகள்களை்சியராட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பவராத வடிவமராகும்.  "உண்களமகள்சியக

கூறுங்கள!”  என்்ற அடிப்பகளட புரட்சிகர மகராட்பராட்டிலிருந்த OCI விலைகி்சியதடன்,   ததராழிலைரா்களைர்களுககு அதன்
நிஜமரான முகத்களதக கராட்ட மறுத்தத.  சிறி்சிய வட்டத்தககுள நரான்கராம் அகிலைத்களத  ததராழுத  தகராண்ட
அமதமவகள்களையில,  அத  தபருந்தர்களைரான மககளுககு ஒரு நீர்த்தப்மபரான மவகளலைத்தட்டத்களத முன்களவத்தத,
இகளதத்தரான் அவர்கள ஏற்க த்சியராரராக இருந்தரார்கள என்பகளதப் மபராலை உணர களவத்தத.

ஒரு புரட்சிகரக கட்சி அதன் ஒட்டு தமராத்த மவகளலைத்தட்டத்களதயும் பகிரங்கமராக முன்களவப்பகளத தவிர்ககும்
சந்தர்ப்பங்களும் இருககலைராம் என்பத உண்களம தரான். உதராரணமராக ஒரு சர்வராதகரார ஆட்சியின் கீழ் அலலைத ஒரு
பிற்மபராககுத்தனமரான  ததராழிற்சங்கத்தற்குள அவ்வராறு அகளத முன்களவககராமல இருககலைராம்.  ஆனரால OCI ஐ
 தபராறுத்த வகளரயில,  அப்பணி அரசு எந்தரம் அலலைத  ததராழிற்சங்க அதகராரத்தவத்களத ஏமராற்றுவதற்கராக
இருககவிலகளலை,  அகளவ இரண்டுமம அககட்சியின் அகளட்சியரா்களைம் குறித்த நன்கறிந்தருந்தன.  ஆனரால ஒரு புத்சிய
மநராககுநிகளலைகள்சியக கராண மவண்டு தமன்்ற உளமநராககத்தடன் அரசி்சியல வராழ்விற்குள நுகளழுவிற்கு அழைந்தருந்த
 ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும் இகள்களைஞர்ககள்களை OCI ஏமராற்றி்சியத.

குறிப்பராக,   ததராழிற்சங்க அதகராரத்தவத்தன் கீழ்படிநிகளலைகளில இருந்தவர்களுடன் OCI எவ்வித சங்கடத்களதயும்
தவிர்கக விரும்பி்சியத, ஏ தனனில அத அவர்க்களைத ஆதரகளவ விடராப்பிடி்சியராக  தப்ற மு்சியன்்றத. அத அதன்  தசராந்த

அகளட்சியரா்களைத்களத மகள்றத்தக  தகராண்டதன் மூலைமராக,  அத்தகளக்சிய  தச்சியலபராட்டரா்களைர்கள (Functionaries) ட் தரராட்ஸ்கிச-

விமரராத அதகராரத்தவ மமலைடுககுகளுடன் ஒரு பகிரங்க மமராதல அபரா்சியத்களத ஏற்படுத்தக  தகராள்களைராமல,  OCI

உடனரான உ்றவுகளுககுள நுகளழுவிற்கு அழையும் வகளகயிலைரான நிகளலைகளமககள்களை உருவராககி்சியத.

இத்தகளக்சிய கீழ்படிநிகளலை (lower-rank)  ததராழிற்சங்க  தச்சியலபராட்டரா்களைர்ககள்களை,  OCI, " ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன்

அகளமப்புரீதயிலைரான கராரி்சியரா்களைர்க்களைராக"  அலலைத "இ்சியலபிமலைம்சிய அந்த வர்ககத்தன் ஒழுங்ககளமப்பரா்களைர்க்களைராக"
விவரித்தத.  இந்த இரண்டு வசனங்களுமம மீண்டும் மீண்டும் அதன் எழுத்தககளில எடுத்தககராட்டப்படுகி்றத.

