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நநாம் கநாக்கும் மரபியம்
நூலின் துருக்கிய

பதிப்புக்கநான முன்னுரர
By David North,    23 June 2017 

ட்ரரரொட்ஸ்கிச  இயக்கத்தின் வரலரொற்றில் ஒரு முக்கிய  பரொத்திரம
வகித்த ஒரு நரொடரொன துருக்கியில் ,  நரொம கரொக்கும மரபியம (The

Heritage  We  Defend)  நூல் பிரசுரிக்கப்படுவதத நரொன்
வரவவற்கிவறேன்.  1929  இல் ஸ்ரரொலினிச  ஆட்சியரொல் வசரொவியத்
ஒன்றியத்திலிருந்து லிவயரொன் ட்ரரரொட்ஸ்கி ரவளிவயற்றேப்பட்டதற்குப்
பின்னர,  அவர முதன்முதலில் இஸ்தரொன்புல் கடற்கதரயில் தரொன்
அகதியரொக  கதரயிறேங்கினரொர.  “வபனரொதவக் ரகரொண்டு வவதல
ரசய்வதற்கு பிரின்கிவபரொ (Prinkipo) ஒரு சிறேந்த இடம,”  என்றேவர
எழுதினரொர.  ட்ரரரொட்ஸ்கி இத்தீவில் ரசரொற்ப  கரொலமரொக
நரொன்கரொண்டுகள் தங்கியிருந்த வபரொது,  எனது வரொழ்க்தக (My Life),

ரஷ்ய புரட்சியின் வரலரொற (The History of the Russian Revolution)

மற்றம வஜேரமனியில் பரொசிசத்திற்கு எதிரரொன வபரொரரொட்டம குறித்த
அவரின் நிகரற்றே  கட்டுதரகள் உட்பட  அவரது ததலசிறேந்த
பதடப்புகள் பலவற்தறே எழுதினரொர .  அவர,  “அதமதி மற்றம
பதழையதத மறே ந்துவபரொவதற்குரிய ஒரு தீவரொக "  பிரின்கிவபரொதவ
வரணித்தரொலும,  1929  மற்றம 1933  வதரயில் அங்வக அவரின்
பிரசன்னம,  மரமரொரரொ கடலில் அதமந்திருந்த  இந்த
அதமதிப்பூங்கரொதவ புரட்சிகர மரொரக்சிச சிந்ததனக்கரொன உலகின்
தமயப்புள்ளியரொக மரொற்றியது.

நரொம கரொக்கும மரபியத்தின் இந்த புதிய ரமரொழிரபயரப்பு

பதிப்பிக்கப்படுவதன் சிறேப்பு முக்கியத்துவத்தத,  ட்ரரரொட்ஸ்கி

துருக்கியில் தஞ்சமதடந்ததற்கும மற்றம நரொன்கரொம அகிலத்தின்

வரலரொறக்கும இதடயிலரொன உறேவுகள் மட்டும

எடுத்துதரக்கவில்தல.  உலக ஏகரொதிபத்திய அதமப்புமுதறேயின்

புவிஅரசியலில் துருக்கி ரகரொண்டுள்ள முக்கிய இடம,

இந்நரொட்டின் வரக்கப் வபரொரரொட்டம பிரமரொண்டமரொன

பரிமரொணங்கதள எடுக்கும என்பதற்கு உத்தரவரொதமளிக்கின்றேன.

ஆகவவ துருக்கியில் ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்ததக்

கட்டிரயழுப்புவரதன்பது,  நரொன்கரொம அகிலத்தின் ஓர

இன்றியதமயரொ மூவலரொபரொய பணியரொகும.  இதற்கு,  குறிப்பரொக

மிவஷேல் பப்வலரொ (1911–1996) மற்றம ஏரரனஸ்ட் மண்வடல் இன்

(1923–1995)  கதலப்புவரொத கருத்துருக்களுடன் ரதரொடரபுபட்ட

மரொரக்சிச-விவரரொத திருத்தல்வரொதத்தின் ரவவ்வவற வடிவங்களுக்கு

எதிரரொக மரபரொரந்த ட்ரரரொட்ஸ்கிசவரொதிகள் ரதரொடுத்த நீண்ட

வபரொரரொட்ட வரலரொற்றில்,  துருக்கிய ரதரொழிலரொள வரக்கம மற்றம

இதளஞரகளின் முன்வனறிய பிரிவுகதள கற்பிப்பது

அவசியமரொகிறேது.

நரொன்கரொம அகிலத்தின் அதனத்துலகக் குழுவிலிருந்து (ICFI)

பிரிட்டனின் ரதரொழிலரொளர புரட்சிக் கட்சி (WRP) விட்வடரொடியதன்

பின்,  இன்தறேக்கு முப்பதரொண்டுகளுக்கு முன்னர நரொம கரொக்கும

மரபியம எழுதப்பட்டது.  அதன் பின்னர அதனத்துலகக் குழு

எண்ணற்றே ஆவணங்களில் நிரூபித்து கரொட்டியுள்ளவரொற,

ஒருகரொலத்தில் ட்ரரரொட்ஸ்கிச வகரொட்பரொடுகதளப் பரொதுகரொப்பதில்

ரதரொழிலரொளர புரட்சிக் கட்சி ஒரு முக்கிய பரொத்திரம

வகித்திருந்தரொலும,  ஒரு தசரொப்தத்திற்கும அதிகமரொன கரொலமரொக

ட்ரரரொட்ஸ்கிச வகரொட்பரொடுகதள அது தகவிட்டிருந்ததன்

விதளவரொகவவ அது விட்வடரொடியது. 1973  இல் ஸ்தரொபிக்கப்பட்ட

WRP, 1953 இல் அரமரிக்க வசரொசலிச ரதரொழிலரொளர கட்சி (SWP)

மற்றம பிரரஞ்சு சரவவதச கமயூனிஸ்ட் கட்சி (Parti communiste

internationaliste  –  PCI)  ஆகியவற்றடனரொன ஒரு கூட்டுடன்

அதனத்துலகக் குழுதவ ஸ்தரொபித்த,  பிரிட்டிஷ் ட்ரரரொட்ஸ்கிச

இயக்கத்திலிருந்து வழிவந்த அதமப்பரொக இருந்தது.  WRP இன்

ததலவர ரஜேரரி ஹீலி (1913–1989),  நரொன்கரொம அகிலத்தின்

வவதலத்திட்டத்தில் பப்வலரொ-மண்வடல் ரசய்த திருத்தல்கதள

நிரரொகரித்து, வஜேமஸ் பி.  கனன் ஆல் (1890–1974)  எழுதப்பட்ட

வரலரொற்ற புகழ்மிக்க "உலக ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்திற்கு

பகிரங்க கடிதம" என்பதில் தகரயழுத்திட்டிருந்தரொர. நவமபர 1953
இல் பிரசுரிக்கப்பட்ட இந்த "பகிரங்க     கடிதம  ",  ICFI இன்

அடிப்பதட வகரொட்பரொடுகதள வதரயறத்தது:

1. முதலரொளித்துவ அதமப்புமுதறேயின் மரண ஓலமரொனது,

வமரொசமதடந்து வரும ரபரொருளரொதரொர  வீழ்ச்சி,  உலக

வபரொரகள் மற்றம பரொசிசம வபரொன்றே கரொட்டுமிரரொண்டித்தன

ரவளிப்பரொடுகள் மூலமரொக மனித நரொகரீகத்ததவய அழிக்க

அச்சுறத்துகின்றேது.  இன்ற அணுஆயுதங்களின்

அதிகரிப்பரொனது இந்த  அபரொயத்தத மிகவும
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மரணகதியிலரொன  சரொத்தியமரொன விதத்தில் அடிக்வகரொடிட்டு

கரொட்டுகின்றேது.

2. வசரொசலிசத்தின் திட்டமிட்ட ரபரொருளரொதரொரத்ததக்

ரகரொண்டு உலகளவில் முதலரொளித்துவத்தத பிரதியீடு

ரசய்வதன் மூலமரொக,  அவ்விதத்தில் முதலரொளித்துவத்தரொல்

அதனது ஆரமப நரொட்களில் ரதரொடக்கிதவக்கப்பட்ட

முன்வனற்றேத்திற்கரொன சுழைற்சிதய மீண்டும ரதரொடங்குவதன்

மூலமரொக மட்டுவம இந்த வபரழிவுக்குள் வீழ்வததத்

தடுக்க முடியும.

3. இத்ததகய பணியரொனது சமூகத்தில் ரதரொழிலரொள

வரக்கத்தின் ததலதமயின் கீழ் மட்டுவம அதடய

முடியும.  ஆனரொல் அதிகரொரத்ததக் தகப்பற்றவதற்கரொன

பரொததயில் சமூக உற்பத்திகளின் உலகளரொவிய உறேவு

இன்றிருப்பது வபரொல் ஒருவபரொதும ரதரொழிலரொளரகளுக்கு

சரொதகமரொக இருந்ததில்தல என்றேவபரொதிலும கூட,

ரதரொழிலரொள வரக்கவம ஒரு ததலதம ரநருக்கடிதய

முகங்ரகரொடுக்கிறேது.

4. இந்த உலகளரொவிய-வரலரொற்ற சிறேப்பு மிக்க

குறிக்வகரொதள ரசயல்படுத்துவதற்கரொக அததன

ஒழுங்கதமக்க, ஒவ்ரவரொரு நரொட்டிலும உள்ள ரதரொழிலரொள

வரக்கம ரலனின் அபிவிருத்தி ரசய்த வடிவத்தில் ஒரு

புரட்சிகர வசரொசலிச கட்சிதயக் கட்டதமக்க வவண்டும;

அதரொவது,  முடிரவடுப்பதில் ஜேனநரொயகமும,  அதத

ரசயல்படுத்துவதில் மத்தியத்துவமும ரகரொண்ட,

ஜேனநரொயகம மற்றம மத்தியத்துவத்தத இயங்கியல்ரீதியில்

இதணக்க ததகதம ரகரொண்டதும;  அடிமட்ட

அங்கத்தவரகளரொல் கட்டுப்படுத்தப்படும ஒரு

ததலதமயும,  எந்தரவரொரு தரொக்குதலுக்கு உள்ளரொகும

சூழைலிலும ஒழுங்வகரொடு முன்வனறி ரசல்லக்கூடிய

அங்கத்தவரகதளயும ரகரொண்ட ஒரு வபரொரரொடும

கட்சிதயக் கட்டதமக்க வவண்டும.

5. இதற்கு ஸ்ரரொலினிசம பிரதரொன ததடயரொக உள்ளது,

அது 1917  ரஷ்ய புரட்சி பரொரமபரியத்தத சுரண்டுவதன்

மூலமரொக ரதரொழிலரொளரகதள ஈரத்து,  பின்னர அது

அவரகதள திருமபவும சமூக ஜேனநரொயகத்தின்

கரங்களுக்குள்,  உற்சரொகமின்தமக்குள்,  அல்லது

முதலரொளித்துவத்தில் திருமபவும நப்பரொதசதய தவக்கவும,

அவரகளின் நமபிக்தகதய கரொட்டிக்ரகரொடுக்கிறேது.

இத்ததகய கரொட்டிக்ரகரொடுப்புகளுக்கு தண்டதனயரொக,

பரொசிசவரொத அல்லது முடியரொட்சி வதகப்பட்ட சக்திகள்

பலப்படுவதன் வடிவத்திலும மற்றம முதலரொளித்துவத்தரொல்

தயரொரிக்கப்பட்டு உருரவடுக்கும புதிய வபரொர

ரவடிப்புகளிலும,  உதழைக்கும மக்கள் விதல ரகரொடுக்க

ரசய்யப்படுகிறேரொரகள்.  நரொன்கரொம அகிலம அதன்

ஆரமபத்திலிருந்வத,  வசரொவியத் ஒன்றியத்திற்கு உள்ளும

புறேமும ஸ்ரரொலினிசத்தத புரட்சிகரமரொன முதறேயில்

தூக்கிரயறிவதத அதன் பிரதரொன பணிகளில் ஒன்றேரொக

வகுத்துக்ரகரொண்டது.

