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ஆர்ஜஜென்டிினடினாவில் ஜிடினாழிொழிலடினாளர் கட்ச
ஸ்ரடினாலினிசத்துடன் கூட்டு  கூட்டு சசர்ந்து ு சேர்ந்து நடினான்கடினாம

அகிொழிலத்்தி “மீள ஸ்ிடினாபிப்பிற்க” முயல்கிறது

By Eric London and Bill Van Auken, 7 June 2018

ஏப்பிரல் 2  மற்றும் 3  ,2018,  ஆர்ஜஜென்டிினடினாவின் Partido  Obrero (ஜொடினாழிலடினாளர் கட்ச-  PO)  புவவேவினடினாஸ் அயர்சல்

 நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ மீள அகிலத்தமப்பொற்கடினாக ஒருங்கிகிலத்த்காக ஒருங்கிணைப்புக் குழு (Coordinating Committee for the Refoundation of the

Fourth International - CRFI) என்ற ஜபயரில் ஒரு மடினா நடினாட்கிலத்தநாட்டை  நநாட்டைத்தியத.

1938 ல் லிவயடினான் ட்ஜரடினாட்ஸ்கியடினால் ஸ்ொடினாபிக்கப்பட்நாட்டை  நடினான்கடினாம் அகிலத்திற்கு “மீளஸ்ொடினாபித்ொல்”  அல்லத
“மீளக்கட்நாட்டைகிலத்தமத்ொல்” என்ற முழக்கம் புதியஜொடினான்றல்ல.  CORQI  (Comité  d’Organisation  pour  la  Reconstruction  de  la  Quatrième

International)  என்று அறியப்பட்நாட்டை பியர் லம்வபர் இன் பிஜரஞ்சு OCI  உநாட்டைன் 1970 களில் ஜொடினாழிலடினாளர் கட்ச (PO)  அொன்
கூட்டுக்குச் ஜ்குச் சென்றதில் இருந்த, 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்ினர் இருந்வொ அத்ொகிலத்தகய முயற்சகளில் ஈடுபட்டு வேந்திருக்கிறத.
லம்வபர் பிரடினான்சல் வ்குச் செடினா்குச் செலிஸ்ட் கட்சகிலத்தயயும் மற்றும் இலத்தீன் அஜமரிக்கடினாவிலுள்ள வேலத்குச் செடினாரி முொலடினாளித்தவே வொசய
இயக்கங்ககிலத்தள வ நடினாக்கி திரும்பியவபடினாதம்,  அவொவவேகிலத்தள அவேருகிலத்தநாட்டைய முந்கிலத்தொய CORQI கூட்நாட்டைடினாளிககிலத்தள வபடினாலீஸ்
முகவேர்கள் எின கண்நாட்டைினம் ஜ்குச் செய்ொஜபடினாழுத அந்ொ தணிகர முயற்சவய உகிலத்தநாட்டைந்த சொறியத.  பின்ினர் PO

“மீளஸ்ொடினாபித்ொல்” நிகழ்ச்சயில் சலகடினாலவம நீடித்திருந்த,  வொடினால்வியில் முடிவேகிலத்தநாட்டைந்ொ ஆர்ஜஜென்டிினடினாவிலுள்ள  நவ்ஜவேல்
ஜமடினாவரவினடினா (Nahuel  Moreno)  ொகிலத்தலகிலத்தமயிலடினாின அதிதீவிர பப்வலடினாவேடினாொப் வபடினாக்குநாட்டைன் ொன்கிலத்தினவய கூட்டுச்
வ்குச் செர்த்தக்ஜகடினாண்நாட்டைத.

