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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஒரு முதுுமதுமையுமையடையும் ம் பும் பொய்யர் தனது
சரக்குகளுக்கு குமையடைவிரிக்கிைவிரிக்கிறம் பொர்
By David North,

அலெக்ஸ்

ஸ்்ரஸ்ரைனர் தனது நிஸ்ரைந்தஸ்ரை-புஸ்ரைட்சி (permanentrevolution) வ்ரெப பதிவுத் தளத்தில் சமீபத்திய பதிவின
கீகீழ கீழான கருத்து்ரஸ்ரை பிரிவில், அ்ரனத்துெகக் குழ, உெக
சச கீழாசலிச வ்ரெத் தளம மற்றும சச கீழாசலிச சமத்துவக்
கட்சியின
மீது
இனனுலம கீழாரு
லவறிக்கூச்செ கீழான
கண்டனத்்ரதப பதிந்திருக்கிிருக்கிற கீழார். [1] ஒரு உருபபடிய கீழான
அஸ்ரைசியல் மற்றும தத்துவ கீழார்த்த வ கீழாதத்தின ஒரு சுவடும கூட
அதில் இல்்ரெ. ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கிச-விசஸ்ரை கீழாதிகள் மற்றும ICFIலவறுபப கீழாளர்களுக்கு இது க கீழாதில் சதன ப கீழாய்ச்சியது சப கீழால்
இருக்கக் கூடும, ஆன கீழால் அ்ரனத்துெகக் குழவின அஸ்ரைசியல்
நி்ரெபப கீழாடுக்ரள
ஆய்வுலசய்கினிருக்கிற
மற்றும
அறிந்து
்ரவத்திருக்கினிருக்கிற உெக சச கீழாசலிச வ்ரெத் தளத்தின மிகப
பெ
வ கீழாசகர்கள்
மத்தியில்
ஸ்்ரஸ்ரைனர்
சமெதிகம கீழாய்
மதிபபிகீழபபதற்சக இது வழிலசய்யும.
ஸ்்ரஸ்ரைனர் தனது ஆசவசத்்ரத பினவரும திட்டவட்டத்துடன
ஆஸ்ரைமபிக்கிிருக்கிற கீழார், “ICFI எனபத கீழாக லச கீழால்ெபபடும ஒனறு
ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கியின லபய்ரஸ்ரைக் ்ரகபபற்றிக் லக கீழாண்ட்ரதத்
தவிர்த்து ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கியின ப கீழாஸ்ரைமபரியத்திற்கும அதற்கும எந்த
சமபந்தமுமில்்ரெ.” அவர் இவ்வ கீழாறு நி்ரிருக்கிறவுலசய்கிிருக்கிற கீழார்,
“உண்்ரமயில், அவர்கள் பெ தச கீழாபதங்களுக்கு முனசப
அந்த ப கீழாஸ்ரைமபரியங்களுக்கு தங்களது முகத்்ரதத் திருபபிக்
லக கீழாண்டு அவர்கள் இனறிருக்கக் கூடிய மெட கீழான பிரிவ கீழாக
ஆகி விட்டனர்.”
“தச கீழாபதங்களுக்கு

முனப கீழாக எனிருக்கிற கீழால்?” ஸ்்ரஸ்ரைனர் இனனும
துல்லியம கீழாகக் கூிருக்கிற சவண்டும. மூனறு தச கீழாபதங்களுக்கு
முனபு (1985 இல்) ஹீலிக்கும அவஸ்ரைது எடுபிடிய கீழான சவ கீழாஸ்
்ரமக்சகலுக்கும எதிஸ்ரை கீழான ICFI இன சப கீழாஸ்ரை கீழாட்டத்திற்கு
சவர்க்கர்ஸ் லீக் த்ரெ்ரமலக கீழாடுத்திருந்தசத, அபசப கீழாத கீழா?
அல்ெது ந கீழானகு தச கீழாபதங்களுக்கு முனப கீழாக (1974 இல்)
சவர்க்கர்ஸ் லீக், சதசியச் லசயெ கீழாளர் பதவியில் இருந்து
ரிம லவ கீழால்ஃசப கீழார்த் ஐ நீக்கியசத, அபசப கீழாத கீழா? அல்ெது,
ஐந்து
தச கீழாபதங்களுக்கு
முனப கீழாக,
1963
இல்,
பபசெ கீழாவ கீழாதிகளுடன கீழான
சக கீழாட்ப கீழாடற்ிருக்கிற
மறுஇ்ரமறுஇணைவுக்கு
ச  கீழாசப ஹ கீழானசன லசய்த ஏற்ப கீழாட்்ரட ICFI நிஸ்ரை கீழாகரித்தசத,
அபசப கீழாத கீழா?; அல்ெது ஆறு தச கீழாபதங்களுக்கு முனப கீழாக, 1953
இல், ச மஸ் பி.கனன, பபசெ கீழாவுக்கு எதிஸ்ரை கீழான பகிஸ்ரைங்கக்
கடிதத்்ரத
லவளியிட்டு
அ்ரனத்துெகக்
குழவின
உருவ கீழாக்கத்்ரத அறிவித்த கீழாசஸ்ரை அபசப கீழாத கீழா?
ICFI