6. நரொன்கரொம அகிலத்தின் பல பிரிவுகளும, மற்றம அதன்

வவதலத்திட்டத்தத ஆதரிக்கும கட்சிகளும அல்லது

குழுக்களும வதளந்து ரகரொடுக்கும தந்திவரரொபரொயங்களின்

அவசியத்தத முகங்ரகரொடுத்து வருகின்றே நிதலயில், இது

ஸ்ரரொலினிசத்திற்கு அடிபணியரொமல் ஏகரொதிபத்தியத்திற்கும

மற்றம (வதசியவரொத அதமப்புகள் அல்லது ரதரொழிற்சங்க

அதிகரொரத்துவங்கள் வபரொன்றே)  அதன் சகல குட்டி-

முதலரொளித்துவ முகதமகளுக்கும எதிரரொக எவ்வரொற

வபரொரரொடுவது என்பததயும,  ஏகரொதிபத்தியத்திற்கு

அடிபணியரொமல் (பகுப்பரொய்வின் இறதியில்

ஏகரொதிபத்தியத்தின் ஒரு குட்டி-முதலரொளித்துவ அதமப்பரொக

உள்ள) ஸ்ரரொலினிசத்திற்கு எதிரரொக எவ்வரொற வபரொரரொடுவது

என்பததயும அவரகள் அறிந்திருக்க வவண்டும என்பதத

தவிரக்கவியலரொத நிரபந்தங்களரொக ஆக்குகின்றேது. [1]

ட்ரரரொட்ஸ்கியின் மூவலரொபரொய கருத்துருக்கதளச் சுருக்கமரொக

ரதரொகுத்துதரத்த அந்த "பகிரங்க கடிதத்தத",  பப்வலரொ மற்றம

மண்வடல் மறத்தளித்திருந்தனர.  ஸ்ரரொலினிசத்தத ட்ரரரொட்ஸ்கிச

இயக்கம எதிரபுரட்சிகரமரொனதரொக குணரொமசப்படுத்தியதத,

பப்வலரொவரொதம,  கிரரமளின் அதிகரொரத்துவமும மற்றம அதன்

முகதமகளும வரலரொற்றரீதியில் முற்வபரொக்கரொன புரட்சிகர

பரொத்திரம வகிக்கும தகதமதய ரகரொண்டிருப்பதரொக கரொட்டும  ஒரு
தத்துவத்ததக் ரகரொண்டு பிரதியீடு ரசய்தது. பல ரதரொடரச்சியரொன

அரசியல் புரட்சிகளில் ஸ்ரரொலினிச ஆட்சிகதள

தூக்கிரயறிவதற்கரொக ரசயற்படுவதற்குப் பதிலரொக,  ஸ்ரரொலினிச

ததலவரகளுக்கு ஆவலரொசகரகளரொக ட்ரரரொட்ஸ்கிஸ்டுகள்

ரசயல்பட்டு,  அவரகதள அதிகமரொக இடதுசரொரி வபரொக்குக்கு

அழுத்தமளித்தரொல்,  அதிகரொரத்துவம சுய-சீரதிருத்த

நிகழ்வுவபரொக்தக அதடயுரமன பப்வலரொவரொதிகள் எதிரபரொரத்தனர.

கிரரமளின் ஆட்சியின் உள்நரொட்டு ஸ்ரரொலினிச முகவரகள் ஆட்சி

ரசய்து வந்த கிழைக்கு ஐவரரொப்பரொவின் "ஊனமுற்றே ரதரொழிலரொளர

அரசுகள்",  பப்வலரொ மற்றம மண்வடதல ரபரொறத்த வதரயில்,

நூற்றேரொண்டுகளுக்கும நீடித்திருக்குரமன வதரயறக்கப்பட்டன.

ஸ்ரரொலினிசத்திற்கு பப்வலரொவரொதிகளின் சரணதடவரொனது,

ட்ரரரொட்ஸ்கியின் நிரந்தரப் புரட்சி தத்துவத்தத அவரகள்

தகவிட்டதன் ஒரு அமசமரொக இருந்தது. ரதரொழிலரொள வரக்கத்தில்

மரொரக்சிச நனவுக்கரொக வபரொரரொடுவததயும, ஏகரொதிபத்தியத்தின் சகல
வதசிய முதலரொளித்துவ மற்றம குட்டி முதலரொளித்துவ

முகதமகளிடம இருந்தும ரதரொழிலரொள வரக்கத்தின் அரசியல்

சுயரொதீனத்தத ஸ்தரொபிப்பதற்கு வபரொரரொடுவததயும அவரகள்

நிரரொகரித்தனர.
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1950  கள் மற்றம 1960  களில் —குறிப்பரொக அதனத்துலகக்

குழுவுடன் அரமரிக்க SWP  உதடத்துக் ரகரொள்வதற்கு

எதிரரொகவும மற்றம 1963  இல் பப்வலரொவரொதிகள் உடனரொன

மறஐக்கியத்திற்கு எதிரரொகவும— நரொன்கரொம அகிலத்தத

பரொதுகரொப்பதில் பிரிட்டிஷ் ட்ரரரொட்ஸ்கிஸ்டுகள் மத்திய பரொத்திரம

வகித்திருந்தரொலும,  திருத்தல்வரொதத்தத வநரொக்கிய அவரகளின்

ரசரொந்த திருப்பம,  1970  களில்,  குறிப்பரொக நவமபர 1973  இல்

ரதரொழிலரொள புரட்சிக் கட்சி (WRP) நிறவப்பட்ட பின்னர,

அதிகரித்தளவில் ரவளிப்பதடயரொக இருந்தது. வசரொசலிசத்திற்கரொன

பரொததயில் ரதரொழிலரொள வரக்கத்தத அடிப்பதடயரொக ரகரொண்ட

மற்றம அதில் வவரூன்றிய ஒரு ட்ரரரொட்ஸ்கிச கட்சிதயக்

கட்டிரயழுப்ப வவண்டிய அவசியமில்தல என்பதத கியூப

ததலவரின் குட்டி-முதலரொளித்துவ ரகரில்லரொ இரரொணுவம

நிருபித்துள்ளதரொக கூறிய வரொதங்கதள நிரரொகரித்து, 1960  களின்

ரதரொடக்கத்தில்,  WRP இன் முன்வனரொடி அதமப்பரொன வசரொசலிச

ரதரொழிலரொளர கழைகத்தின் (SLL) பிரிட்டிஷ் ட்ரரரொட்ஸ்கிஸ்டுகள்,

பிடல் கரொஸ்ட்வரரொவின் தீவிர வதசியவரொதம குறித்த SWP இன்

வபரொற்றிப்புகழ்ததல கடுதமயரொன விமரசனத்திற்கு உட்படுத்தினர. 

ஆனரொல்,  WRP அதுவவ 1970  களின் மத்தியில்,

பப்வலரொவரொதிகளின் ட்ரரரொட்ஸ்கிச-எதிரப்பு ரகரொள்தககளுக்கு

ரநருக்கமரொக ஒத்திருக்கும வதகயில் பரொலஸ்தீன விடுததல

இயக்கம (PLO) மற்றம லிபியரொவில் ரமமௌமமர கடரொபியின் தீவிர

வதசியவரொத ஆட்சி வபரொன்றே மத்திய கிழைக்கின் பல்வவற

வதசியவரொத இயக்கங்களின் ஏகரொதிபத்திய-எதிரப்பு

வவதலத்திட்டங்கதள WRP மிதகப்படுத்தத் ரதரொடங்கியது.  [2]

ரதரொழிலரொளர புரட்சிக் கட்சி (WRP) பப்வலரொவரொதத்திற்குத்

திருமபியதம ரவறமவன தனித்தனியரொன  ததலவரகளது

தனிப்பட்ட பிதழைகளின் விதளவல்ல.  உலரகங்கிலும இருந்த

ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட ரதரொழிலரொளர இயக்கத்தின் மீது அப்வபரொது

ஸ்ரரொலினிச மற்றம சமூக ஜேனநரொயகம மற்றம ரதரொழிற்சங்கங்கள்

வமலரொதிக்கம ரசலுத்தி வந்த நிதலதமகளின் கீழ்,  1960 கள்

மற்றம 1970 களின் ரதரொடக்கத்தில்,  குட்டி-முதலரொளித்துவத்தின்

பரந்த பிரிவுகளது,  குறிப்பரொக மரொணவ இதளஞரகளது பரொரிய

தீவிரமயப்படல்களரொல் ஏற்பட்ட சமூக மற்றம சித்தரொந்த

அழுத்தங்களுக்கு தரொக்குபிடிக்கமுடியரொது ட்ரரரொட்ஸ்கிச

அதமப்புகள் பலவீனமரொனதரொக இருந்தன.

ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்திற்குள் குட்டி-முதலரொளித்துவத்தின்

பிரிவுகளில் இருந்து அணிதிரட்டிக்ரகரொள்வது மீதரொன சவரொதல

எதிரரகரொள்வதற்கு,  ஸ்ரரொலினிச மற்றம சமூக ஜேனநரொயக

அதிகரொரத்துவங்களுக்கு எதிரரொன சதளக்கரொத வபரொரரொட்டத்தின்

அடிப்பதடயில் ரதரொழிலரொள வரக்கத்திற்கு அவசியப்படுவது ஓர

உறதியரொன அரசியல் மற்றம நதடமுதறே வநரொக்குநிதல

மட்டுமல்ல.  பப்வலரொவரொதிகளரொல் ஊக்குவிக்கப்பட்ட "புதிய

இடதின்" கருத்தியல் கதரொநரொயகரகளது, வபரொலி-மரொரக்சிசம மற்றம

முற்றமுழுதுமரொன மரொரக்சிச-எதிரப்பு ஆகியவற்றிற்கு எதிரரொக —
அதனத்திற்கும வமலரொக "வமற்கத்திய மரொரக்சிசம,”  “அரசு

முதலரொளித்துவம"  மற்றம முதலரொளித்துவ வதசியவரொத "மூன்றேரொம

உலகவரொதம"  (Third  Worldism) ஆகியவற்றடன் அதடயரொளம

கரொணப்பட்ட முக்கிய வபரொக்குகளுக்கு எதிரரொக ஒரு நீடித்த

வபரொரரொட்டமும அவசியப்பட்டது.  மிகவும பரவலரொக பிரபலமரொன

ஒருசிலதர ரபயரிடுவதரொனரொல்,  Marcuse,  Adorno,  Horkheimer,

Gramsci,  Lefort,  Castoriadis,  Guevara,  Fanon  மற்றம Malcolm  X

ஆகிவயரொதரக் கூறேலரொம.  இந்த நீண்ட பட்டியலில்

ஸ்ரரொலினிசத்தின் ஒரு கடும பிற்வபரொக்கு மறவடிவமரொன

மரொவவரொயிசத்தின் ரசல்வரொக்தகயும நரொம வசரத்து ரகரொள்ளலரொம,

அதத அரவதணத்திருந்த எண்ணற்றே குட்டி-முதலரொளித்துவ

புத்திஜீவிகள்,  உலரகங்கிலுமரொன ரதரொழிலரொளரகள் மற்றம

இதளஞரகதள இரத்தந்வதரொய்ந்த ஒரு வதரொல்வி மரொற்றி

மற்ரறேரொரு வதரொல்விக்கு இட்டுச் ரசன்றேனர.

ரதரொழிலரொளர புரட்சிக் கட்சியின் சந்தரப்பவரொத ரகரொள்தககள்

அதனத்துலகக் குழுவிற்குள் எதிரப்தபச் சந்தித்தது. 1982 மற்றம

1984  க்கு இதடவய,  அரமரிக்க ட்ரரரொட்ஸ்கிச அதமப்பரொன

வவரக்கஸ் லீக் (Workers  League),  WRP  இன் நவ-பப்வலரொவரொத

ரகரொள்தககள் மீது விரிவரொன விமரசனம ஒன்தறே முன்தவத்தது.

WRP மீது அதனத்துலகக் குழுவிற்குள் ஒரு விமரசனபூரவ

விவரொதத்தத ஒழுங்கதமக்க முயன்றே வவரக்கஸ் லீக்கின்

முயற்சிகதள ஹீலி,  தமக்வகல் பண்டரொ (1930-2014)  மற்றம

கிளிஃப் சுவலரொட்டர (1928-)  உட்பட பிரதரொன WRP ததலவரகள்

ஒடுக்கினர.  [3] இந்த வகரொட்பரொடற்றே நடவடிக்தககள், 1985  இன்

இதலயுதிரகரொலத்தில் WRP க்குள் ஓர அரசியல் ரநருக்கடி

உருவரொக இட்டுச் ரசன்றேது. அப்வபரொதும WRP இன் உதடவுக்கு

அடியிலிருந்த தத்துவரொரத்த மற்றம அரசியல் பிரச்சிதனகள்

மீதரொன ஒரு விவரொதத்ததத் தட்டிக்கழிக்க தீரமரொனகரமரொக இருந்த

சுவலரொட்டர மற்றம பண்டரொ,  அதற்கு முந்ததய தசரொப்தத்தில்

பிரிட்டிஷ் பிரிவு பின்பற்றிய சந்தரப்பவரொத வபரொக்கிற்கரொக

அதனத்துலகக் குழுதவ குற்றேஞ்சரொட்ட முயன்றேனர.