குறுகிய கடினாலவம நீடித்ொ இவ்வேகிலத்தினத்தக் கூட்டுக்களும்  நடினான்கடினாம் அகிலம் இருக்கவில்கிலத்தல,  மற்றும் அத ஒருவபடினாதம்
கூநாட்டை இருந்ொதில்கிலத்தல என்ற ஒரு ஜபடினாத உநாட்டைன்படினாட்கிலத்தநாட்டை அடிப்பகிலத்தநாட்டையடினாகக் ஜகடினாண்டிருந்ொொின. “மீளக்கட்நாட்டைகிலத்தமத்ொல்” என்பத
உண்கிலத்தமயில் எகிலத்தொ அர்த்ொப்படுத்தகிறத என்றடினால் அரசயல் ரீதியடினாக பன்முகத்ொன்கிலத்தமஜகடினாண்நாட்டை அகிலத்தமப்புக்கள்,
வவேகிலத்தலத்திட்நாட்டைம் மற்றும் மூவலடினாபடினாயம் பற்றிய அடிப்பகிலத்தநாட்டைக் வகள்விகளில் எந்ொ உநாட்டைன்படினாடும் இல்லடினாமல் ஒன்றுகலத்ொல்
ஆகும். தல்லியமடினாய் அவேர்கள் உநாட்டைன்படும் ஒவர புள்ளி, என்ின வொசயக் ஜகடினாள்கிலத்தக இருந்ொடினாலும் அொன் ஜ்குச் செடினாந்ொ சறந்ொ
 நலன்களுக்கு ஜபடினாருந்தவேொடினாகக் கருதகின்ற ஜகடினாள்கிலத்தககிலத்தய ஒவ்ஜவேடினாரு அகிலத்தமப்பும் பின்பற்றுவேொற்கடினாின உரிகிலத்தமகிலத்தய
ஜகடினாண்டிருப்பொடினாகும். அரசயலுக்கு அப்பட்நாட்டைமடினாக வகடினாட்படினாநாட்டைற்ற இந்ொ அணுகுமுகிலத்தறயடினாினத ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்தநாட்டைன் ஒன்றும்
ஜபடினாதவேடினாினொல்ல.  1938  முொற்ஜகடினாண்டு  நடினான்கடினாம் அகிலத்ொடினால் திரட்நாட்டைப்பட்நாட்டை அனுபவேங்கள் மற்றும் படிப்பிகிலத்தினகள்
ஜொடினாநாட்டைர்படினாின அொன் மவினடினாபடினாவேம்,  அரசயல் குவரடினாொம்,  ொத்தவேடினார்த்ொ அலட்சயம்,  குறுகிய வ நடினாக்குகிலத்தநாட்டைய வொசய
்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொம் மற்றும் ஜகடினாடூரமடினாின அறியடினாகிலத்தம இவேற்றின் வ்குச் செர்க்கிலத்தகயடினால் விளக்கப்படுகிறத.

 நடினான்கடினாம் அகிலத்தின் வேரலடினாறு எந்ொ புறநிகிலத்தல முக்கியத்தவேத்கிலத்தொயும் ஜகடினாள்ளவில்கிலத்தல,  அங்கு படிக்கவும்,
கற்றுக்ஜகடினாள்ளவும் ஒன்றுமில்கிலத்தல எின அத அவேர்களில் இந்ொ நிகிலத்தலப்படினாட்டிலிருந்த குறிப்பிடுகிறத.  ட்ஜரடினாட்ஸ்கி
ஸ்ரடினாலினி்குச் செத்திற்கும் அகிலத்தினத்தவேடிவிலடினாின இகிலத்தநாட்டைநிகிலத்தலவேடினாொம் மற்றும் ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொத்திற்கும் எதிரடினாக அவேர் எழுதிய
அகிலத்தினத்தம் பழங்ககிலத்தொயடினாகி விட்நாட்டைின என்பவொடினாடு அகிலத்தொ அலட்சயப்படுத்ொலடினாம் என்பதமடினாகும்.  திருத்ொல்வேடினாொ
ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செ எதிர்ப்புப் வபடினாக்குகளுக்கு —முொன்கிலத்தமயடினாக பப்வலடினா வேடினாொம் மற்றும் ்குச் செக்ட்மன் வேடினாொம் இவேற்றுக்கு எதிரடினாக
—  நடினான்கடினாம் அகிலத்ொடினால்  நநாட்டைத்ொப்பட்நாட்டை அரசயல் வபடினாரடினாட்நாட்டைங்ககிலத்தளப் ஜபடினாறுத்ொவேகிலத்தர இகிலத்தவே அர்த்ொமற்றகிலத்தவேயடினாகப்
படினார்க்கப்பட்நாட்டைின.  ஆகிலத்தகயடினால்,  கநாட்டைந்ொ 80  ஆண்டுகடினால அரசயல் வபடினாரடினாட்நாட்டைத்தில்,  ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செ எதிர்ப்பு கட்சகளடினாலும்
வபடினாக்குகளடினாலும் ஆற்றப்பட்நாட்டை படினாத்திரத்கிலத்தொ ஆய்வு ஜ்குச் செய்ொவலடினா அல்லத கலந்தகிலத்தரயடினாநாட்டைவலடினா வொகிலத்தவேயில்கிலத்தலயடினாம்.
கநாட்டைந்ொகடினாலக் குற்றங்கள் மற்றும் கடினாட்டிக்ஜகடினாடுப்புக்கள் அகிலத்தினத்தம் மறக்கப்பநாட்டைக் கூடியகிலத்தவேவய.  இதில் ்குச் செம்பந்ொப்பட்நாட்டை
அகிலத்தினவேருக்கும் ஜபடினாதமன்னிப்பு வேழங்கப்படுகிறத,  ஒவ்ஜவேடினாருவேரும் மீண்டும் தூய்கிலத்தமயடினாின நிகிலத்தலயில்
ஜொடினாநாட்டைங்குவேொற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறத.