“தச கீழாபதங்களுக்கு

முனசப”

ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கிசத்்ரதக்

்ரகவிட்டு விட்டது எனறு கூறுவதுடன சமபந்தபபட்ட்ரவ
குறித்த எந்த சிந்த்ரனக்கும ஸ்்ரஸ்ரைனர் இடமலக கீழாடுத்ததற்க கீழான
எந்த அறிகுறியுசம இல்்ரெ. அவஸ்ரைது லவறித்தனம கீழான
அகநி்ரெவ கீழாதம அவ்ரஸ்ரை எங்சக இட்டுச் லசல்லும எனபது
குறித்த சய கீழாச்ரனயும அவருக்கு இல்்ரெ, அ்ரதப பற்றி

17 May 2018
அவர்
அக்க்ரிருக்கிறபபடவுமில்்ரெ.
எல்ெ கீழா
ந்ரடமு்ரிருக்கிறவ கீழாதிக்ரளயும சப கீழாெசவ, ஸ்்ரஸ்ரைனரும, அவஸ்ரைது
உடனடிய கீழான அகநி்ரெ மற்றும கன்ரனவ கீழாத சத்ரவகளுக்கு
லப கீழாருத்தம கீழானத கீழாக அவர் கருதுவதற்சகற்ப, வஸ்ரைெ கீழாற்்ரிருக்கிற
-அவஸ்ரைது லச கீழாந்த வஸ்ரைெ கீழாறு உள்ளிட- லப கீழாய்்ரமபபடுத்துகிிருக்கிற கீழார்.
ஸ்்ரஸ்ரைனர் முதனமுதலில் 1971 இல் சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில்
சசர்ந்த கீழார். பபசெ கீழாவ கீழாத அ்ரனத்துெக லசயெகம (International
Secretariat)
ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கிசத்்ரத
சந்தர்பபவ கீழாதரீதியில்
திருத்தியதற்கு
எதிஸ்ரை கீழான
அ்ரனத்துெகக்
குழவின
சப கீழாஸ்ரை கீழாட்டத்தின
அடிபப்ரடயில்
அவர்
இயக்கத்திற்கு
லவனலிருக்கிறடுக்கபபட்டிருந்த கீழார். சப கீழார்-எதிர்பபு இயக்கத்திற்குப
பிந்்ரதய சமயத்தில் நடுத்தஸ்ரை-வர்க்கத்தின பஸ்ரைந்த பிரிவுகள்
இ்ரடசய
நிகழ்ந்த
வெதுசந கீழாக்கிய
ம கீழாற்ிருக்கிறத்த கீழால்
ப கீழாதிக்கபபட்டு, ஸ்்ரஸ்ரைனர் 1979 இல் சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில்
(சச கீழாசலிச சமத்துவக் கட்சியின முனசன கீழாடி) இருந்து
விெகின கீழார். ஆன கீழால் மறுபடியும அவர் 1985 இல் சவர்க்கர்ஸ்
லீக்குடன லத கீழாடர்்ரப மீண்டும உருவ கீழாக்கிக் லக கீழாண்ட கீழார்.
ல ர்ரி ஹீலி ம கீழார்க்சிசத்்ரத லப கீழாய்்ரமபபடுத்தியதன மீதும
பபசெ கீழாவ கீழாத சந்தர்பபவ கீழாதத்திடம அவர் சஸ்ரைமறுஇணை்ரடந்ததன
மீதும கீழான சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின விமர்சனத்துடன தனது
முழ்ரமய கீழான
உடனப கீழாட்்ரட
ஸ்்ரஸ்ரைனர்
அறிவித்த கீழார்.
சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில் மீண்டும இ்ரமறுஇணைய சவண்ட கீழாம எனறு
ஸ்்ரஸ்ரைனர் முடிவுலசய்திருந்த கீழார் எனிருக்கிறசப கீழாதும, லத கீழாடர்ந்து
வந்த ஆண்டுகளில் சவர்க்கர்ஸ் லீக்/SEP உடன அவர்
லநருக்கம கீழான லத கீழாடர்்ரபப பஸ்ரை கீழாமரித்து வந்த கீழார்.
க்ரடசிய கீழாக 1999 இல் மீண்டும உறுபபினஸ்ரை கீழாக அவர்
விண்மறுஇணைபபித்தசப கீழாது, மீண்டும அனுமதிக்க ஸ்்ரஸ்ரைனர் விடுத்த
விரிவ கீழான விண்மறுஇணைபபம 1985 இல் அவர் ஏன மீண்டும
இ்ரமறுஇணையவில்்ரெ எனப்ரத விளக்கியது:
“80 களின