ரபப்ரவரி 1986  இல்,  ட்ரரரொட்ஸ்கிசத்துடன் அதன் முறிதவ

அறிவிக்கும ஆவணம ஒன்தறே WRP பிரசுரித்தது. அதனத்துலகக்

குழு ஏன் உடனடியரொக கதலக்கப்பட்டு,  நரொன்கரொம அகிலம

கட்டதமக்கப்பட வவண்டும என்பதற்கு 27  கரொரணங்கள் என்ற

ததலப்பிடப்பட்ட அந்த ஆவணத்தத தமக்கல் பண்டரொ

எழுதியிருந்தரொர. அந்த ஆவணம ரதரொல்சீர மரொரக்சிசத்தில் அதன்

இடத்தத ரபறம என்ற அனுமரொனித்து,  WRP அதத ரபரும

எதிரபரொரப்புடன் ரவளியிட்டது.  யதரொரத்தத்தில்,  பண்டரொவின்

ஆவணம திரித்தல்கள்,  ஒட்டுரமரொத்த ரபரொய்கள் மற்றம

அதரகுதறே உண்தமகளின் கலதவயரொக இருந்ததுடன்,

அதனத்துலகக் குழுதவ மட்டுமல்ல,  நரொன்கரொம அகிலத்தின்

ஒட்டுரமரொத்த வரலரொற்தறேயுவம மதிப்பிழைக்க ரசய்வவத அதன்
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வநரொக்கமரொக இருந்தது. பண்டரொவினது கட்டுதர ததலப்வப அதன்

அரசியல் வநரதமயின்தமதய அமபலப்படுத்தியது.  அவரது "27

கரொரணங்களில்"  ரவறம ஒரு பகுதி மட்டுமரொவது

நிதலத்துநின்றிருந்தரொல்,  நரொன்கரொம அகிலத்தின் ரதரொடரச்சியரொன

உயிரவரொழ்தவ நியரொயப்படுத்துவது சரொத்தியவம இல்லரொது

வபரொயிருக்கும.  அவர இந்த  ஆவணத்தத முடித்து ஓர

ஆண்டுக்கும குதறேவரொன கரொலத்தில் அவரது ரசரொந்த

வரொதங்களில் இருந்து தவிரக்கவியலரொமல் ரதரொடரந்த  வந்த

இறதிமுடிவரொக, பண்டரொ ட்ரரரொட்ஸ்கி மீது ஒரு கீழ்தரமரொன

கண்டனத்ததப் பிரசுரித்து,  ஸ்ரரொலின் மீதரொன அவரின்

எல்தலயில்லரொ பிரமிப்தப அறிவித்தரொர.  அவரது ஆவணத்திற்கு

ஒப்புதல் வழைங்கிய WRP இன் ததலதம மற்றம

அங்கத்துவத்தினர அதனவருக்கும,  அவர ட்ரரரொட்ஸ்கிசத்தத

நிரரொகரித்தன் ஊடரொக  பண்டரொவின் அரசியல் பரிணரொமம ஒரு

முன்னுதரொரணமரொக  இருந்தது.  கணிசமரொனவரகள் ஸ்ரரொலினிச

இயக்கத்தில் இதணந்தனர.  ஏதனயவரகள் ஏகரொதிபத்திய

முகரொமிற்குள் நுதழைந்து,  வசரபியரொவிற்கு எதிரரொன வநட்வடரொ

வபரொரில் ரசயலூக்கம மிக்க பங்களிப்பரொளரகளரொக மரொறினர.

கிளிஃப் சுவலரொட்டரரொல் ஊக்குவிக்கப்பட்ட மிகப் ரபரிய குழு,

புரட்சிகர கட்சிக்கரொன ரலனின்-ட்ரரரொட்ஸ்கி கருத்துருவின்

ஒட்டுரமரொத்த மரபியத்ததத் துறேந்து,  வசரொசலிசத்திற்கரொன

வபரொரரொட்டத்ததக் தகவிட்டு,  தங்களின் தனிப்பட்ட வரொழ்தகயில்

சரொத்தியமரொன அளவிற்கு வசதியரொக வரொழ்வதில் ஒருமுகப்பட்டது.

பண்டரொவின் ஆவணம கிதடக்கப் ரபற்றே தருணத்திலிருந்து,

அதனத்துலகக் குழு ஒரு விரிவரொன பதிலுதரயின் அவசியத்தத

உணரந்திருந்தது.  இரண்டு மரொதங்களுக்குள்ளரொக,  அதனத்துலகக்

குழுவின் பிரிவுகள் பிரசுரித்த பத்திரிதககளில்,  வரொரரொந்தர

முதறேயில் நரொம கரொக்கும மரபியம பிரசுரமரொகி வந்தது.

பண்டரொவிற்கரொன பதிலுதரக்கு 500  க்கும அதிகமரொன பக்கங்கள்

அவசியப்படுரமன நரொன் எதிரபரொரக்கவில்தல.  ஆனரொல்,

பண்டரொவின் ஆவணத்தத நரொன் வரொசித்தவபரொது, நரொன்கரொம அகில

வரலரொற —குறிப்பரொக 1940  இல் ட்ரரரொட்ஸ்கியின்

படுரகரொதலக்கும மற்றம 1953  இல் பப்வலரொவரொதிகள் உடனரொன

முறிவுக்கும இதடயிலரொன முக்கிய ஆண்டுகள்—
வபரொதுமரொனளவிற்கு ஒருவபரொதும ஆய்வு

ரசய்யப்பட்டிருக்கவில்தல மற்றம ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்தின்

இப்வபரொததய கரொரியரொளரகளுக்கு ரபரிதும ரதரியரொமல் இருந்தது

என்றே உண்தமயிலிருந்து ஆதரொயமதடய அவர முதனந்திருந்தரொர

என்பதத நரொன் உணரந்வதன்.  பண்டரொவின் ஓடுகரொலித்தனத்தத

குற்றேஞ்சரொட்ட அது வபரொதுமரொனதரொக இல்தல.  நரொன்கரொம

அகிலத்தின் வரலரொதறே மீளரொய்வு ரசய்து, அதன் அடிப்பதடயில்

அதன் கரொரியரொளரகதள கற்பிக்க வவண்டியிருந்தது.

இந்நூல் பிரசுரிக்கப்பட்டு மூன்ற தசரொப்தங்களுக்குப் பின்னர,

அதன் எழுத்துக்கதள திருமபி பரொரக்தகயில்,  நரொம கரொக்கும

மரபியம நூல் கரொலத்திற்கு தரொக்குபிடித்து நின்றள்ளது என்வறே

நரொன் நமபுகிவறேன்.  நரொன்கரொம அகிலத்தின் வரலரொற்றக்கு ஓர

அறிமுகமரொக இருப்பதற்குரிய மதிப்தபக் ரகரொண்டுள்ள அது,

சரவவதச ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்ததக் கட்டிரயழுப்புவதற்கரொன

இன்தறேய நரொள் வபரொரரொட்டத்திற்கு ரபரிதும ரதரொடரபுதடய

மரொரக்சிச தத்துவம,  வவதலத்திட்டம மற்றம மூவலரொபரொயம

சரொரந்த பிரச்சிதனகதளயும ஆரரொய்கிறேது.

வரலரொற்ற சடவரொத அணுகுமுதறேதய பயன்படுத்தி,  அரசியல்

வபரொக்குகள் உருவரொகும விதம மற்றம அவற்றிற்கு இதடயிலரொன

வபரொரரொட்டத்தத விவரிப்பதினூடரொக,  நரொம கரொக்கும மரபியம

மட்டுவம நரொன்கரொம அகிலத்தின் வரலரொற்தறே பற்றிய  நூலரொக

உள்ளது.  தனிப்பட்ட ததலவரகளின் குணரொமசங்கள்,  நல்லது

ரகட்டது,  அவரகளின் வநரொக்கங்கள்,  வமதததமகள் அல்லது

இழிவுகளில் இருந்து,  அகநிதலயரொன அணுமுதறேயில்

ரதரொடங்குவதத நிரரொகரித்து,  நரொம கரொக்கும மரபியம,  இரண்டரொம

ஏகரொதிபத்திய உலக வபரொரின் வபரொதும மற்றம அதற்குப்

பின்னரும, வரக்க வபரொரரொட்டத்தின் உலகளரொவிய மற்றம வதசிய
அபிவிருத்திக்கும மற்றம உலக முதலரொளித்துவத்திற்கும

இதடயிலரொன முரண்பரொடுகளில் இருந்து எழுந்த,  நரொன்கரொம

அகிலத்தின் முரண்பரொடுகளுக்கு அடித்தளத்தில் அதமந்திருந்த,

புறேநிதல சமூக மற்றம அரசியல் நிகழ்வுவபரொக்குகதள

கண்டறிய முதனகிறேது.  இந்த வரலரொறேரொனது,  கனன்,  பப்வலரொ,

மண்வடல் மற்றம ஹீலி என பிரதரொன அரசியல்

கதரொநரொயகரகளின் அகநிதலயரொன உள்வநரொக்கங்கதள அல்ல,

மரொறேரொக வரக்க வபரொரரொட்டத்தின் நிஜேமரொன புறேநிதல

உந்துசக்திகதள முக்கிய அடித்தளமரொக ரகரொண்டிருந்தது.

ஏங்ரகல்ஸின் வரொரத்ததகளில் கூறவதரொனரொல்,  புறேநிதல

உந்துசக்திகள் “நடவடிக்தகயில் ஈடுபடும ரபருந்திரளரொன மக்கள்
மற்றம ரபரும ததலவரகள் என்றேதழைக்கப்பட்ட அவரகளின்

ததலவரகளது சிந்ததனகளில் நனவுபூரவமரொன வநரொக்கங்களரொக

பிரதிபலிக்கின்றேன...” [4]

நரொன்கரொம அகிலத்தினுள் நடந்த வமரொதல்களுக்கு முன்னறிவிப்பரொக

இருந்த 1951  ஆண்டு மூன்றேரொம உலக மரொநரொட்தடத் ரதரொடரந்து

அபிவிருத்தி அதடந்து, நவமபர 1953 இல் வரலரொற்ற உதடவில்

வபரொய் முடிந்த வமரொததல, நரொம கரொக்கும மரபியம, உலக வபரொர
மற்றம அதற்குப் பின்னர வவகமரொகவும சிக்கலரொகவும மரொறிக்

ரகரொண்டிருந்த நிதலதமகளின் உள்ளடக்கத்தில்

பகுத்தரொரரொய்ந்தது.  இந்நூல், 1940  களின் இரண்டு திரித்தல்வரொத

வபரொக்குகள் மீது கவனத்தத ஈரக்கின்றேது, இதவ பரந்த பிரிவு

குட்டி-முதலரொளித்துவ தீவிர புத்திஜீவிகளது அரசியல்

வநரொக்குநிதலயில் வலதுவநரொக்கிய திருப்பத்ததப் பிரதிபலித்தன.

இந்த திருப்பம,  நரொன்கரொம அகிலத்திற்குள் ரதரொடரச்சியரொன

மற்றம அதிகரித்த அரசியல் பதட்டங்களில் ரவளிப்பரொட்தடக்

கண்டது.
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“பின்வனரொக்கித் திருமபுபவரகள்”  (Retrogressionists) என்றம

அறியப்பட்ட இந்த “மூன்ற கருத்துருக்கள்" குழு (Three Theses)

வஜேரமன் சரவவதச கமயூனிஸ்டுகள் அதமப்பிலிருந்து

(Internationale Kommunisten Deutschlands – IKD)  உருவரொனது.  இது

வஜேரொரசஃப் வவபர (Josef  Weber,  1901–1959) ததலதமயிலரொன

புலமரபயரந்த வஜேரமன் ட்ரரரொட்ஸ்கிஸ்டுகளின் ஓர

அதமப்பரொகும.  நரொம கரொக்கும மரபியம பிரசுரிக்கப்படுவதற்கு

முன்னதரொக,  நரொன்கரொம அகிலத்தின் வரலரொற்றில் அது வகித்த

பரொத்திரம கூடுதலரொகவவரொ அல்லது குதறேவரொகவவரொ

மறேக்கடிக்கப்பட்டிருந்தது.  ஆனரொல் அது முன்ரனடுத்த

கருத்துருக்கள்,  ட்ரரரொட்ஸ்கிச-விவரரொத மற்றம மரொரக்சிச-விவரரொத

வபரொக்குகளது அபிவிருத்தியில் ரசல்வரொக்கு மிக்கதரொக இருந்தன,

இதவ நரொன்கரொம அகிலத்திற்கு உள்வள மட்டுமல்ல,  குட்டி-

முதலரொளித்துவ தீவிர ரகரொள்தகயரொளரகளின் பரந்த

பிரிவுகளிதடவயயும பரவி இருந்தன.

IKD, உலக வசரொசலிச புரட்சியின் முன்வனரொக்தக, நிதறேவவறேரொ ஓர
அரசியல் பகற்கனவரொக நிரரொகரித்து,  அக்வடரொபர 1941  இல்

ஆவணம ஒன்தறே ரவளியிட்டது.  நவீன உலகம,  வசரொசலிசத்தத

வநரொக்கி அல்ல கரொட்டுமிரரொண்டித்தனத்தத வநரொக்கி ரசன்ற

ரகரொண்டிருக்கிறேது;  ஐவரரொப்பரொவில் பரொசிசத்தின் ரவற்றிகளரொனது,

ரதரொழிலரொள வரக்கம மீண்டும 1848  க்கு முந்ததய

நிதலதமகளுக்கு தூக்கி வீசப்பட இருக்கின்றேன என்பததவய

அரத்தப்படுத்துகிறேது; நரொஜிக்களின் இரரொணுவ ரவற்றி, IKD இதத

மரொற்றேவவ முடியரொததரொக நமபிய நிதலயில்,  உலக வரலரொற்றில்

ஒரு புதிய கட்டத்ததக் குறிக்கிறேது என்ற அந்த ஆவணம

வலியுறத்தியது.  “சிதறேச்சரொதலகள்,  புதிய வசரி பிரவதசங்கள்,

பலவந்த உதழைப்பு,  ரகரொடுஞ்சிதறே முகரொமகளும வபரொர-

தகதிகளுக்கரொன முகரொமகளும கூட இதடக்கரொல அரசியல்-

இரரொணுவ அதமப்புக்கள் மட்டுமல்ல,  அதவ ஒரு நவீன

அடிதம அரதச வநரொக்கிய அபிவிருத்திதய உள்ளடக்கி உள்ள

புதிய ரபரொருளரொதரொர சுரண்டலுக்கரொன பல வடிவங்களரொகும,

அதவ மனிதயினத்தின் ஒரு கணிசமரொன சதவீதத்தினரின் நிரந்தர
ததலவிதிதய கருத்தில் ரகரொண்டுள்ளன,”  என்றேது குறிப்பிட்டது.