புவவேவினடினாஸ் அயர்சல் ஏப்பிரல் கூநாட்டைலடினாினத  நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ “மீளஸ்ொடினாபித்ொல்”  மற்றும் “மீளக்கட்நாட்டைகிலத்தமத்ொல்”
எனும் களங்கம் மிக்க வேரலடினாற்றின் அத்ொகிலத்தகய முயற்சகளில் எந்ொவிொமடினாின முந்கிலத்தொய நிகழ்ச்சக்கும் அப்படினால் ஜ்குச் சென்றத.
PO வின் ொகிலத்தலவேர் வகடினார்வக அல்ொமிரடினா மற்றும் கிவரக்க EEK (ஜொடினாழிலடினாளர் புரட்சக் கட்ச), ொகிலத்தலவேர் ்குச் செவேடினாஸ் மிவ் மிஷேல்-
மட்்குச் செடினாஸ்  நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ மீளக் கட்டியகிலத்தமப்பதில் ரஷ்யடினாவில் உள்ள ஸ்ரடினாலினி்குச் செ ஆொரவு கட்சகளும்

1- Workers Party in Argentina seeks to “refound” Fourth International in alliance with Stalinism



உள்ளநாட்டைங்குவேின என்று அறிவித்ொடினார்.  ஸ்ரடினாலினி்குச் செ ஆட்சகளடினால் இகிலத்தழக்கப்பட்நாட்டை குற்றங்கள் —நூறடினாயிரக் க்காக ஒருங்கிணைக்கடினாின
கம்யூனிஸ்டுகள் மற்றும் ட்ஜரடினாட்ஸ்கியின் படுஜகடினாகிலத்தல ஆகியின— “ஐக்கியம்” என்ற ஜபயரில் மறக்கப்பநாட்டை வவேண்டும்.
ட்ஜரடினாட்ஸ்கியின் வேடினார்த்கிலத்தொகளில் கூறுவேொடினாினடினால்,  ஸ்ரடினாலினி்குச் செத்திலிருந்த ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்கிலத்தொப் பிரிக்கும் இரத்ொ ஆற்றின்
மீத படினாலம் கட்நாட்டைப்பநாட்டை வவேண்டும்.

ஸ்ரடினாலினி்குச் செத்திற்கும் ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்திற்கும் முன்ஜமடினாழியப்பட்நாட்டை ்குச் செமர்குச் செப்வபடினாக்கு ரஷ்யடினாவின் முரட்டுப்படிவேடினாொம் ஜகடினாண்நாட்டை
ஸ்ரடினாலினி்குச் செ-்குச் செடினார்பு ஐக்கிய ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (OKP) ொகிலத்தலவியடினாின நாட்டைரியடினா அஜலக்்ஸடினாண்ட்வரடினாவ்ினடினா மிட்டிினடினா (Darya
Alexandrovna Mitina) க்கு CRFI ஆல் நீட்டிக்கப்பட்நாட்டை அகிலத்தழப்பிொழில் ஸ்தூலமடினாக ஜவேளிப்படுத்ொப்பட்நாட்டைத.  அப்ஜபண்மணி
CRFI இன் முழுக் கலந்தகிலத்தரயடினாநாட்டைல்களிலும் முழுகிலத்தமயடினாகப் பங்வகற்றடினார் மற்றும் மடினா நடினாட்டின் முடிவில் அங்வக கூடிய PO
உறுப்பிினர்களுக்கு முக்கியமடினாின உகிலத்தரயடினாற்ற அகிலத்தழக்கப்பட்நாட்டைவேர்களுள் அவேரும் ஒருவேர் ஆவேடினார்.  மடினா நடினாட்டிற்கு அவேர்
வேரவவேற்கப்பட்நாட்டைத மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் ஆல் ஏற்படினாடு ஜ்குச் செய்யப்பட்நாட்டைத,  அவேர் மிட்டிினடினாவுநாட்டைன் ஒரு ொ்குச் செடினாப்ொகடினாலத்திற்கும்
வமலடினாக அரசயல் ஜொடினாநாட்டைர்கிலத்தப பரடினாமரித்த வேருகிறடினார்.