ஒட்டு தமராத்த அங்கத்தவர் மீத கட்டுப்பராட்களட மபணுவதற்கு,  இந்த அடுககு  ததராழிற்சங்க அதகராரத்தவ

எந்தரத்தற்கு மிகவும் முககி்சியமரானத என்பகளத OCI  ததளிவராக புரிந்த களவத்தருந்தத.  எவ்வராறிருந்தமபராதனும்,

அதகராரத்தவத்தன் உ்சியர்மட்ட மற்றும் கீழ்மட்டங்களுககு இகளடயிலைரான —அதராவத "அதகராரத்தவ எந்தரத்தற்கும்"

மற்றும் "கராரி்சியரா்களைர்களுககும்" இகளடயிலைரான— பிந்களத்சியவர்ககள்களை ஒரு புரட்சிகர தகளசயில தளளிச் தசலலும் என்று
அத வராதட்டத.

1968 இன்  ததராடககத்தல la vérité இல கட்சி்சியரால  தவளியிடப்பட்ட ஓர் அறிககளக குறிப்பிடுகளகயில, "அந்த வர்ககத்தன்

மீத அதகராரத்தவ எந்தரம் —அதராவத அகளனத்தற்கும் மமலைராக ஸ்ரராலினிச அதகராரத்தவ எந்தரம்—  அதன்

கட்டுப்பராட்களட  தபறுவதற்கு கருவி்சியராக இருககும் மத்த்சியஸ்தர்களும்,  அடுத்ததராக பராட்டராளி வர்ககத்களத ஒரு

வர்ககமராக அபிவிருத்த  தசய்்சிய மற்றும் ஒழுங்ககளமகக உதவும் மபரார்குணமிகக அடுககினரும் என இவ்விரு

வகளகயினருமம" “கராரி்சியரா்களைர்கள”  ஆவர் என்று விவரிககி்றத.  இத்தகளக்சிய "அகளமப்புரீதயிலைரான கராரி்சியரா்களைர்களின்"

எண்ணிககளக “10,000  இல இருந்த 15,000  நடவடிககளக்சியரா்களைர்க்களைராக"  உள்களைத,  இவர்கள "மிகப்  தபரி்சிய்களைவில

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி்சியரால கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, ஒழுங்ககளமககப்படுகின்்றனர்,” என்றும் அமத அறிககளக குறிப்பிடுகி்றத.
[11]

“அதகராரத்தவ எந்தரத்தன் முதலைராளித்தவ-ஆதரவு மநராககுநிகளலைகள்சிய தங்களின் வர்ககத்தற்கராக மபராரராடவும் மற்றும்

எதர்ப்களப  ததரிவிகக நிர்ப்பந்தககப்படுகின்்ற இந்த நடவடிககளக்சியரா்களைர்கள மற்றும் அகளமப்புரீதயிலைரான

கராரி்சியரா்களைர்களுடன்,  இவர்கள தங்களின் வர்ககத்தற்கராக மபராரராட மற்றும் எதர்ப்களப வழுவிற்கு அழைங்க நிர்பந்தககப்படுகின்்ற
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நிகளலையில,  மமராதலுககுள  தகராண்டு வருகின்்ற பு்றநிகளலை முரண்பராடுககள்களை தகர்ககவும் மற்றும் முதர்ச்சி்சியகளட்சிய

 தசய்வகளதயுமம" OCI அதன்  தசராந்தக கடகளம்சியராக கண்டத.

மமற்குறிப்பிடப்பட்ட பந்தகள பப்மலைராவராதத்தன் மீதரான கடுகளம்சியரான தராககுதலகம்களைராடு பிகளணந்தகளவ ஆகும்.

ஆனரால, ்சியதரார்த்தத்தல, 1968 இல  ததராழிற்சங்கங்கள மற்றும் ஸ்ரராலினிஸ்டுககள்களை மநராககி OCI ஆல ஏற்கப்பட்டிருந்த

அணுகுமுகள்ற, சித்தராந்தரீதயில 1953 இல பப்மலைராவராதகள ஏற்றிருந்ததற்கு ஒத்தருந்தத.