[5]

வரலரொற பின்வனரொக்கி திருமபும நிகழ்முதறேயினூடரொக,

வசரொசலிசத்திற்கரொன வபரொரரொட்டம,  “வதசிய சுதந்திரத்திற்கரொன

முதனவரொல்"  பிரதியீடு ரசய்யப்பட்டுவிட்டதரொக  “ மூன்ற

கருத்துருக்கள்"  குழு தீரமரொனித்தது. [6]  அதற்கு பின்னர, 1943

இல் எழுதப்பட்ட ஓர ஆவணத்தில், IKD, இரண்டரொம அகிலத்தின்

கரொட்டிக்ரகரொடுப்புக்கு எதிரரொன வபரொரரொட்டத்தில் ரலனின்

அபிவிருத்தி ரசய்திருந்ததும, 1917  இல் வபரொல்ஷிவிக் கட்சியின்

மூவலரொபரொயம அதன் அடித்தளத்தில் ரகரொண்டிருந்ததுமரொன

ஏகரொதிபத்திய சகரொப்தம குறித்த வரலரொற்ற பகுப்பரொய்தவ

ரவளிப்பதடயரொக நிரரொகரித்தது. “முதலரொம உலக வபரொர மற்றம

அக்கரொலக்கட்டத்தின் முற்றமுழுதரொன  நிதலதமதய நரொம

பின்வனரொக்கி பரொரத்தரொல்,  அதன் ரவடிப்புக்கு இட்டுச் ரசன்றே

சகல சரவசரொதரொரணமரொன ரதரொடரபுகள் இருந்தரொலும,  அது

முதலரொளித்துவத்தின் ஒரு வரலரொற்ற துரதிருஷ்டம என்பதற்கு

அதிகமரொக வவரறேரொன்றமில்தல, ஓர எதிரபரொரரொ சமபவமரொன அது

வரலரொற்றரீதியில் அவசியப்படுவதற்கு முன்னவர

வரலரொற்றரீதியில் அவசியமரொன கட்டதமப்பிற்குள்

முதலரொளித்துவத்தின் ரபரொறிவரொக அதமந்தது,”  என்ற

குறிப்பிட்டது.  ஆனரொல் உலகப் வபரொர ஓர எதிரபரொரரொ சமபவம

என்றேரொல், அதுவபரொலவவ இரண்டரொம அகிலத்தின் ரபரொறிவும கூட

அவ்வரொரறேன்றேரொல்,  அக்வடரொபர புரட்சியின் ரவற்றி மற்றம

கமயூனிஸ்ட் அகிலத்தின் ஸ்தரொபிதத்திற்கும அது

ரபரொருத்தமரொனவத.  ரலனின் மற்றம ட்ரரரொட்ஸ்கி ரநறிப்படுத்திய,

இருபதரொம நூற்றேரொண்டின் புரட்சிகர மரொரக்சிச மூவலரொபரொயத்தின்

ஒட்டுரமரொத்த புறேநிதல அடித்தளமும,  நதடமுதறேயளவில்

மறக்கப்பட்டது.

IKD  அதன் அரசியல் அவநமபிக்தகவரொதத்தத (pessimism)

திட்டவட்டமரொன வதரயதறேகளில் ரநறிப்படுத்தியது.  அது

அறிவித்தது,  ரதரொழிலரொள வரக்கம ஒரு புரட்சிகர சக்தி

என்பரதல்லரொமமுடிந்துவிட்டது.  அது "துண்டரொடப்பட்டு,

பிளவுபடுத்தப்பட்டு,  உதடக்கப்பட்டுவிட்டது,  அதன் ரவவ்வவற

அடுக்குகள் ஒன்றரகரொன்ற எதிரநிற்கின்றேன,  அது

அரசியல்ரீதியில் தரொரமீகத் தன்தமதய இழைந்துவிட்டது,

சரவவதசரீதியில் தனிதமப்படுத்தப்பட்டு,

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது...”  என்றேது குறிப்பிட்டது.  [7]

முதலரொளித்துவம அழுகிப் வபரொய் ரகரொண்டிருந்தரொலும,  அதத

தூக்கிரயறியும ஆற்றேல் ரதரொழிலரொள வரக்கத்திற்கு கிதடயரொது

என்ற வலியுறத்திய IKD,  “மரொரக்சிசத்தத முற்றிலும தவறேரொக

புரிந்து ரகரொண்டதிலிருந்து"  எழும ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்தின்

"மிக ரபரொதுவரொன பிதழை",  “முதலரொளித்துவத்தத நிரரொகரிப்பதத

மட்டுவம பரொட்டரொளி வரக்க புரட்சியின் பணியரொக கருதுவதத..."

உள்ளடக்கி உள்ளதரொக குறிப்பிட்டது.  ஒரு புரட்சிகர சக்தியரொக

ரதரொழிலரொள வரக்கம இருக்க  இயலரொமலிருப்பது பற்றி IKD

அறிவிக்தகயில்,  ஜேனநரொயகத்திற்கரொன "நூற்றேரொண்டிற்கு முந்திய "

வபரொரரொட்டத்திற்கு திருமபுவது மட்டுவம ஒவர அரசியல் வரொய்ப்பரொக

இருப்பதரொக அறிவித்தது.  [8]  ஐக்கிய ஐவரரொப்பிய வசரொசலிச

அரசுகளுக்கரொன நரொன்கரொம அகிலத்தின் அதழைப்தப அது

எதிரத்தது:

ஐவரரொப்பரொ தன்தன "வசரொசலிச அரசுகளுக்குள்"

ஐக்கியப்படுத்திக் ரகரொள்வதற்கு முன்னர,  அது மீண்டும

சுதந்திரமரொன மற்றம தன்னரொட்சி அரசுகளரொக தன்தன

முதலில் பிரித்துக் ரகரொள்ள வவண்டும.  இது,  உதடந்து

வருவது,  அடிதமப்படுத்துவது,  மக்கதள விரட்டியடிப்பது

மற்றம பரொட்டரொளி வரக்கம வதசங்கதள மீண்டும

உருவரொக்குவது சமபந்தப்பட்ட ஒரு முழு விடயமரொகும...
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நரொம பின்வரும விதத்தில் அப்பணிதய

ரநறிப்படுத்தலரொம: பின்னுக்கு இழுக்கப்பட்ட ஒட்டுரமரொத்த
அபிவிருத்திதய மறகட்டுமரொனம ரசய்வது, (ரதரொழிலரொளர

இயக்கம உட்பட)  முதலரொளித்துவத்தின் சகல

சரொததனகதளயும மீண்டும அதடந்து,  அதிகபட்ச

சரொததனகதள எட்டி, அவற்தறே இன்னும அதிகரிப்பது. …

ஆனரொல் ரதரொழிற்துதறே முதலரொளித்துவம மற்றம

விஞ்ஞரொன வசரொசலிசம இவற்றின் வசந்தகரொலத்தில்

நிலவிய நூற்றேரொண்டு பழைதமயரொன பிரச்சிதனயரொனது —

வதசிய சுதந்திரம மற்றம ரதரொழிலரொளர இயக்கத்தின்

ஸ்தரொபிதத்திற்கரொன இன்றியதமயரொத முன்நிபந்ததனயரொக,

(ரஷ்யரொவுக்கும வசரத்து)  அரசியல் சுதந்திரம மற்றம

ஜேனநரொயகத்தத ஸ்தரொபிப்பதரொனது— மிகவும அதிமுக்கிய

அரசியல் பிரச்சிதனயரொக உள்ளன. [9]

அரசியல் நரொட்கரொட்டிதய 1848  க்கு முந்ததய சகரொப்தத்திற்கு

திருமப திருப்புவதற்கும,  சரவவதச வசரொசலிசத்திற்கரொன

வபரொரரொட்டத்தத தகவிடுவதற்கும, வதசிய இதறேயரொண்தம மற்றம

முதலரொளித்துவ ஜேனநரொயகத்திற்கரொன வபரொரரொட்டத்திற்கு

திருமபுவதற்குமரொன அதன் அதழைப்பு சகல நரொடுகளுக்கும

ரபரொருந்தும என்ற IKD வலியுறத்தியது.

[ஜேனநரொயகம மற்றம வதசிய சுதந்திரம குறித்த]  இந்த

பிரச்சிதன,  சீனரொ மற்றம இந்தியரொவிலும,  ஜேப்பரொன்

மற்றம ஆபிரிக்கரொவிலும,  ஆஸ்திவரலியரொ மற்றம

கனடரொவிலும,  ரஷ்யரொ மற்றம இங்கிலரொந்திலும என

ஒட்டுரமரொத்த உலகிலும ரவவ்வவற விதமரொக நிலவுகிறேது.

ஒரு வரொரத்ததயில் கூறவதரொனரொல், சகல ஐவரரொப்பரொவிலும,

வடக்கு மற்றம ரதன் அரமரிக்கரொவிலும கூடத்தரொன்.

பலமரொக தீவிரப்பட்ட ஜேனநரொயக மற்றம வதசிய

பிரச்சிதன இல்லரொத ஒரு நரொடு எங்வகயுவம கிதடயரொது,

அரசியல்ரீதியில் ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட ரதரொழிலரொளர

இயக்கமும எங்வகயுவம கிதடயரொது. [10] 

“வதசிய சுதந்திரம"  என்பதத மத்திய வகரொஷேமரொக ஏற்றக்

ரகரொள்ள வவண்டுரமன IKD பிரகடனப்படுத்தியது.

இதன் மூலம,  நரொம கூறே விருமபுவது இததத் தரொன்:

வதசிய பிரச்சிதன என்பது வரலரொற்ற அத்தியரொயங்களில்

ஒன்ற. இது, அவசியமரொனரீதியில், ரதரொழிலரொளர இயக்கம

மற்றம வசரொசலிச புரட்சிதய மீளதமப்பதற்கரொன

மூவலரொபரொய மரொற்றேத்திற்குரிய புள்ளியரொக மரொறியுள்ளது.

வரலரொற்றரீதியில் அவசியமரொன இந்த அத்தியரொயத்ததப்

புரிந்து ரகரொள்ளரொத எவரும அதத எவ்வரொற

பயன்படுத்துவரதன்பதத அறியரொதவரகள் என்பவதரொடு,

மரொரக்சிசம-ரலனினிசம குறித்தும ஒன்றம அறியரொதவரகள்

மற்றம புரிந்து ரகரொள்ளரொதவரகள் ஆவர. [11]

உண்தமயில்,  ரலனின் மற்றம ட்ரரரொட்ஸ்கியின்

வவதலத்திட்டத்தத IKD தரொன் தகத்துறேந்து ரகரொண்டிருந்தது.

முதலரொளித்துவத்தத தூக்கி வீசுவதற்கரொன வபரொரரொட்டத்திலிருந்து

ஜேனநரொயக வகரொரிக்தககளுக்கரொன வபரொரரொட்டத்ததப்

பிரிப்பரதன்பது,  நிரந்தர புரட்சியின் தத்துவம மற்றம

வவதலத்திட்டத்தத முற்றிலுமரொக தகவிடுவதத

அரத்தப்படுத்துகிறேது.  கரொலங்கடந்து முதலரொளித்துவ வளரச்சி

கண்ட நரொடுகளில்,  “ஜேனநரொயகம மற்றம வதச விடுததலதய

எட்டுவதற்கரொன முழுதமயரொன மற்றம நிஜேமரொன தீரவு என்பது,

பரொட்டரொளி வரக்க சரவரொதிகரொரத்தத அந்த ஒடுக்கப்பட்ட நரொட்டின்
ததலதமயரொக,  அதனத்திற்கும வமலரொக அதன் ரபருந்திரளரொன

விவசரொயிகளின் ததலதமயரொக,  ஏற்றக் ரகரொள்வதன் மூலமரொக

மட்டுவம அதடய முடியும,”  என்ற நிரந்தர புரட்சி தத்துவத்தில்

ட்ரரரொட்ஸ்கி விவரித்தரொர. [12]

முதலரொளித்துவ  வளரச்சி குன்றிய  நரொடுகளில் வசரொசலிச

வகரொரிக்தககளில் இருந்து ஜேனநரொயக வகரொரிக்தககதள IKD

பிரித்தவத வபரொதுமரொனளவிற்கு தவறேரொக இருந்தது. ஆனரொல் உலக

முதலரொளித்துவத்தின் முன்வனறிய தமயங்களில் வதசிய

சுதந்திரத்திற்கரொன ஒரு முதலரொளித்துவ வவதலத்திட்டத்திற்கு

உயிரூட்டுவதற்கும,  மற்றம வசரொசலிசத்திற்கரொன வபரொரரொட்டத்தத

இப்வபரொததக்கு உரியதல்ல என்ற நிரரொகரிப்பதற்குமரொன IKD இன்

முயற்சிகள்,  அரசியல் சீரழிவின் வநரொய்வரொய்ப்பட்ட  மட்டத்தத

பிரதிபலித்தது.  ஐவரரொப்பரொ மீதரொன நரொஜி ஆட்சி

ஐமபதரொண்டுகளுக்கு இல்தலரயன்றேரொலும குதறேந்தபட்சம

முப்பதரொண்டுகளுக்கு ரதரொடருரமன்றே கண்வணரொட்டத்தத,  IKD

ததலவர வஜேரொரசஃப் வவபர,  1940  களின் மத்தியில்,

ரவளிப்படுத்தியதரொக அவரது கூட்டரொளிகளும நண்பரகளும

பின்னர நிதனவுகூரந்தனர. [13]

சரொக்ட்மன்வரொதிகள் (Shachtmanites)  IKD  இன் நிதலப்பரொட்தட

வரவவற்றேதுடன் ஊக்குவித்தனர.  1940  இல் நரொன்கரொம

அகிலத்துடன் உதடத்துக் ரகரொண்ட சரொக்ட்மன்வரொதிகள், வசரொவியத்

ஒன்றியத்தத ஒரு ரதரொழிலரொளர அரசரொக வதரயறப்பததயும

மற்றம ஏகரொதிபத்தியத்திற்கு எதிரரொக வசரொவியத் ஒன்றியத்தத

பரொதுகரொப்பதத நிரரொகரிப்பதுடன்,  IKD  இன் வரொதங்கள் முற்றிலும

ரபரொருந்தி இருப்பதரொக நமபினரொரகள். 1940 களின் வபரொக்கில் IKD

இன் அடுத்தடுத்த பரிமரொணம, பின்வனரொக்கித் திருமபும தத்துவம

(retrogressionist  theory) குறித்த இந்த மதிப்பீட்டில்

சரொக்ட்மன்வரொதிகள் சரியரொக இருந்ததத நிரூபித்தது.