மிட்டிினடினாவும் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாசும் புவவேவினடினாஸ் அயர்ஸ் மடினா நடினாட்டில்

“பல்வவேறு  நடினாடுகளில் வேர்க்கப் வபடினாரடினாட்நாட்டைத்கிலத்தொ சறப்படினாக ஒழுங்ககிலத்தமக்க மற்றும் “்குச் செர்வேவொ்குச் செ ஒற்றுகிலத்தமயு்காக ஒருங்கிணைர்வு
 நநாட்டைவேடிக்கிலத்தககிலத்தய” ஒழுங்ககிலத்தமக்க ஒரு “புதிய அகிலத்கிலத்தொக்” கட்டுவேொற்கு மிட்டிினடினா அவேரத உநாட்டைன்படினாட்கிலத்தநாட்டை அறிவித்ொடினார்.
அவேரத வபச்சு படினார்கிலத்தவேயடினாளர்களடினால் பரவேலடினாக வேரவவேற்கப்பட்நாட்டைத.  OKP இன் வேரலடினாறு ஒருபுறம் இருக்கட்டும்,
மிட்டிினடினாவின் அரசயல் இகிலத்த்காக ஒருங்கிணைப்புக்ககிலத்தளயும்  நநாட்டைவேடிக்கிலத்தகககிலத்தளயும் பற்றி படினார்கிலத்தவேயடினாளர்களில் ஜபரும்படினாலடினாின
பகுதியிினர் ஒன்றும் அறியடினாொவேர்களடினாவேர்.  PO இன் கீழணிகளிலிருந்த அல்ொமிரடினா மற்றும் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் களடினால்
மகிலத்தறக்கப்பட்நாட்டை உண்கிலத்தமககிலத்தள  நடினாம் படினார்ப்வபடினாம்.

ரஷ்ய ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சயடினாினத (OKP) ஜஜெினடி சுங்கடினாவினடினாவ் (Gennady  Zyuganov) ொகிலத்தலகிலத்தமயிலடினாின ரஷ்ய
கூட்நாட்டைகிலத்தமப்புக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (CPRF) இலிருந்த பிளவுற்று 2014 ல் உருவேடினாகியத.  புட்டின் ஆட்சயின் அரசயல்
கூட்நாட்டைடினாளியடினாின சுங்கடினாவினடினாவ் இன் வொசய வபரிினவேடினாொ அகிலத்தமப்புநாட்டைன் OKP  இன் வவேறுபடினாடுகள் ஒரு ொந்திவரடினாபடினாய
வேகிலத்தகப்பட்நாட்டைொடினாகும்.  சுங்கடினாவினடினாவ் இன் கட்சகிலத்தய வபடினாலவவே OKP யும் ஸ்ரடினாலிகிலத்தினப் புகழ்வேதநாட்டைன் அவேரத
குற்றங்ககிலத்தளயும் நியடினாயப்படுத்தியத. OKP வேகிலத்தலத் ொளத்தில் அண்கிலத்தமயில் பதிவிநாட்டைப்பட்நாட்டை கட்டுகிலத்தர ஒன்று பின்வேருமடினாறு
அறிவிக்கின்றத:

மடினாஜபரும் ஜலனிினத வவேகிலத்தலகிலத்தயத் ஜொடினாநாட்டைர்ந்ொவேர் ஸ்ரடினாலின்,  அவேகிலத்தரச் சுற்றி ஜொடினாநாட்டைர்ச்சயடினாின ஒத்திகிலத்த்குச் செவு
ஜகடினாண்நாட்டை மற்றும்  நம்பிக்கிலத்தகயுள்ள வபடினால்ஷிவிக்குகள் அணிதிரண்நாட்டைினர்.  அவேரத ொகிலத்தலகிலத்தமயின் கீழ்ொடினான்
வ்குச் செடினா்குச் செலி்குச் செ ஜொடினாழில்மயமடினாக்கல்,  விவே்குச் செடினாயத்கிலத்தொ கூட்டுப்பண்கிலத்த்காக ஒருங்கிணைமயமடினாக்கல்,  மற்றும் கலடினாச்்குச் செடினாரப் புரட்ச
அகிலத்தநாட்டையப்பட்நாட்டைத. ஸ்ரடினாலின், முொலடினாளித்தவேப் படினாகிலத்தொக்கு திரும்புவேகிலத்தொ ஆொரித்வொடினாகிலத்தர: ட்ஜரடினாட்ஸ்கிஸ்டுகள்,
சவினடினாவிவயவிஸ்டுகள்,  புக்கடினாரினிஸ்டுகள் பல்வவேறு வொசயவேடினாதிகள் மற்றும் மற்ற ்குச் செர்காக ஒருங்கிணைடினாகதியடினாளர்கள்
ஆகிவயடினாகிலத்தர அம்பலப்படுத்திினடினார் மற்றும் வொடினாற்கடித்ொடினார் என்கிறத.