மத்திக்குள்ள கீழாக, ந கீழான மிகவும லவற்றிகஸ்ரைம கீழாகத்
திகழ்ந்த ஒரு புதிய லத கீழாழில்மு்ரிருக்கிற வ கீழாழ்க்்ரக்ரய எனக்கு
உருவ கீழாக்கிக் லக கீழாண்டுவிட்டிருந்சதன. வசதிய கீழான நடுத்தஸ்ரை
வர்க்கத்தின எல்்ரெக்குள் ந கீழான நு்ரகீழந்து விட்டிருந்சதன,
சுய-ஏம கீழாற்றின
அத்த்ரன
முயற்சிக்ரளயும
த கீழாண்டி,
சுமூகம கீழாகச் லசல்லும பட்ரக உலுக்க ந கீழான விருமபவில்்ரெ
எனபது எனக்குத் லதரிந்தது.
“அஸ்ரைசியல்ரீதிய கீழாக

இயக்கத்துடன
லக கீழாண்டிருந்தசப கீழாதும, எனது அனிருக்கிற கீழாட
சச கீழாசலிசத்தின அக்க்ரிருக்கிறகளில் இருந்து
இருந்தது. நடுத்தஸ்ரை வர்க்க நியூ சய கீழார்க்
பகுதிய கீழாக ந கீழான இருந்சதன.”

ந கீழான
ஐக்கியம
வ கீழாழ்க்்ரக புஸ்ரைட்சிகஸ்ரை
லவகுதூஸ்ரைம தள்ளி
கெ கீழாச்ச கீழாஸ்ரைத்தின ஒரு

ஒரு நடுத்தஸ்ரை வர்க்க வ கீழாழ்க்்ரகயில் திருபதி கண்டிருந்த்ரத
லவளிபப்ரடய கீழாக ஒபபுக்லக கீழாண்ட சப கீழாதிலும, SEP இன
சவ்ரெ, குறிபப கீழாக உெக சச கீழாசலிச வ்ரெத் தளத்தின

ஸ்த கீழாபகம, அவ்ரஸ்ரை அஸ்ரைசியல் ரீதிய கீழாகவும புத்திஜீவித்தன
ரீதிய கீழாகவும ஆதர்சித்திருந்தத கீழாக, ஸ்்ரஸ்ரைனர் அறிவித்த கீழார்.
தனது அறிக்்ரக்ரய ஒரு கிளர்ச்சியூட்டும பிஸ்ரைகடனத்துடன
நி்ரிருக்கிறவுலசய்த கீழார்:
“சச கீழாசலிசத்துக்க கீழான