நரொன்கரொம அகிலத்திலிருந்து IKD ஐ பிரித்துக் கரொட்டிய,

ரநறிதவறிய இந்த முன்வனரொக்கு,  முடிவரொக ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன்

(Morrow-Goldman) வபரொக்கின் வடிவத்தில் வசரொசலிச ரதரொழிலரொளர

கட்சிக்குள் (SWP) ஆதரதவ கண்டது.  நரொம கரொக்கும மரபியம

எழுதுவதற்கு முன்னர, இந்த வபரொக்கின் முக்கியத்துவம குறித்து

வபரொதுமரொனளவிற்கு ஆரரொயப்படரொமவலவய இருந்தது.  1944  இல்
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அது வசரொசலிச ரதரொழிலரொளர கட்சிக்குள் எதிரப்பு குழுவரொக

எழுந்தன.  அதன் இரண்டு பிரதரொன ததலவரகளும நரொன்கரொம

அகிலத்திலும மற்றம அந்த அரமரிக்க கட்சியிலும முக்கிய

பரொத்திரம வகித்திருந்தனர.  ட்ரரரொட்ஸ்கியின் வழைக்கறிஞரரொக

பணியரொற்றிய ஆல்வபரட் வகரொல்ட்மன் (Albert  Goldman,  1897-1960),

1937  இல் டுவி ஆதணக்குழுவில் (Dewey  Commission)

ட்ரரரொட்ஸ்கியின் பிரதிநிதியரொக இருந்தரொர.  1941  ஸ்மித் சட்ட

விசரொரதணயில்,  வதசத்துவரரொகத்திற்கரொக  குற்றேஞ்சரொட்டப்பட்ட SWP

அங்கத்தவரகளுக்கரொக வகரொல்ட்மன் தரொன் வரொதரொடினரொர. வரொதிகளில்

ஒருவரரொக இருந்த அவர,  குற்றேவரொளிகளரொக கரொணப்பட்டு

சிதறேக்கு அனுப்பப்பட்ட பதிரனட்டு கட்சி அங்கத்தவரகளில்

ஒருவரரொக இருந்தரொர.  SWP அரசியல் குழுவின் ஓர

அங்கத்தவரும சிறேந்த வசரொசலிஸ்ட் இதழைரொளருமரொன ஃபீலிக்ஸ்

ரமரொவறேரொ (Felix  Morrow,  1906-1988), ஸ்ரபயினில் புரட்சியும

எதிரபுரட்சியும என்றே அவரின் நூலுக்கரொக நன்கறியப்பட்டவரரொவர.

அவரும,  1941  விசரொரதண முடிவில் சிதறேக்கு அனுப்பப்பட்ட

கட்சி அங்கத்தவரகளில் ஒருவரரொக இருந்தரொர.  ரமரொவறேரொ-

வகரொல்ட்மன் கன்தனயின் மற்ரறேரொரு முக்கிய அங்கத்தவரரொக

இருந்த Jean  van  Heijenoort  (1912–1986), 1930  களின் வபரொது

ட்ரரரொட்ஸ்கியின் அரசியல் ரசயலரரொகவும,  இரண்டரொம உலகப்

வபரொரின் வபரொது நரொன்கரொம அகிலத்தின் நதடமுதறே

ரசயலரரொகவும வசதவயரொற்றியிருந்தரொர.

ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன் வபரொக்கின் நிதலப்பரொடுகதள நரொம கரொக்கும

மரபியம விரிவரொக மீளரொய்வு ரசய்கிறேது.  இருப்பினும,  நரொம

கரொக்கும மரபியம பிரசுரிக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர,  SWP  இன்

இன்னும பல உள்கட்சி விவரொத அறிக்தககள் கிதடக்க

ரபற்றிருப்பது,  ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன் வபரொக்கு எந்தளவிற்கு IKD

இன் வரொதங்களில் ரசல்வரொக்கு ரசலுத்தியது என்பதத

முழுதமயரொக மதிப்பீடு ரசய்வதத சரொத்தியமரொக்குகிறேது,

இதற்கரொக இதணயத்திற்கு தரொன் நன்றி கூறே வவண்டும.  1942

இல்,  மரொரக் ரலரொரிஸ் (Marc Loris)  என்றே ரபயரில் எழுதிய Van

Heijenoort  மற்றம ரமரொவறேரொ,  "மூன்ற கருத்துருக்கள்"

தீரமரொனத்தில் முன்தவக்கப்பட்ட வரொதங்கதள எதிரத்திருந்தனர.

ஆனரொல் 1944  இன் மத்தியில் அவரகளின் நிதலப்பரொடுகள்,

அதுவும வகரொல்ட்மனின் நிதலப்பரொடு,  ஒரு தீவிர மரொற்றேத்திற்கு

ரசன்றேது.  ஐவரரொப்பரொவில் வசரொசலிசப் புரட்சியின்

வவதலத்திட்டத்திற்கு நரொன்கரொம அகிலத்தின் ஆதரவரொனது,

இரண்டரொம உலக வபரொர முடிவுக்குப் பின்னர நிலவிய

நிதலதமகளில்,  அதத அரசியல்ரீதியில் ரபரொருத்தமற்றேதரொக

ஆக்குவதரொக ரமரொவறேரொ வரொதிட்டரொர.  ஐவரரொப்பரொவில்,  அதுவும

குறிப்பரொக பிரரொன்ஸ் மற்றம இத்தரொலியின் சமபவங்கதள மிகவும

பழைதமவரொத மற்றம வதரொல்விவரொத  நிதலப்பரொட்டில் நின்ற ,

ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன் கன்தன வலியுறத்துதகயில்,  அங்வக

வசரொசலிச புரட்சியின் சரொத்தியக்கூவறே இல்தல என்ற

வலியுறத்தியது.  சமூக ஜேனநரொயகம மற்றம ஜேனநரொயகரீதியில்

ரசயல்படும பல்வவற முதலரொளித்துவ இயக்கங்களது அணியில்

வசரந்து,  முதலரொளித்துவ ஜேனநரொயக சீரதிருத்தங்களுக்கரொன ஓர

இயக்கமரொக தன்தன மரொற்றிக் ரகரொள்வதத தவிர,  நரொன்கரொம

அகிலத்திடம வவரறேந்த நமபகமரொன அரசியல் விருப்பத்வதரவும

இல்தல என்ற அது வரொதிட்டது.

ரமரொவறேரொவும வகரொல்ட்மனும நரொன்கரொம அகிலத்தத முதலரொளித்துவ

ஜேனநரொயகத்தின் ஓர இடது ரதரொங்குததசயரொக மரொற்றவதற்கு

அறிவுறத்திய அவதவவதளயில், சரொக்ட்மன்வரொதிகளுடன் அரசியல்

மறஐக்கியத்திற்கும அதழைப்புவிடுத்தனர,  முன்னர வசரொவியத்

ஒன்றிய பரொதுகரொப்தப நிரரொகரித்திருந்த அவரகள் வவகமரொக

"கமயூனிச சரவரொதிபத்தியத்திற்கு"  (communist  totalitarianism)

எதிரரொன அரமரிக்க ஏகரொதிபத்தியத்தின் வபரொரரொட்டத்திற்கு முழு

ஆதரவரொக பரிணமித்து ரகரொண்டிருந்தரொரகள். நரொன்கரொம அகிலமும

வசரொசலிச ரதரொழிலரொளர கட்சியும (SWP) பலமரொக மற்றம மிகச்

சரியரொக ரமரொவறேரொ மற்றம வகரொல்ட்மனின் ரநறிதவறிய

முன்வனரொக்தக நிரரொகரித்தன.

ஐவரரொப்பிய சமபவங்கதள வநரொக்கிய ஒரு "சரியரொன நிதலப்பரொடு"

குறித்த வரொதங்களது மதிப்பீடு,  ரவறமவன புத்திஜீவித

விவரொதப்ரபரொருளரொக இருக்கவில்தல.  ரபரிதும வடிவமற்றே

மற்றம ஸ்திரமற்றே நிதலதமயில்,  வபரொருக்குப் பிந்ததய

அரசியல் ரநருக்கடியின் விதளவு ஐயத்திற்குரியதரொக இருந்த

நிதலயில்,  அந்த சூழ்நிதலயிலும ட்ரரரொட்ஸ்கிஸ்டுகள் புரட்சிகர

சரொத்தியக்கூறக்கு முழு ரவளிப்பரொட்தட வழைங்க முயன்ற

வந்தனர.  அவரகள் முதலரொளித்துவத்தின் மீள்ஸ்திரப்பரொடு

தவிரக்கவியலரொதது என்றே முன்கூட்டிய அனுமரொனங்களின் மீதல்ல,

முதலரொளித்துவத்தத தூக்கிரயறிவதற்கு நிலவிய புறேநிதலயரொன

வரொய்ப்புவளங்கள் மீது அவரகளது பணிதய அதமத்துக்

ரகரொண்டரொரகள்.  ஹிட்லர அதிகரொரத்திற்கு வருவதற்கு முந்ததய

மரணகதியிலரொன மணித்தியரொலங்களுக்கு முன்னர,  நிதலதம

"நமபிக்தகயற்றள்ளதரொ"  என்ற ட்ரரரொட்ஸ்கியிடம வகட்கப்பட்டது.

அந்த வரொரத்தத புரட்சியரொளரகளின் அகரரொதியிவலவய கிதடயரொது

என்றேவர பதிலளித்தரொர.  “வபரொரரொட்டவம தீரமரொனிக்கும"  என்ற

ட்ரரரொட்ஸ்கி அறிவித்தரொர.  வபரொருக்குப் பிந்ததய ஐவரரொப்பரொவின்

சீரகுதலவு மற்றம குழைப்பத்திற்கு இதடவய, புரட்சிகர விளக்கம

நமபிக்தகயற்றேது என்றம முதலரொளித்துவ ஸ்திரப்பரொடு

தவிரக்கவியலரொதது என்றம வரொதிட்டவரகளுக்கு இந்த பதிதல

தரொன் கூறே வவண்டியிருந்தது.  ரமரொவறேரொ மற்றம வகரொல்ட்மன்

அறிவுறத்தியவரொற வதரொல்விதய முன்கூட்டிவய ஒப்புக்

ரகரொண்டிருந்ததரொல்,  ட்ரரரொட்ஸ்கிஸ்டுகளும முதலரொளித்துவ

மறஸ்திரப்பரொட்டிற்கு ஆதரவரொக வவதல ரசய்த கரொரணிகளில்

ஒன்றேரொக மரொறி இருப்பரொரகள்.

ஜேனநரொயக வகரொரிக்தககளுக்கும ஒரு புரட்சிகர வசரொசலிச

வவதலத்திட்டத்திற்கும இதடயிலரொன ரதரொடரபு குறித்த

7- Preface to the Turkish edition of The Heritage We Defend



முரண்பரொடரொன வரொதங்கள்,  ரவவ்வவற வரக்க நிதலப்பரொடுகளில்

பிரதிபலித்தது.  ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன் வபரொக்கின் முன்னணி

பிரதிநிதிகள் அதனவரும துரிதமரொக வலதத வநரொக்கி நகரந்தனர.

வகரொல்ட்மன் SWP ஐ விட்டு ரவளிவயறி, பின்னர சில கரொலத்தில்

சரொக்ட்மன்வரொத இயக்கத்தில் இதணந்தரொர,  பின்னர

விதரவிவலவய,  மரொரக்சிசத்தத தகத்துறேந்தரொர.  1946  இல் SWP

இல் இருந்து ரவளிவயற்றேப்பட்ட பின்னர,  ரமரொவறேரொ வசரொசலிச

அரசியதல தகத்துறேந்து,  அரமரிக்க ஏகரொதிபத்தியத்தின்

பனிப்வபரொதர ஆதரித்ததுடன்,  புதிர இலக்கியத்தின் ரசல்வ

ரசழிப்பரொன பதிப்பரொளரரொக மரொறினரொர. வசரொவியத் ஒன்றியத்தத ஓர
"அடிதம அரசரொக"  கண்டனம ரசய்த Van  Heijenoort  உம

நரொன்கரொம அகிலத்திலிருந்து விலகி, வசரொசலிச அரசியல் உடனரொன

அவரின் தனிப்பட்ட ஈடுபரொட்தட நிதறேவு ரசய்து,  ஒரு

குறிப்பிடத்தக்க கணிதவியலரொளர ஆனரொர.