“வ்குச் செடினாவியத் ஒன்றியத்தின் புத்தயிர்ப்புக்கு” OKP அகிலத்தழப்பு விடுப்பவொடினாடு மடினாஸ்வகடினா வேழக்கு வி்குச் செடினாரகிலத்த்காக ஒருங்கிணைகளின் ஜபடினாழுத
மற்றும் 1936-1940  பயங்கரத்கிலத்தொத் ஜொடினாநாட்டைங்கியவபடினாத ஏற்றுக்ஜகடினாள்ளப்பட்நாட்டை ஒரு பிற்வபடினாக்கு ஆவே்காக ஒருங்கிணைமடினாின “ஸ்ரடினாலின்
அரசயலகிலத்தமப்பு” என்று அறியப்பட்நாட்டை 1936 இன் வ்குச் செடினாவியத் அரசயலகிலத்தமப்கிலத்தபயும் கூநாட்டை புகழ்கிறத. OKP இன் பிரொடினாின
அரசயற்குறிக்வகடினாள் சுங்கடினாவினடினாவ் இன் CPRFக்கு அழுத்ொம் ஜகடினாடுத்த அகிலத்தொ இநாட்டைதக்கு திருப்புவேொடினாகும்.  அத
பழகிலத்தமவேடினாொ வொவேடினாலய அகிலத்தமப்புநாட்டைினடினாின கூட்டில் ரஷ்யடினாவின் “மீள்- ஸ்ரடினாலினி்குச் செமயமடினாக்கல்” க்கு முற்படுகிறத.

2- Workers Party in Argentina seeks to “refound” Fourth International in alliance with Stalinism



ரஷ்ய ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் ஆர்ப்படினாட்நாட்டைம்

நாட்டைரியடினா மிட்டிினடினா ரஷ்ய அரசுநாட்டைன் ஆழமடினாின ஜொடினாநாட்டைர்புககிலத்தளக் ஜகடினாண்டுள்ள ஒரு நீண்நாட்டைகடினால ஸ்ரடினாலினி்குச் செ அரசயல்
ஜ்குச் செயல்படினாட்நாட்டைடினாளர் ஆவேடினார்.  அவேர் ஆப்கடினான் பிரொமர் முகம்மட் யூசுப்ஃபின் வபத்தி ஆவேடினார்,  பின்ினர் வ்குச் செடினாவியத்
ஒன்றியத்திற்கு தூதவேரடினாக நியமிக்கப்பட்நாட்டைடினார். அவேரத விக்கிப்பீடியடினா சுய்குச் செரிகிலத்தொயின்படி:

2014 க்குப் பின்ினர் இருந்த ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் (ரஷ்யடினா) அரசயற்குழுவின் உறுப்பிினர் மற்றும்
அொன் ்குச் செர்வேவொ்குச் செ விவேகடினாரங்களுக்கடினாின ஜபடினாறுப்புள்ள ஒரு ஜ்குச் செயலடினாளரடினாக இருந்ொடினார்.

அவேர் இரண்நாட்டைடினாவேத வபரகிலத்தவேக்கடினாின (1995-1999) அர்குச் செ டுமடினாவின் பிரதிநிதியடினாக இருந்ொடினார். 2016 அரசு டுமடினா
வொர்ொல்களின் ஜபடினாழுத Cheremushkinskiy வொர்ொல் மடினாவேட்நாட்டைத்தில் “ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட்டுகள்” கட்சயிலிருந்த
ஒரு வவேட்படினாளரடினாக நிறுத்ொப்பட்டிருந்ொடினார், ஆினடினால் ஜவேற்றி ஜபறவில்கிலத்தல.

அவேர் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சயின் இகிலத்தளஞர் கழகத்தின் மத்திய குழுவின் முொல் ஜ்குச் செயலரடினாக இருந்ொடினார்.
1993-ல் அொன் நிறுவேினர்களுள் ஒருவேரடினாகவும் இருந்ொடினார்.

2014  வம-ஆகஸ்டில்,  மிட்டிினடினா,  மடினாஸ்வகடினாவில் உள்ள ஜநாட்டைடினாஜினட்ஸ்க் (Donetsk) மக்கள் குடியரசன்
ஜவேளிவிவேகடினார அகிலத்தமச்்குச் செகத்தின் பிரதிநிதியடினாக இருந்ொடினார்.