சப கீழாஸ்ரை கீழாட்டத்தில் ஒரு பங்சகற்ப கீழாளஸ்ரை கீழாக
இருபபசத ந கீழான ஆற்ிருக்கிற விருமபுகினிருக்கிற ப கீழாத்திஸ்ரைம எனப்ரத
உமறுஇணைர்ந்தநி்ரெக்கு ந கீழான இபசப கீழாது வந்துசசர்ந்திருக்கிசிருக்கிறன.
அதற்குக் கு்ரிருக்கிறந்த எதுவும தத்துவத்்ரத ந்ரடமு்ரிருக்கிறக்குள்
லக கீழாண்டுலசலுத்தும
திருபதி்ரய
எனக்குத்
தஸ்ரைப
சப கீழாவதில்்ரெ.
அதுசவ
சுதந்திஸ்ரைத்தின
உண்்ரமய கீழான
ச கீழாஸ்ரைம கீழாக இருக்கும.”
அவஸ்ரைது புகழ்ச்சிப பிஸ்ரைவ கீழாகம இருந்த கீழாலும,
அஸ்ரைசியல்
ஸ்திஸ்ரைமின்ரமயுடன கீழான
பெ

SEP —அவஸ்ரைது

ஆண்டுக கீழாெ

அனுபவத்தின
அடிபப்ரடயில்—
சுதந்திஸ்ரைத்தின
இஸ்ரை கீழாஜ்ஜியத்திற்குள் ஸ்்ரஸ்ரைனர் முதிர்ச்சியில்ெ கீழாமல் ப கீழாய்ந்து
விட கீழாமல் தடுத்து ்ரவபபசத சிிருக்கிறந்தது எனறு கருதியது.
உறுபபினஸ்ரை கீழாவதற்க கீழான
அவஸ்ரைது
விண்மறுஇணைபபத்்ரத
அது
நிஸ்ரை கீழாகரித்தது, ஆன கீழாலும அவருடன அஸ்ரைசியல் உிருக்கிறவுக்ரளப
பஸ்ரை கீழாமரித்தது. ஸ்்ரஸ்ரைனரின 1999 விண்மறுஇணைபபம குறித்து
இனனுலம கீழாரு விடயத்்ரதயும கூறிய கீழாக சவண்டும: இபசப கீழாது
அவர் கண்டனம லசய்கினிருக்கிற அஸ்ரைசியல் நி்ரெபப கீழாடுகள்
அத்த்ரனயுசம ஏற்கனசவ SEP இன சவ்ரெத்திட்டத்தின
பகுதிய கீழாக அபசப கீழாசத இருந்தன.
அவஸ்ரைது விண்மறுஇணைபபம நிஸ்ரை கீழாகரிக்கபபட்ட சப கீழாதும, ஸ்்ரஸ்ரைனர்
லத கீழாடர்ந்தும
உெக
சச கீழாசலிச
வ்ரெத்
தளத்தின
கட்டு்ரஸ்ரைகளில் பங்களிபபு லசய்து வந்த கீழார். 2003 ம கீழார்ச்சில்,
ஈஸ்ரை கீழாக் மீத கீழான அலமரிக்கப ப்ரடலயடுப்ரப எதிர்பபதற்க கீழாக
சச கீழாசலிச சமத்துவக் கட்சிய கீழால் அ்ரகீழக்கபபட்டிருந்த ஒரு
ம கீழாந கீழாட்டில் அவர் பங்குலபற்ிருக்கிற கீழார். இந்த ம கீழாந கீழாட்டிற்குப
பினவந்த க கீழாெத்தில் த கீழான ஸ்்ரஸ்ரைனர் SEP உடன கீழான அஸ்ரைசியல்
உடனப கீழாடின்ரமயின அறிகுறி க கீழாட்டத் லத கீழாடங்கின கீழார்.
இடிமுகீழக்கலமன இயங்கிய்ரெ இழக்கவல்ெ ஸ்்ரஸ்ரைனருக்கு,
அவஸ்ரைது லச கீழாந்த அஸ்ரைசியல் பரிமறுஇணை கீழாமம குறித்த ஒரு
சீர்்ரமய கீழான விவஸ்ரைக்கமறுஇணைக்்ரக வகீழங்கும திிருக்கிறன கி்ரடய கீழாது.
அவஸ்ரைது லச கீழாந்த முஸ்ரைண்ப கீழாடுகளிசெசய அவர் மிஸ்ரைட்சிய்ரடந்து
விடுகிிருக்கிற கீழார். ஆஸ்ரைமபத்தில் பபசெ கீழாவ கீழாதிகள் மற்றும ச கீழாக்ட்மன
வ கீழாதிகளது ம கீழார்க்சிச-விசஸ்ரை கீழாத அஸ்ரைசிய்ரெ எதிர்பபதற்க கீழாக
1971 இல் சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில் இ்ரமறுஇணைந்து விட்டு, இபசப கீழாது
அவர்களது நி்ரெபப கீழாடுக்ரளசய தழவிக் லக கீழாள்வது ஏன
எனப்ரத ஸ்்ரஸ்ரைனர் விளக்க முடிய கீழாதவஸ்ரை கீழாய் இருக்கிிருக்கிற கீழார்.
த கீழாங்கள் மட்டுசம “ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கியின லபயஸ்ரை கீழால் சபசுகினிருக்கிற”
“ஒசஸ்ரைலய கீழாரு
குழவினர்”
எனப்ரதப
சப கீழானிருக்கிற
ICFI
அங்கத்தவர்களின
“கிட்டத்தட்ட
மதம
சப கீழானிருக்கிற
நமபிக்்ரக”்ரய அவர் கண்டனம லசய்கிிருக்கிற கீழார். 1938 இல்
ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கிய கீழால்