பனிப்வபரொர சூழைல்,  வபரொருக்குப் பிந்ததய ஐவரரொப்பரொவின்

ரபரொருளரொதரொர மீள்ஸ்திரப்பரொடு,  ரதரொழிலரொள வரக்க புரட்சிகர

இயக்கம அதிகரொரத்துவத்தரொல் திக்குமுக்கரொட ரசய்யப்பட்டதம

ஆகியதவ இடதுசரொரி குட்டி-முதலரொளித்துவ புத்திஜீவிகளின்

அரசியல் கண்வணரொட்டத்ததப் பரொதித்திருந்த நிதலயில்,

இத்ததகய தனிநபரகளின் அரசியல் பரிணரொமம ஒரு பரந்த

சமூக நிகழ்வுவபரொக்கின் பரொகமரொக இருந்தது.  மரொரக்சிசம

இருத்தியல் வரொதத்திற்கு (existentialism) வழிவிட்டது.  சமூக

நிகழ்வுவபரொக்குகளின் மீது ஆரமப ஒருமுதனப்தப ரசய்வதற்கு

பதிலரொக அது தனிப்பட்ட பிரச்சிதனகள் மீதரொன

நிதலப்பரொடுகளரொல் பிரதியீடு ரசய்யப்பட்டது.  உளவியல்

நிதலப்புள்ளியில் இருந்து வழைங்கப்பட்ட அவரகளின்

ரபரொருள்விளக்கத்திற்கு ஆதரவரொக,  அரசியல் சமபவங்களின்

விஞ்ஞரொனபூரவ மதிப்பீடு தகவிடப்பட்டது.  ரபரொருளரொதரொர

திட்டமிடலின் சரொத்தியக்கூற அடிப்பதடயில் அதமந்த எதிரகரொலம

குறித்த கருத்துருக்கள், கற்பனரொவரொத பகல்கனவிற்கு வழிவிட்டது.

ரதரொழிலரொள வரக்கத்தின் மீதரொன ரபரொருளரொதரொர சுரண்டல் மீதரொன
ஆரவம குதறேந்தது.  வரக்க ஆட்சி மற்றம ரபரொருளரொதரொர

அதமப்புமுதறே பிரச்சிதனகளில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு,

சுற்றச்சூழைல் பிரச்சிதனகள் மீதரொன முன்னீடுபரொடு முன்னுக்குக்

ரகரொண்டு வரப்பட்டது.

IKD ததலவரகளது பரிணரொமம,  சமூகரீதியில் புத்திஜீவித

"பின்வனரொக்கி திருமபும"  தீரமரொனகரமரொன நிகழ்ச்சிப்வபரொக்கில்

ரதளிவரொக உள்ளது.  நரொன்கரொம அகிலத்துடனரொன அதன்

உறேவுகதள IKD கடுதமயரொக்கி ரகரொண்ட பின்னர,  வஜேரொரசஃப்

வவபர முற்றிலுமரொக மரொரக்சிச அரசியலுடன் உதடத்துக்

ரகரொண்டு,  ஓர அதர-அரரொஜேகவரொத சுற்றச்சூழைல்

கற்பனரொவரொதத்தின் ஒரு தீரக்கதரிசியரொக ஆனரொர. அவரது பிரதரொன

சீடரகளில் ஒருவரும வசரொசலிச ரதரொழிலரொளர கட்சியின் முன்னரொள்

அங்கத்தவருமரொன முரவர புக்சன் (Murray  Bookchin, 1921-2006),

1971  இல்,  Post-Scarcity  Anarchism என்றே அவரது நூதல

வஜேரொரசஃப் வவபருக்கு அரபணித்தரொர.  மரொரக்சிசத்தின் ஒரு

கடுதமயரொன எதிரப்பரொளரரொக மரொறியிருந்த புக்சன்,  “இந்நூலில்

அபிவிருத்தி ரசய்யப்பட்ட கற்பனரொவரொத திட்டத்தத வதரயறக்க

இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர  ரநறிப்படுத்திய" அவரது

ஆவலரொசகருக்கு நன்றி ரதரிவித்தரொர.  [14]  முதலரொளித்துவ

வதசியவரொத குரதிஷ் ரதரொழிலரொளர கட்சியின் (PKK) ததலவர

அப்துல்லரொ ஓச்சலன் (Abdullah  calan)  Ö 1999  இல் துருக்கிய

அரசரொங்கத்தரொல் பிடிக்கப்பட்டு சிதறேயில் அதடக்கப்பட்டதற்குப்

பின்னர,  புக்சினின் எழுத்துக்கள் அவர கவனத்திற்கு வந்தது.

புக்சினின் எழுத்துக்களில்,  “ஜேனநரொயகக் கூட்டதமப்புவரொதம"

(Democratic  Confederalism) குறித்த அவரின் ரசரொந்த

முன்ரமரொழிவுகளுக்குப் ரபரொருந்திய சிந்ததனகதள ஓச்சலன்

கண்டரொர.  புக்சினின் மரணத்தின் வபரொது,  PKK அவதர "20  ஆம

நூற்றேரொண்டின் ததலச்சிறேந்த சமூக விஞ்ஞரொனிகளில் ஒருவர"

என்ற ரகமௌரவித்தது. [15]

அரசியதல வரக்க நலன்களின் தரக்கவியவல ஆள்கிறேது.

அகநிதல தகுதிவதககளின் அடிப்பதடயில் அரசியல்

கன்தனகதள மதிப்பிட முதனபவரகள்,  குறிப்பரொக

கல்வியரொளரகள்,  இந்த அடிப்பதட உண்தமதய அடிக்கடி

மறேந்துவிடுகிறேரொரகள்.  அதனத்திற்கும வமலரொக,  அவரகளது

தீரமரொனங்கள் குறித்து குறிப்பரொக சந்தரப்பவரொதிகள் மற்றம

புரட்சியரொளரகளுக்கு இதடயிலரொன ஓர சரச்தசதய மதிப்பிடும

விடயத்தில்,  அவரகளது ரசரொந்த குறிப்பிடப்படரொத அரசியல்

பரொரபட்சம வமவலரொங்கி இருக்கும.  குட்டி-முதலரொளித்துவ

கல்வியரொளரகதளப் ரபரொறத்த வதரயில்,  சந்தரப்பவரொதிகள்

முன்ரனடுக்கும ரகரொள்தககள் வழைதமயரொக புரட்சியரொளரகள்

முன்ரனடுக்கும ரகரொள்தககதள விட மிகவும

"யதரொரத்தமரொனதரொக"  ரதரிகிறேது.  ஆனரொல்,  இங்வக எதுவும

அப்பரொவித்தனமரொன ரமய்யியல் கிதடயரொது என்பததப் வபரொல,

இங்வக அப்பரொவித்தனமரொன அரசியலும கிதடயரொது.  முன்உணர

முடிகிறேவதரொ இல்தலவயரொ,  ஓர அரசியல் வவதலத்திட்டம

புறேநிதல விதளவுகதளக் ரகரொண்டுள்ளது.  வரலரொற்றக்கு

அப்பரொற்பட்ட வதசிய சுதந்திரம மற்றம அதனவருக்குமரொன

ஜேனநரொயகம குறித்த IKD இன் வவதலத்திட்டம வசரொசலிசத்திற்கு

விவரரொதமரொன,  வரக்க நலன்களுக்கு அன்னியப்பட்ட ஒரு

ரவளிப்பரொடரொக இருந்ததத,  1940  களில்,  நரொன்கரொம அகிலமும

SWP உம கண்டு ரகரொண்டன.

1950  களின் ஆரமபத்தில்,  பின்வனரொக்கி திருமபும

கருத்துருக்களுக்கு அரரொஜேவரொத மற்றம சுற்றச்சூழைல்

தத்துவத்தின் கட்டதமப்பிற்குள் மறவடிவம ரகரொடுக்கப்பட்டன.

அதற்கு சிலகரொலத்திற்குப் பின்னர,  மரொரக்சிச-விவரரொத புக்சினின்

முயற்சிகளரொல் வஜேரொரசஃப் வவபரின் கருத்துருக்கள்,  பிரதரொன

ஏகரொதிபத்திய சக்திகளுடன் முடிவில்லரொ தந்திரங்களும
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கூட்டுறேவுகளும சரொரந்த அரசியல் நடவடிக்தககதளக்

ரகரொண்டிருந்த குரதிஷ் வதசியவரொதிகள் உட்பட,  குட்டி-

முதலரொளித்துவத்தின் ரவவ்வவற பிரிவுகளுக்குள் ஒரு பரந்த

சமூக மற்றம அரசியல் அடித்தளமரொக அபிவிருத்தி அதடந்தன.

ட்ரரரொட்ஸ்கிசத்தத தகத்துறேந்த பின்னர,  பண்டரொ முதலரொளித்துவ

வதசியவரொதத்திற்குத் திருமபி,  ஓச்சலதன உணரவுபூரவமரொக

பரொரரொட்டும ஒருவரரொக மரொறியதுடன்,  PKK இன் ரசயலூக்கம

ரகரொண்ட ஆதரவரொளரரொகவும மரொறினரொர.

1940  களின் சமூக மற்றம அரசியல் உள்ளடக்கத்தினுள்,

சரொக்ட்மன்வரொதிகள்,  “மூன்ற கருத்துருக்கள்"  குழு மற்றம

ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன் வபரொக்கிதன,  அதற்கு சிலகரொலத்திற்குப்

பின்னர உருரவடுத்த பப்வலரொவரொத திருத்தல்வரொதத்துடன்

இதணத்த ஒரு முக்கிய அரசியல் கருத்துரு என்னரவன்றேரொல்,

ரதரொழிலரொள வரக்கத்தின் புரட்சிகர சரொத்தியத்திறேதன

நிரரொகரிப்பதரொகும.  இந்த நிரரொகரிப்பு,  துல்லியமரொக பல்வவற

வடிவங்கதள எடுத்தன.  ஒரு புதிய ஆளும வரக்கமரொக

மரொறிவரும நிகழ்ச்சிப்வபரொக்கில் இருந்த,  அல்லது ஏற்கனவவ

மரொறியிருந்த, ஓர அதிகரொரத்துவ உயரடுக்கரொல் கட்டுப்படுத்தப்படும
"கூட்டதமப்பு"  சமூகத்தின் ஒரு புதிய வடிவத்ததவய, வசரொவியத்

ஒன்றியம பிரதிநிதித்துவம ரசய்ததரொக சரொக்ட்மன் ஊகித்தரொர.

வசரொவியத் ஒன்றியம "அரசு முதலரொளித்துவத்தின்"  ஒரு வடிவம

என்பது சரொக்ட்மன் தத்துவத்தின் வவரறேரொரு வடிவமரொக இருந்தது.

ரமரொவறேரொ-வகரொல்ட்மன் வபரொக்தகப் பின்ரதரொடரந்து,  “மூன்ற

கருத்துருக்கள்"  குழு வசரொசலிச புரட்சியரொனது வரலரொற்றரீதியில்

தனது பரொதததய இழைந்துவிட்டதரொக தீரமரொனித்தது.

பப்வலரொ மற்றம மண்வடலின் திருத்தல்கள்,  ட்ரரரொட்ஸ்கிசத்தத

தகவிட்டதத,  அதிரடி வீரரொவவசங்கதளக் ரகரொண்டு

மதறேத்திருந்தது.  ஆனரொல் அவரகளின் முன்வனரொக்கில்,

ரதரொழிலரொள வரக்கம அல்ல ஸ்ரரொலினிச அதிகரொரத்துவவம

வசரொசலிச ஸ்தரொபிதத்திற்கு முன்னணி சக்தியரொக இருந்தது.

பப்வலரொவரொத தத்துவம சரொக்ட்மன் தத்துவத்திற்கு ஒரு ததலகீழ்

விவனரொதமரொக இருந்தது. சரொக்ட்மன்வரொதிகள் ஸ்ரரொலினிச ஆட்சிதய

ரவடிப்பரொரந்த "அதிகரொரத்துவ கூட்டதமப்புவரொத"  (bureaucratic

collectivist)  சமூகம எனும ஒரு புதிய வடிவத்தின் முன்வனரொடி

என்ற குற்றேஞ்சரொட்டிய நிதலயில்,  பப்வலரொவரொத வபரொக்வகரொ

இரண்டரொம உலக வபரொருக்குப் பின்னர கிழைக்கு ஐவரரொப்பரொவில்

ஸ்தரொபிக்கப்பட்ட அதிகரொரத்துவ ஸ்ரரொலினிச ஆட்சிகள்,

முதலரொளித்துவத்திலிருந்து வசரொசலிசத்திற்கு மரொறவதற்கரொன

வரலரொற்ற மரொற்றேத்திற்கு அவசியமரொன வடிவமரொக இருக்குரமன

பிரகடனப்படுத்தியது. இந்த வபரொக்குகள் எல்லரொம, ஒவ்ரவரொன்றம

அவற்றின் ரசரொந்த வழியில்,  ரதரொழிலரொள வரக்கம புரட்சிகர

பரொத்திரம வகிக்கரொது என்றே அவற்றின் அரசியல் முன்வனரொக்தக

அடித்தளத்தில் ரகரொண்டிருந்தன.  இதன்படி,  ரதரொழிலரொள வரக்கம

வரலரொற்ற நிகழ்ச்சிப்வபரொக்கில் ஒரு ரசயலூக்கம ரகரொண்ட

சக்தியரொக மட்டுமல்லரொது ஒரு தீரக்கரமரொன  சக்தியரொக  கூட

இருக்கவில்தல.