ஜநாட்டைடினாஜினட்ஸ்கில்  தருப்புகளுநாட்டைன்  மிட்டிினடினா

OKP இன் ்குச் செர்வேவொ்குச் செ விவேகடினார ஜ்குச் செயலர் என்ற வேகிலத்தகயில்,  பல வேகிலத்தகயிலடினாின ஸ்ரடினாலினிஸ்ட்டுகள்,  பப்வலடினாவேடினாதிகள்,
முொலடினாளித்தவே வொசயவேடினாதிகள் மற்றும் புலம்ஜபயர்ந்வொடினார் எதிர்ப்பு அகிலத்தமப்புக்களுநாட்டைன் ரஷ்ய அரசன் ்குச் செடினார்பில் ்குச் செர்வேவொ்குச் செ
ஜொடினாநாட்டைர்புககிலத்தள வேளர்த்ஜொடுப்பொற்கு பணியளிக்கப்பட்நாட்டைடினார்.

“குடும்ப மதிப்புக்கள்”, “வேடினாழ்வேொற்கடினாின உரிகிலத்தம”, “வொசய படினாதகடினாப்புவேடினாொம்”, “ஐவரடினாப்பிய எல்கிலத்தலககிலத்தளக் கடினாத்ொல்”,
மற்றும் ஜவேள்கிலத்தள வொசயவேடினாொம் ஆகிய அடிப்பகிலத்தநாட்டையில் ரஷ்யடினாவுநாட்டைன் ஐவரடினாப்படினாகிலத்தவே ஐக்கியப்படுத்தவேகிலத்தொ முன்வினற்றும்
ஒரு வேலத்குச் செடினாரிக் குழுவேடினாின,  யூவரடினா-ரஷ்ய பிரதிநிதிகளுநாட்டைினடினாின ஒரு ்குச் செந்திப்புக்கு அவேர் அண்கிலத்தமயில்
கூட்டிச்ஜ்குச் செல்லப்பட்நாட்டைடினார்.  அவேரத பய்காக ஒருங்கிணைம் விரிவேடினாினத மற்றும் கணி்குச் செமடினாின நிதி ஆொரகிலத்தவேக் ஜகடினாண்நாட்டைத என்பகிலத்தொ
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சுட்டிக்கடினாட்டியத.  புவவேவினடினாஸ் அயர்ஸ் ஐ விட்டுச் ஜ்குச் சென்றதிலிருந்த,  அவேர் சீினடினா,  வியட் நடினாம் மற்றும் வ நபடினாளம்
ஆகியவேற்றுக்குச் ஜ்குச் சென்று,  அரசு அதிகடினாரிகளுநாட்டைனும் அவொவபடினால ஸ்ரடினாலினி்குச் செ மற்றும் மடினாவவேடினாயி்குச் செ கட்சகளுநாட்டைனும்
்குச் செந்திப்புக்ககிலத்தள நிகழ்த்திினடினார்.

Euro-Rus ொகிலத்தலவேர் கிரிஸ் வரடினாமன் (வேயொடினாின மனிொர் சூட் ஜெடினாக்ஜகட் அணிந்தள்ளடினார்) உநாட்டைன் மிட்டிினடினா

மடினார்ச் 5, 2018 PO வின் மீள்ஸ்ொடினாபக மடினா நடினாட்டில் பங்வகற்பொற்கு அர்ஜஜெண்டிினடினா பறக்கும் ஒரு மடினாொத்திற்கு முன்ினர்ொடினான்
மிட்டிினடினா,  ்குச் செடினார்வேடினாதிகடினாரியின் இறப்பின் 65 வேத ஆண்டு நிகிலத்தினவுதிினத்தில் வஜெடினா்குச் செப் ஸ்ரடினாலினுக்கடினாின ஒரு பகிரங்க
நிகிலத்தினவுக்கூட்நாட்டைத்தில் பங்வகற்றடினார். கிஜரம்ளின் சுவேர் அருகில் உள்ள ஸ்ரடினாலினின் கல்லகிலத்தறயின் கீழ் மலர்ககிலத்தள கிலத்தவேத்த,
அவேரும் OKP இன் ஏகிலத்தினய உறுப்பிினர்களும் ஸ்ரடினாலினி்குச் செ குழுக்கள், ரஷ்ய வொசயவேடினாதிகள், புலம்ஜபயர்ந்வொடினார் எதிர்ப்பு
வபரிினவேடினாதிகள் மற்றும்  நவே படினாச்குச் செ குழுக்கள் அருவக நிற்க ஸ்ரடினாலினின் நிகிலத்தினகிலத்தவேக் ஜகஸ்ராலினின் நினைவைக் கௌரவேப்படுத்திினர். மிட்டிினடினாவும்
அவேரத OKP ்குச் செகடினாக்களும் ஸ்ரடினாலினுக்கு பின்ினர் பொவிக்கு வேந்ொவேர்களடினாின லிவயடினானிட் பிஜரஷ்வினவ் மற்றும் யூரி
ஆந்வரடினாவபடினாவ் ஆகிவயடினாரின் கல்கிலத்தறகளிலும் மலர் வேகிலத்தளயம் கிலத்தவேத்ொினர்.