சவ்ரெத்திட்டத்்ரத

எழதபபட்ட
அ்ரனத்துெகக்

இ்ரடமருவு
குழவின

“குறுங்குழவ கீழாதிகள்”

்ரகவிட்டதற்க கீழான
மற்றுலம கீழாரு
உத கீழாஸ்ரைமறுஇணைம இந்த மனத்திண்மறுஇணைம எனறு அவர் அறிவிக்கிிருக்கிற கீழார் .
எத்த்ரனசய கீழா பெ விடயங்களுடன சசர்த்து ஸ்்ரஸ்ரைனர்,
இ்ரடமருவு
சவ்ரெத்திட்டத்தின
நி்ரிருக்கிறவுப
பகுதியில்
ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கி
“[ந கீழானக கீழாம
அகிெத்தின]
இந்தக்
க கீழாரிய கீழாளர்களுக்கு லவளியில், புஸ்ரைட்சிகஸ்ரை நீசஸ்ரை கீழாட்டம எனிருக்கிற

லபயருக்கு
உண்்ரமயிசெசய
லப கீழாருத்தம கீழான
ஒனசிருக்கிறலய கீழானறும கூட இந்த பூசக கீழாளத்தில் கி்ரடய கீழாது”
எனறு அறிவித்திருந்த கீழார் எனப்ரதயும மிருக்கிறந்து விட்டத கீழாகசவ
லதரிகிிருக்கிறது. “குறுங்குழவ கீழாத” லிசய கீழான ட்லஸ்ரை கீழாட்ஸ்கி த கீழான
இவ்வ கீழாறு எழதின கீழார்.
ஸ்்ரஸ்ரைனரின அஸ்ரைசியல் பரிமறுஇணை கீழாமம ரிம லவ கீழால்ஃசப கீழார்த்தின
பரிமறுஇணை கீழாமத்்ரத நி்ரனவுக்குக் லக கீழாண்டுவருகிிருக்கிறது. கட்சியின
மற்றும அதன உறுபபினர்களின அஸ்ரைசியல் ப கீழாதுக கீழாபபில்
கடு்ரமய கீழாக சமஸ்ரைசம லசய்து லக கீழாண்ட்ரதயடுத்து, 1974
ஆகஸ்டில் சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின சதசியச் லசயெ கீழாளர்
பதவியில் இருந்து நீக்கபபட்ட்ரத அடுத்த சிறிதுக கீழாெத்தில்,
லவ கீழால்ஃசப கீழார்த் அ்ரமப்ரப விட்சட லவளிசயறின கீழார். அடுத்த
ஒரு சிெ ம கீழாதங்களுக்குள்ள கீழாக, அவர் பபசெ கீழாவ கீழாத சச கீழாசலிச
லத கீழாழிெ கீழாளர் கட்சியில் (Socialist Workers Party) மறுஇ்ரமறுஇணைவு
கண்டு, அ்ரனத்துெகக் குழவுக்கு எதிஸ்ரை கீழாகவும சவர்க்கர்ஸ்
லீகிற்கு
எதிஸ்ரை கீழாகவும
அகநி்ரெய கீழாக
ஊக்குவிக்கபபட்ட
அவதூறுகளின ஒரு பிஸ்ரைச்ச கீழாஸ்ரைத்்ரதத் லத கீழாடக்கின கீழார்.
அ்ரனத்துெக் குழ மீது ரிம லவ கீழால்ஃசப கீழார்த் லத கீழாடுத்த
க கீழாட்டுத்தனம கீழான
த கீழாக்குதல்க்ரள
மறுத்த
ந கீழானக கீழாம
அகிெமும ஓடுக கீழாலி சவ கீழால்ஃசப கீழார்த்தும எனிருக்கிற ஆவமறுஇணைத்்ரத
1976
இல்
எனனுடன
இ்ரமறுஇணைந்து
ஸ்்ரஸ்ரைனரும