ரசப்டமபர 1939 இல், மக்ஸ் சரொக்ட்மன் (Max Shachtman) மற்றம

வஜேமஸ் வபரன்ஹரொம (James  Burnham) ததலதமயில்,  வசரொசலிச

ரதரொழிலரொளர கட்சிக்குள்,  குட்டி-முதலரொளித்துவ எதிரப்புக்கு

எதிரரொன வபரொரரொட்டத்தின் ரதரொடக்கத்திவலவய,  பிரச்சிதனயில்

சமபந்தப்பட்டுள்ள வரலரொற்ற முன்வனரொக்கு குறித்த அடிப்பதட

வகள்வியில் கவனம ரசலுத்துமரொற ட்ரரரொட்ஸ்கி

அதழைப்புவிடுத்தரொர.  நரொன்கரொம அகிலம ரதரொழிலரொள வரக்கத்தின்

புரட்சிகர பரொத்திரத்தத மட்டும வலியுறத்தவில்தல என்ற

எழுதிய ட்ரரரொட்ஸ்கி,  கடந்தகரொல வதரொல்விகளில் இருந்து

படிப்பிதனகதளக் கற்ற, அதிகரொரத்துவ கட்டுப்பரொட்டு பதவிகளில்

இருந்து வசரொசலிசத்தின் கரொட்டிக்ரகரொடுப்பரொளரகதள நீக்கி,

அதிகரொரத்ததக் தகப்பற்றவதற்கரொன வபரொரரொட்டத்தின் ரவற்றிக்கு

அவசியமரொன ததலதமதயத் ரதரொழிலரொள வரக்கத்தினுள்

கட்டிரயழுப்புவததயும சரொத்தியமரொனது என்ற எழுதிய

ட்ரரரொட்ஸ்கி,  குட்டி-முதலரொளித்துவ இடது இந்த அடிப்பதட

புரட்சிகர முன்வனரொக்தக நிரரொகரித்ததரொக குறிப்பிட்டரொர:

ஏமரொற்றேமதடந்திருந்த மற்றம உதறேல் எடுத்திருந்த

வபரொலி-மரொரக்சிசத்தின் பல்வவற வதகப்பட்ட எல்லரொ

பிரதிநிதிகளும,  ததலதமயின் திவரொல்நிதலதமயரொனது

பரொட்டரொளி வரக்கத்தின் புரட்சிகர திட்டத்ததப் பூரத்தி

ரசய்வதற்கரொன அதன் ததகதமயின்தமதய மட்டுவம

"பிரதிபலிக்கிறேது"  என்றே அனுமரொனத்தில்,  வநரரதிரரொக

ரசன்றேனர.  நமது எதிரப்பரொளரகளில் ஒருவர கூட இந்த

கருத்தத ரதளிவரொக ரவளிப்படுத்தவில்தல,  ஆனரொல்

ஸ்ரரொலினிசவரொதிகள் மற்றம சமூக-ஜேனநரொயகவரொதிகதளக்

குறித்து கூறே வவண்டியவத இல்தல என்றே நிதலயில்,

அதிதீவிர இடதுகள்,  மத்தியவரொதிகள்,  அரரொஜேகவரொதிகள்

என இவரகள் அதனவருவம அவரகளது

வதரொல்விகளுக்கரொன ரபரொறப்தபப் பரொட்டரொளி வரக்கத்தின்

வதரொள்களுக்கு மரொற்றகின்றேனர.  அவரகளில் யரொருவம

துல்லியமரொக எந்த நிதலதமகளின் கீழ் பரொட்டரொளி

வரக்கம வசரொசலிச திருப்பத்தத பூரத்திரசய்யும ததகதம

ரகரொண்டிருக்கும என்பததச் சுட்டிக்கரொட்டவில்தல.

வதரொல்விகளுக்கரொன கரொரணம பரொட்டரொளி வரக்கத்தின் சமூக

பண்புகளில் தரொன் வவரூன்றியுள்ளது என்ற நரொம

எடுத்துக் ரகரொண்டரொல்,  பின்னர,  நவீன சமூகத்தின்

நிதலதமதய அவநமபிக்தகக்கு உரியதரொக நரொம

ஒப்புக்ரகரொள்வதரொக ஆகிவிடும. [16]

பப்வலரொவரொத திருத்தல்வரொதத்திற்கு அடியில் இருந்த

அவநமபிக்தகவரொதம —இதத ஒருவர மனக்கசப்பு (despair)

என்பதரொக கூட விவரிக்கலரொம—  1951  மூன்றேரொம உலக

மரொநரொட்டிற்கு முன்னதரொக அபிவிருத்தி ரசய்யப்பட்ட அதன்
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"வபரொர-புரட்சி"  (war-revolution)  தத்துவத்தில் ஒருமித்த

ரவளிப்பரொட்தடக் கண்டது.  பப்வலரொவரொத ஆவணம அறிவித்தது,

“நமது இயக்கத்ததப் ரபரொறத்த வதரயில்,  புறேநிதல சமூக

யதரொரத்தமரொனது,  இன்றியதமயரொத விதத்தில் முதலரொளித்துவ

ஆட்சி மற்றம ஸ்ரரொலினிச உலதக உள்ளடக்கி உள்ளது.”

வசரொசலிசத்திற்கரொன வபரொரரொட்டம இந்த இரண்டு முகரொமகளுக்கு

இதடயிலரொன ஒரு வபரொர என்றே  வடிவத்தத எடுக்கும,

அதிலிருந்து ஸ்ரரொலினிச முதறே ரவற்றிகரமரொனதரொக

உருரவடுக்கும.  அணுரவப்ப உமிழ்வு வபரொரின் (thermo-nuclear

war) சரொமபல்களில் இருந்து ஸ்ரரொலினிசவரொதிகள் உயிரத்ரதழுந்து,

கிழைக்கு ஐவரரொப்பரொவில் ஏற்கனவவ உள்ளததப் வபரொன்றே

"ஊனமுற்றே ரதரொழிலரொளர அரசுகதள"  ஸ்தரொபிப்பரொரகள்,  அதவ

நூற்றேரொண்டுகளுக்கும நீடித்திருக்கும.  இந்த விவநரொதமரொன

சூழைலில்,  ரதரொழிலரொள வரக்கத்திற்வகரொ அல்லது நரொன்கரொம

அகிலத்திற்வகரொ எந்த சுயரொதீனமரொன பரொத்திரமும இருக்கரொது.

அதன் கரொரியரொளரகள் ஸ்ரரொலினிச கட்சிகளுக்குள் நுதழைந்து,

அவரகளுக்கு அழுத்தமளிக்கும இடது குழுவரொக ரசயல்பட

அறிவுறத்தப்படுவரொரகள்.  இந்த கதலப்புவரொத முன்வனரொக்கு

(liquidationist perspective) ஸ்ரரொலினிச கட்சிகளுக்குள் நுதழைவவதரொடு

நின்றவிடவில்தல. இந்த ரதரொகுப்பில் விளக்கப்பட்டவரொற:

ஸ்ரரொலினிசத்தத ஏற்பரதன்பது,  புதிய பப்வலரொவரொத

கண்வணரொட்டத்தின் ஒரு மத்திய அமசமரொக இருந்தது

என்றேரொலும,  இதத அதன் இன்றியதமயரொ குணரொமசமரொக

பரொரப்பது பிதழையரொக இருக்கும.  பப்வலரொவரொதம

எப்வபரொதுவம அதன் வபரொக்கில் கதலப்புவரொதமரொக

இருந்தது (இருக்கிறேது):  அதரொவது,  வசரொசலிச புரட்சியில்

பரொட்டரொளி வரக்கத்தின் வமலரொளுதமதய தகவிடுவதும

மற்றம ரதரொழிலரொள வரக்கத்தின் வரலரொற்ற

பரொத்திரத்ததத் ரதளிவரொக நனவுபூரவமரொக

ரவளிப்படுத்தும வதகயில்,  நரொன்கரொம அகிலத்தினது

உண்தமயரொன சுயரொதீனமரொன இருப்தபக் தகவிடுவதுமரொக

இருந்தது.  மத்திய கதலப்புவரொத ஆய்வுப்ரபரொருதள

விளக்குவதற்கு வபரொர-புரட்சி தத்துவம ஆரமப

கட்டதமப்தப வழைங்கியது:  அதரொவது நரொன்கரொம

அகிலத்தின் பிரிவுகள் இயங்கிவந்த நரொடுகளில்

ரதரொழிலரொளர இயக்கம அல்லது பரொரிய ரபருந்திரளரொன

இயக்கத்தில் எந்த அரசியல் வபரொக்குகள் வமலரொளுதம

ரகரொண்டிருந்தரொலும அவற்றிற்குள் சகல ட்ரரரொட்ஸ்கிச

கட்சிகளும கதலக்கப்பட வவண்டும என்பதரொகும. [17] 

நவமபர 1953  இல் நடந்த உதடவு,  வசரொசலிச இயக்கத்தின்

வரலரொற்றில் மிக முக்கிய சமபவங்களில் ஒன்றேரொகும.

ட்ரரரொட்ஸ்கிச இயக்கத்தின் உயிரபிதழைப்வப —அதரொவது

ஒட்டுரமரொத்த வசரொசலிச வபரொரரொட்ட மரபின் நனவுபூரவமரொன

மற்றம அரசியல்ரீதியிலரொன ரவளிப்பரொடு—  பணயத்தில்

தவக்கப்பட்டிருந்தது என்பதற்கு குதறேவின்றி இருந்தது.

நரொன்கரொம அகிலத்தின் வரலரொற்றில் அந்த மிக முக்கிய

தருணத்தில்,  கனனின் "பகிரங்க கடிதம"  இருபதரொம

நூற்றேரொண்டின் புரட்சிகள் மற்றம எதிரபுரட்சிகளின் மூவலரொபரொய

படிப்பிதனகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ட்ரரரொட்ஸ்கிசத்தின்

அடிப்பதட வகரொட்பரொடுகதள ரதளிவரொக மீளவலியுறத்தியது.

நரொன்கரொம அகிலத்தின் கதலப்பு என்பதன் அரத்தம,

ஏகரொதிபத்தியத்திற்கும மற்றம அதன் அரசியல் முகதமகளரொன

ஸ்ரரொலினிச, சமூக ஜேனநரொயக மற்றம முதலரொளித்துவ வதசியவரொத

கட்சிகள் மற்றம அதமப்புகளுக்கும எதிரரொக அரசியல்ரீதியில்

ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட மரொரக்சிச எதிரப்தப முடித்துக் ரகரொள்வது

என்றேரொகும.  இதுரவரொரு ஊக புதனவுவகரொள் அல்ல.  இது ஒரு

வரலரொற்ற உண்தம விடயம, அதன் கதலப்புவரொத ரகரொள்தககள்

நதடமுதறேபடுத்தப்பட்ட பல நரொடுகளில்,  நதடமுதறேயளவில்

ஒவ்ரவரொரு கண்டத்திலும,  இதத பப்வலரொவரொதத்தின்

வபரழிவுகரமரொன விதளவுகதள ஆய்வு ரசய்வதன் மூலமரொக

சரிபரொரக்க முடியும.

வசரொவியத் ஒன்றியத்தின் கதிதயப் ரபரொறத்த வதரயில்,

ஸ்ரரொலினிச ஆட்சியின் முடிவு வதரயில் பப்வலரொவரொத

ததலவரகள் அதிகரொரத்துவ சுய-சீரதிருத்த தத்துவத்துடன் ஒட்டிக்
ரகரொண்டிருந்தரொரகள் என்பதத கண்டிப்பரொக நிதனவுகூர

வவண்டும.  மிக்தகல் வகரொரபவசவ் பதவிக்கு வந்ததன் மீதரொன

மற்றம அவரது ரபரரஸ்துவரரொய்கரொ (புனரநிரமரொணம -

perestroika) சீரதிருத்தங்கள் நதடமுதறேப்படுத்தப்பட்டதன் மீதிருந்த

இணக்கம,  வசரொவியத் ஒன்றியத்தில் முதலரொளித்துவ மீட்சிக்கரொன

இறதி தயரொரிப்தபக் குறித்தது என்ற அதனத்துலகக் குழு 1986
இன் ரதரொடக்கத்திவலவய எச்சரித்த வபரொதினும,  பப்வலரொவரொதிகள்

அவரது பிற்வபரொக்குத்தனமரொன ரகரொள்தககதளச் வசரொசலிசத்தத

வநரொக்கிய தீரக்கமரொன முன்ரனடுப்பரொக புகழ்ந்தனர.  ஏரரனஸ்ட்

மண்வடல் 1988  இல் வகரொரபவசவ் ஐ "ஒரு குறிப்பிடத்தக்க

அரசியல் ததலவரரொக"  வரணித்தரொர.  வகரொரபவசவ் இன்

ரகரொள்தககள் முதலரொளித்துவத்தின் மீட்சிக்கு இட்டுச்

ரசல்கின்றேன என்றே எச்சரிக்தககதள "அபத்தரமன" உதறிவிட்டு,

மண்வடல் அறிவித்தரொர:  “ஸ்ரரொலினிசமும பிரரஷ்வனவ்விசமும

(Brezhnevism)  நிச்சயமரொக இறதிகட்டத்தில் உள்ளன.  வசரொவியத்

மக்களும,  சரவவதச பரொட்டரொளி வரக்கமும,  ஒட்டுரமரொத்த

மனிதயினமும நிமமதி ரபருமூச்சு விடலரொம.” [18]

மண்வடலிடம பயின்றே பிரிட்டிஷ் பப்வலரொவரொத தரொரிக் அலி,

வகரொரபவசவ் ஆட்சியின் ரகரொள்தககள் மீதரொன அவரது

உற்சரொகத்தில் முன்பினும அதிகமரொக தங்குததடயின்றி இருந்தரொர.