மிட்டிினடினா இந் நிகிலத்தினவுகூர்ொகிலத்தல ஒரு வேகிலத்தலப்பதிவு இடுகிலத்தகயில் ஜபருகிலத்தமயடினாக நிகிலத்தினவுகூர்ந்த எழுதிினடினார்:  “65
ஆண்டுகளுக்கு முன்ினர்,  விட்டுச்ஜ்குச் சென்ற மனிொனுக்கு, இந் நடினாள்வேகிலத்தர,  ்குச் செமமடினாக ஒருவேரும் நிற்க முடியடினாத….   நடினான் Josef

Vissarionovich [Stalin] உநாட்டைன் நிற்கிவறன்….. ஆண்டுக்கு இருமுகிலத்தற அந்நிகிலத்தினவேகத்திற்கு மலர்கள் ஜகடினாண்டுஜ்குச் செல்கிவறன்.”

ஸ்ரடினாலினின் கல்லகிலத்தறயில் ஆண்டுக்கு இருமுகிலத்தற பூக்கள் கிலத்தவேக்கப் வபடினாகின்ற ஒருவேகிலத்தர,  இரங்கத்ொக்க அரசயல்
பிற்வபடினாக்கடினாளர் என்வற விளக்கமுடியும், அவேருக்கு வமகிலத்தநாட்டைகிலத்தய வேழங்குபவேர் அல்லத அவேருநாட்டைன் வமகிலத்தநாட்டைகிலத்தயப் பகிர்பவேர்
அவேருக்கு உநாட்டைந்கிலத்தொயடினாளரடினாகத்ொடினான் இருக்க முடியும்.

PO மடினா நடினாட்டில் நாட்டைரியடினா அஜலக்்ஸடினாண்ட்வரடினாவ்ினடினா மிட்டிினடினாவின் பிர்குச் சென்ினம் ொற்ஜ்குச் செயலடினாினொல்ல.  அத்ொகிலத்தகய ்குச் செக்திகளுநாட்டைன்
கூட்நாட்டைடினாினத, வகடினார்வக அல்ொமிரடினா ஆல் திட்நாட்டைமிநாட்டைப்பட்நாட்டை “மீளஸ்ொடினாபித்ொல்” இன் முக்கிய கூறடினாகும்.

மடினா நடினாட்டிற்கடினாின அவேரத குறிப்பில், அல்ொமிரடினா OKP பிரதிநிதி வேருகிலத்தக ொந்திருப்பகிலத்தொ நியடினாப்படுத்தி, அறிவித்ொொடினாவேத:

“சுயமடினாகவவே உருவேடினாக்கிக்ஜகடினாள்ளும்”  அகிலத்கிலத்தொ  நடினாம் கட்நாட்டைவில்கிலத்தல;  அொடினாவேத,  ஒரு அரசயல்
குறுங்குழுகிலத்தவே ஒரு  நடினாட்டிலிருந்த மற்ற  நடினாடுகளுக்கு விஸ்ொரிப்பகிலத்தொ ஜ்குச் செய்யவில்கிலத்தல.  இந்ொ அரசயல்
வபடினாரடினாட்நாட்டைத்தில், இன்று அந்ொ வமகிலத்தநாட்டையில் ரஷ்யடினாவில் கம்யூனி்குச் செ மரபின் வபரில் வபசும் வொடினாழர் ஒருவேகிலத்தரப்
ஜபற்றிருக்கிறீர்கள்,  அத அவேருக்கு ஸ்ரடினாலினி்குச் செம்…,  ஒரு அகிலத்கிலத்தொ அகிலத்தமப்பகிலத்தொ வ நடினாக்கிய
அடிஜயடுப்பில்  நடினாம் அகிலத்தினவேரும் ஒன்று வ்குச் செர்ந்த வவேகிலத்தலஜ்குச் செய்ொடினால், ஆகவவே ரஷ்யடினா மீண்டும் ஒருமுகிலத்தற,
நீண்நாட்டை வேரலடினாற்றுக் கடினாலத்தில் அத இருந்ொதவபடினால,  அக்வநாட்டைடினாபர் புரட்சயின் ஆட்சயதிகடினாரப் பிரவொ்குச் செமடினாக
இருக்க முடியுமடினா என்பகிலத்தொக் கற்றுக்ஜகடினாள்ள  நடினாம் இந்ொ வொடினாழர்களுநாட்டைன் அரசயல் கலந்தகிலத்தரயடினாநாட்டைகிலத்தல
 நநாட்டைத்தகிவறடினாம்.