ஒரு புத்சிய புரட்சிகர தராககுதல, நரான்கராம் அகிலைத்தன் பதராகளகயின் கீழ்  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் ஒரு சு்சியராதீனமரான

இ்சியககத்தன் வடிவத்தல அபிவிருத்த அகளட்சியராத,  மரா்றராக பு்றநிகளலை சம்பவங்களின் அழுத்தத்தன் கீழ், ஸ்ரராலினிச

அதகராரத்தவ எந்தரத்தன் பிரிவுகள இடதற்கு நகரும் வடிகளவ எடுககு தமன அந்மநரத்தல பப்மலைரா

தீர்மரானித்தருந்தரார்.  அமத பராணியில,  OCI "அகளமப்புகளின் உளளிருககும் உளமுரண்பராடுகளில இருந்தம்,  அந்த

வர்ககத்தன் அதகராரத்தவ எந்தரம் மற்றும் அகளமப்புரீதயிலைரான கராரி்சியரா்களைர்களுககு இகளடயிலைரான தற்மபராகளத்சிய

முரண்பராடு முதர்ச்சி அகளடவதலிருந்தம் ஒரு புரட்சிகர அபிவிருத்த எழு தமன எதர்மநராககி்சியத.” [12]

1968  இல  ததராழிற்சங்கங்கள மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிககுள ஆழுவிற்கு அழைமரான பி்களைவுகளும் பதட்டங்களும் நிலைவி்சிய

நிகளலையில,  ஸ்ரராலினிசத்தடன் அரசி்சியலரீதயில முறித்தக தகராண்டு,  அதற்கு எதரரான ஒரு பகிரங்க

மபராரராட்டத்தலிருந்த மட்டுமம கூட ஒரு புரட்சிகர இ்சியககம் அபிவிருத்த அகளடந்தருககும்.  ஆனரால OCI,  அதன்

 தசராந்த அகளட்சியரா்களைத்களத மகள்றத்தம்,  ஐககி்சிய முன்னணி தந்தமரராபரா்சியத்களத ஒரு மூமலைராபரா்சியமராக

மமலு்சியர்த்தபிடித்தம் அந்த பணிகள்சிய தட்டிககழித்தத.

டு மராஸ்மடராவின் நூலின் பலை பந்தகளில ஸ்ரராலினிஸ்டுகம்களை கூட ஒரு புரட்சிகர தகளசயில தரும்புவரார்கள என

சுட்டிககராட்டப்படுகி்றத. சரான்்றராக அந்த எழுத்தரா்களைர், மம 13 அன்று ஸ்ரராலினிச இகள்களைஞர் அகளமப்பு அறிவித்த ஒரு

அகளழுவிற்கு அழைப்களப,  அத "தீவிர இடகளத"  தராககவிலகளலை;  கலலூரி மராணவர்கள,  உ்சியர்நிகளலைப்பளளி மராணவர்கள மற்றும்

இ்களைம்  ததராழிலைரா்களைர்களின் ஐககி்சியத்தற்கு அகளழுவிற்கு அழைப்புவிடுத்தத என்பதடன்;   ததராழிலைரா்களைர்க்களைத அரசராங்கத்தற்கு

ஆமலைராசகளன வழுவிற்கு அழைங்கி்சியத என்பதற்கராக அவர் அகளதப் பராரராட்டுகி்றரார்.  “அந்த அதகராரத்தவ எந்தரம்,

அவ்வி்சியககத்களத பின் ததராடர தரான் நிர்பந்தககப்பட்டதராக பரார்ககவிலகளலை.   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் மீத

கட்டுப்பராட்களட பரராமரிப்பதற்கராகவும் மற்றும் முன்மு்சியற்சிககள்களை மீண்டும்  ததராடங்குவதற்கராகவும்,  அத ஒரு

குறிப்பிட்ட வடிவத்தலும், குறிப்பிட்ட வரம்புகம்களைராடும் கூட,  முன்மனறிச்  தசலகி்றத:  அதராவத தகளலைகளமகள்சிய

எடுப்பகளத மநராககி  தசலகி்றத…  இவ்விதமராக முன் தசலவதன் மூலைமராக,  அந்த அதகராரத்தவ எந்தரம் அதகளனச்

சுற்றியுள்களை நடவடிககளக்சியரா்களைர்ககள்களை ஒன்றுதரட்டுவதடன், பின்னர் அவர்கள மூலைமராக ஒட்டு தமராத்தமராக  ததராழிலைரா்களை

வர்ககத்களதம்சிய தீவிரம்சியப்படுத்தகி்றத” என டு மராஸ்மடரா குறிப்பிடுகி்றரார். [13]
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