1988  இல் பிரசுரிக்கப்பட்ட வமலிருந்து புரட்சி:  வசரொவியத்

ஒன்றியம எங்வக ரசல்கிறேது? என்றே அவரது நூலில்,  அலி

பப்வலரொவரொதத்தின் பல குணரொமச கூறபரொடுகதள

ஒருங்கிதணத்திருந்தரொர:  ஸ்ரரொலினிச அதிகரொரத்துவத்திற்கரொன
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வரமபில்லரொ ஆதரவு,  வமரொசமரொன  அரசியல் சந்தரப்பவரொதம

மற்றம அரசியல் யதரொரத்ததத புரிந்துரகரொள்ள முற்றிலும

ததகதமயின்தம ஆகியவற்தறே அது ஒருங்கிதணத்திருந்தது.

அவரது முகவுதரயில்,  அலி அந்நூலின் சரொரரொமசத்தத

வழைங்கியிருந்தரொர:

வமலிருந்து புரட்சி நூல்,  வசரொவியத் உயரடுக்கிற்குள்

வகரொரபவசவ் ஒரு முற்வபரொக்கரொன,  சீரதிருத்தவரொத

வபரொக்தக பிரதிநிதித்துவம ரசய்கிறேரொர என்ற

வரொதிடுகிறேது, அவர வவதலதிட்டம, ரவற்றி அதடந்தரொல்,

உலகளவில் வசரொசலிசவரொதிகள் மற்றம

ஜேனநரொயகவரொதிகளுக்கரொன ஒரு மிகப்ரபரிய ரவற்றிதயப்

பிரதிநிதித்துவம ரசய்யும. உண்தமயில் வகரொரபவசவ் இன்

நடவடிக்தக அளவு,  பத்ரதரொன்பதரொம நூற்றேரொண்டின்

அரமரிக்க ஜேனரொதிபதி ஆப்ரஹரொம லிங்கனின்

முயற்சிகதள நிதனவூட்டுகின்றேன. [19]

ஆப்ரஹரொம லிங்கன் அரசியல் உயரத்திற்கு வகரொரபவசவ் ஐ

அவர உயரத்திக் கரொட்டியும ஸ்ரரொலினிசத்திற்கு அவரின் ரசரொந்த
அரபணிப்பின் முழு அளதவ அது வபரொதுமரொனளவிற்கு

ரவளிப்படுத்தவில்தல என்ற கவதல ரகரொண்டு,  தரொரிக் அலி

தனது ரதரொகுப்தப பணிவுடன்,  “வசரொவியத் ஒன்றியத்தின்

கமயூனிஸ்ட் கட்சி முன்னணி அங்கத்தவர வபரொரிஸ்

ரயல்ட்சினுக்கரொக,  அவரது அரசியல் ததரியம அந்நரொடு

முழுவதிலும ஒரு முக்கிய அதடயரொளமரொக அவதர

ஆக்கியிருந்தது" என்ற அரபணித்தரொர. [20]

வசரொவியத் ஒன்றியத்தின் இறதி அழிப்பின் இரண்டு முக்கிய

கட்டதமப்பரொளரகளரொன மிக்தகல் வகரொரபவசவ் மற்றம வபரொரிஸ்

ரயல்ட்சினுக்கு பப்வலரொவரொத ததலவரகள் அவரகளின்

மூடுமதறேப்பற்றே ஆதரதவ வழைங்கியதம,  பப்வலரொவரொதத்தின்

பிற்வபரொக்குத்தனமரொன குணரொமசத்திற்கும மற்றம

ஏகரொதிபத்தியத்தின் இந்த அழிவுகரமரொன குட்டி-முதலரொளித்துவ

அரசியல் முகதமக்கும எதிரரொக அதனத்துலகக் குழு

தசரொப்தங்களரொக ரதரொடுத்து வந்திருந்த வபரொரரொட்டங்களின்

சட்டபூரவத்தன்தமக்கு மறக்கவியலரொத வரலரொற்ற

உத்தரவரொதத்தத வழைங்கியது.

* * * * * *

1988 இல் நரொம கரொக்கும மரபியம பதிப்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து,

ரவடிப்பரொரந்த அரசியல் அபிவிருத்திகளுக்கு அப்பரொற்பட்டு

குறிப்பிடுவதரொனரொல், உலகம ஆழ்ந்த ரபரொருளரொதரொர, ரதரொழில்நுட்ப

மற்றம சமூக மரொற்றேங்கதளக் கண்டுள்ளது.  வசரொவியத்

ஒன்றியத்தின் கதலப்பரொனது,  “வரலரொற்றின் முடிவு"  என்ற

கூறேப்பட்டது ஒருபுறேம இருக்கட்டும,  வசரொவியத்திற்குப் பிந்ததய

ஏகரொதிபத்திய ரவற்றி பரவச நரொட்களில் உறதியளிக்கப்பட்டவரொற

அது சமரொதரொனத்திற்கரொன ஒரு புதிய சகரொப்தத்ததக் ரகரொண்டு

வரவில்தல.  உலகம "ரநருக்கடியில்"  உள்ளது என்ற கூறவவத

கூட குதறேத்துக் கூறவதரொக உள்ளது.  “ரபருங்குழைப்பங்கள்"

என்பது அததவிட சற்ற ரபரொருத்தமரொன விவரிப்பரொக இருக்கும.

கடந்த கரொல் நூற்றேரொண்டு கரொலகட்டம,  ரதரொடரச்சியரொன

வபரொரகளரொல் அதலக்கழிக்கப்பட்டுள்ளது.  உலகில் முன்பினும

அதிக பரொகங்கள் ஏகரொதிபத்திய புவிசரொர அரசியல் வமரொதலின்

ரபருஞ்சுழைலுக்குள் இழுக்கப்பட்டு வருகிறேது. 1991 க்குப் பின்னர

உலதக ஆட்சி ரசய்வதற்கரொன அதன் எதிரபரொரப்பில்

விரக்தியதடந்து வபரொயுள்ள அரமரிக்கரொ,  முன்பினும அதிகமரொக

ரபரொறப்பற்றே ரீதியில் அதன் இரரொணுவ நடவடிக்தககதள

தீவிரப்படுத்த நிரப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனரொல் இரண்டரொம

உலக வபரொர வபரழிவிலிருந்து உருவரொன ஏகரொதிபத்திய உலக

ஒழுங்கதமப்பின் அடித்தளவமரொ,  சிததந்து வருகிறேது.  ரஷ்யரொ

மற்றம சீனரொவுடன் தீவிரமதடந்து வரும வரொஷிங்டனின்

வமரொதல்களுக்கு மத்தியில்,  அரமரிக்கரொவுக்கும மற்றம அதன்

பிரதரொன ஐவரரொப்பிய ஏகரொதிபத்திய "பங்கரொளிகளுக்கும",

குறிப்பரொக வஜேரமனிக்கும இதடயிலரொன அரசியல் உறேவுகவள

கூட துரிதமரொக சீரகுதலந்து வருகின்றேன.

ரபரொருளரொதரொர முகப்பில்,  முதலரொளித்துவ அதமப்புமுதறே

ரநருக்கடி மரொற்றி ரநருக்கடியரொல் தடுமரொறிக் ரகரொண்டிருக்கிறேது.

2008  ரபரொருளரொதரொர ரபரொறிவின் விதளவுகள் இன்னும கடந்து

வரப்படவில்தல.  ரபரொறிவுக்கரொன மரபரொரந்த பிரதரொன

நிகழ்வுவபரொக்குகள் சமூக சமத்துவமின்தமதய தீவிரப்படுத்தி,

ஜேனநரொயக கட்டதமப்பிற்குள் நிதலத்திருக்க முடியரொத

மட்டங்கதள எட்டியுள்ளது.  ஒரு சிறிய உயரடுக்கிற்குள்

மதலப்பூட்டும அளவிற்கரொன ரசல்வவள திரட்சியரொனது,

முதலரொளித்துவ அரசரொங்கங்களின் அதிகரித்துவரும அரசியல்

ஸ்திரமின்தமதய அடிக்வகரொடிடும ஓர உலகளரொவிய

நிகழ்வுவபரொக்கரொக உள்ளது.  உலகின் ஒவ்ரவரொரு பரொகத்திலும

வரக்க வமரொதல் அதிகரித்து வருகிறேது. முதலரொளித்துவ உற்பத்தி

மற்றம நிதி பரிவரத்ததனகளின் பூவகரொளமயமரொக்கம,  சரவவதச

ரதரொழிலரொள வரக்கத்தத ஒரு ரபரொதுவரொன வபரொரரொட்டத்திற்குள்

ஈரத்து வருகிறேது.

புரட்சிகர வரக்க வபரொரரொட்டம ஆழைமரொக விரிவதடவதற்கு

புறேநிதலதமகள் தூண்டுதல் அளித்து வருகின்றேன.  ஆனரொல்

இந்த புறேநிதல தூண்டுதல்கள்,  அரசியல்ரீதியில் நனவுபூரவ

நடவடிக்தககளரொக மரொற்றேப்பட வவண்டும என்பவதரொடு,  இது

ரதரொழிலரொள வரக்கத்தின் ததலதம குறித்த அதிமுக்கிய

வகள்விதய உயரத்துகிறேது.

உலகளரொவிய முதலரொளித்துவ அதமப்புமுதறேயின் ஆழ்ந்த

ரநருக்கடி மற்றம முதலரொளித்துவத்தின் உயரந்த மட்டங்களில்

நிலவும ரபரொதுவரொன அரசியல் குழைப்பங்களுக்கு இதடவய,  ஒரு

முன்வனரொக்கிய பரொதததயக் கரொண்பதற்கரொன ரதரொழிலரொள

வரக்கத்தின் முயற்சிகளரொனது,  அதன் இயக்கத்தத
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கட்டுப்படுத்தவும மற்றம தவறேரொக வழிநடத்தவும தங்களின்

ரசல்வரொக்தகப் பயன்படுத்தும கட்சிகள் மற்றம அதமப்புகளரொல்

தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும, கடந்த இரண்டு தசரொப்தங்களின்

அனுபவங்கள் ரபருந்திரளரொன மக்களின் நனவில் அவற்றின்

சுவடுகதள விட்டுச் ரசன்றள்ளன.  உத்திவயரொகபூரவ "வசரொசலிச"

கட்சிகளின் திவரொல்நிதலதம பரவலரொக உணரப்படுகிறேது. ஆனரொல்

ரபருந்திரளரொன மக்கள், சமூக பிரச்சிதனகளுக்கு இன்னும அதிக

தீவிர அணுகுமுதறேக்கு வரொக்குறதி அளிக்கும,  கிரீஸில் சிரிசரொ

வபரொன்றே,  புதிய அதமப்புகதள வநரொக்கி திருமபுதகயில்,

அவற்றின் வரொக்குறதிகள் ரவற்றத்தனமரொனதவ என்பது

விதரவிவலவய அமபலமரொகின்றேன.  ஐவரரொப்பிய ஒன்றியத்திற்கு

எதிரரொன மக்கள் வபரொரரொட்ட அதல மீவதறி அதிகரொரத்திற்கு வந்த

சிரிசரொ,  அதன் ஆதரவரொளரகளுக்கு அது அளித்த ஒவ்ரவரொரு

வரொக்குறதிகதளயும தகத்துறேக்க ரவறம ஒரு சில மரொதங்கவள

ஆனது.  ஸ்ரபயினில் ரபரடவமரொஸ் அல்லது பிரிட்டனில்

வகரொரதபன் அல்லது அரமரிக்கரொவில் சரொண்டரஸ் அதிகரொரத்திற்கு

வந்திருந்தரொலும கூட,  விதளவு வித்தியரொசமரொக இருந்திருக்கப்

வபரொவதில்தல.

புரட்சிகர ததலதமக்கரொன ரநருக்கடிதயத் தீரப்பவத ரதரொழிலரொள

வரக்கம முகங்ரகரொடுக்கும மத்திய வரலரொற்றப் பணியரொகும.

இந்த சவரொதல பூரத்தி ரசய்ய வபரொரரொடி வரும நரொன்கரொம

அகிலத்தின் அதனத்துலகக் குழுவிற்கு ரவளிவய,  உலகில்

இதற்கரொக வபரொரரொடும வவரறேந்த அரசியல் அதமப்பும இல்தல.

இந்த அறிக்தகயின் மதிப்பு,  லிவயரொன் ட்ரரரொட்ஸ்கியின் உலக

வசரொசலிச புரட்சிக்கரொன வபரொரரொட்டத்தின் தத்துவரொரத்த மற்றம

அரசியல் மரதப பரொதுகரொப்பதில்,  இப்வபரொது அறபத்தி

ஐந்தரொண்டுகளுக்கு நீளும,  ICFI  இன் வபரொரரொட்ட வரலரொற்றினரொல்

உறதிப்படுத்தப்படுகின்றேது.

வடவிட் வநரொரத்
ரடட்ரரொய்ட்
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