எழதியிருந்த கீழார். அந்த ஆவமறுஇணைத்தின அத்திய கீழாயம ஒனறிற்கு
“ஒரு
மூபப்ரடயும
லப கீழாய்யர்
தனது
சஸ்ரைக்குக்ரளக்
க்ரடவிரிக்கிிருக்கிற கீழார்” எனறு த்ரெபபிடபபட்டது. ஸ்்ரஸ்ரைனருக்கு,
அவரும பங்குலபற்றிருந்த வஸ்ரைெ கீழாறு, நடந்துமுடிந்த மிகவும
ப்ரகீழய
க்ரதய கீழாக
லதரிகிிருக்கிறது.
40 க்கும
அதிகம கீழான
வருடங்களுக்கு முனப கீழாக லவ கீழால்ஃசப கீழார்த் ்ரகயிலெடுத்த
அசத அவதூறுக்ரளசய ஸ்்ரஸ்ரைனர் இபசப கீழாது ICFI க்கும SEP
க்கும எதிஸ்ரை கீழாக வீசுகிிருக்கிற கீழார். ஸ்்ரஸ்ரைனரும ஒரு மூபப்ரடந்து
லசல்லும லப கீழாய்யஸ்ரை கீழாக ஆகியிருக்கிிருக்கிற கீழார்.
ஒருக கீழாெத்தில் அவர் நமபுவத கீழாகக் கூறிய அத்த்ரன்ரயயும
இபசப கீழாது மறுதலிக்கினிருக்கிற மற்றும கண்டனம லசய்கினிருக்கிற
நி்ரெக்குச் லசனிருக்கிறது எபபடி, ஏன எனப்ரத ஸ்்ரஸ்ரைனஸ்ரை கீழால்
விளக்க
முடியவில்்ரெ.
ஆன கீழால்
அவஸ்ரைது
அஸ்ரைசியல்
சீஸ்ரைழிவுக்க கீழான விளக்கம 1999 இல் ஸ்்ரஸ்ரைனர் அளித்த
லவளிபப்ரடய கீழான ஒபபுதலில் க கீழாமறுஇணைத்தக்கத கீழாய் இருக்கிிருக்கிறது.
“வசதிய கீழான நடுத்தஸ்ரை வர்க்கத்தின எல்்ரெக்குள் ந கீழான
நு்ரகீழந்து
விட்டிருந்சதன,
சுய-ஏம கீழாற்றின
அத்த்ரன
முயற்சிக்ரளயும த கீழாண்டி, சுமூகம கீழாகச் லசல்லும பட்ரக
உலுக்க ந கீழான விருமபவில்்ரெ எனபது எனக்குத் லதரிந்தது...
நடுத்தஸ்ரை வர்க்க நியூசய கீழார்க் கெ கீழாச்ச கீழாஸ்ரைத்தின ஒரு பகுதிய கீழாக
ந கீழான இருந்சதன.”
ஸ்்ரஸ்ரைனர் அபபடித் த கீழான இருந்த கீழார். இனறும அபபடித் த கீழான
இருக்கிிருக்கிற கீழார்.
[1]

“க கீழாஸ்ரைல்

ம கீழார்க்ஸ்

200”

(http://forum.permanent-

revolution.org/2018/05/karl-marx-200-years-later.html)

இன

கருத்து்ரஸ்ரை பிரி்ரவக் க கீழாமறுஇணைவும.
ஸ்்ரஸ்ரைனரின அஸ்ரைசியல் பரிமறுஇணை கீழாமம மற்றும ICFI மீத கீழான
அவஸ்ரைது த கீழாக்குதல் சமபந்தபபட்ட தத்துவ கீழார்த்த மற்றும
லமய்யியல் பிஸ்ரைச்சி்ரனகளது ஒரு விரிவ கீழான பகுபப கீழாய்வுக்கு
க கீழாமறுஇணைவும: The Frankfurt School, Postmodernism and the Political
of the Pseudo-Left: A Marxist Critique.