இந்ொ வேடினார்த்கிலத்தொகளுநாட்டைன்,  அல்ொமிரடினா வேரலடினாற்று ரீதியடினாக வவேரூன்றிய வவேகிலத்தலத்திட்நாட்டைத்கிலத்தொயும்  நடினான்கடினாம் அகிலத்தின்
வகடினாட்படினாடுககிலத்தளயும் மட்டும் மறுொலிக்கவில்கிலத்தல, வேரலடினாற்றின் முக்கியத்தவேத்கிலத்தொயுவம மறுொலிக்கிறடினார். அப்பிரகநாட்டைினத்திற்கு
அவேர் வ்குச் செர்ப்பஜொல்லடினாம் கநாட்டைந்ொகடினாலத்தில்  நநாட்டைந்ொத நிகழ்கடினாலத்திற்கு முக்கியத்தவேம் இல்கிலத்தல என்பவொ.  நூறடினாயிரக்
க்காக ஒருங்கிணைக்கடினாின கம்யூனிஸ்டுககிலத்தளப் படுஜகடினாகிலத்தல ஜ்குச் செய்ொ ஸ்ரடினாலினி்குச் செ ஆட்ச, எண்்காக ஒருங்கிணைற்ற கடினாட்டிக்ஜகடினாடுப்புக்களுக்கு ொகிலத்தலகிலத்தம
வேகித்ொதநாட்டைன் இறுதியில் வ்குச் செடினாவியத் ஒன்றியத்கிலத்தொயும் அழிப்பொற்கு இட்டுச்ஜ்குச் சென்றத,  இகிலத்தவே  நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ
மீளக்கட்நாட்டைகிலத்தமத்ொலில் ொற்கடினால ஸ்ரடினாலினிஸ்டுகளுநாட்டைன் ஒத்தகிலத்தழக்கும் இந்ொ வேழியில் குறுக்வக நிற்கக்கூநாட்டைடினாொடினாம்.
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ஜ்குச் செயல்படினாட்டில்,  இத உண்கிலத்தமயில் எந்ொ அரசயல் அகிலத்தமப்புநாட்டைனும், வபடினாக்குநாட்டைனும் அல்லத  நபருநாட்டைனும் ஒத்தகிலத்தழக்கும்
்குச் செடினாத்தியத்கிலத்தொத் திறக்கும் அரசயலுக்கடினாின அப்பட்நாட்டைமடினாின  நகிலத்தநாட்டைமுகிலத்தறவேடினாொ அணுகுமுகிலத்தற ஆகும்.  கநாட்டைந்ொகடினாலத்தில்
அவேர்கள் என்ஜினன்ின ஜ்குச் செய்திருந்ொடினாலும்,  நீடித்தக்ஜகடினாண்டிருப்பத ஒருபுறம் இருக்கட்டும்,  எந்ொக் குறிப்பிட்நாட்டை
முக்கியத்தவேமும் இல்லடினாொகிலத்தவேயடினாக  நநாட்டைத்ொப்பநாட்டை வவேண்டும்.  கநாட்டைந்ொகடினாலத்தின் குற்றங்கள் தரதிருஷ்நாட்டைவே்குச் செமடினாின மற்றும்
மன்னிக்கத்ொகுந்ொ ொவேறுகள் என்றும் கூநாட்டை விரிவேடினாகப் வபசுவேகிலத்தொத் ொவிர்க்க வவேண்டும்,  அவேர்களின் ொற்வபடினாகிலத்தொய
அரசயல் அகிலத்தநாட்டையடினாளத்திற்கு அகிலத்தவே ்குச் செம்பந்ொம் இல்லடினாொகிலத்தவே ஆகும்.  உண்கிலத்தமயில் விவேகடினாரமடினாய் இருப்பத குறிப்பிட்நாட்டை
ஜ்குச் செயல்முகிலத்தறப் பணிகளில் உநாட்டைன்படினாட்டுப் புள்ளிககிலத்தளக் கடினாணுவேொடினாகும், ஆயினும் உநாட்டைினடி நிகழ்கடினாலத்தில் மிகக்குகிலத்தறந்ொ
அளவிினொடினாய் மற்றும் முக்கியமடினாின நிகழ்வுகளில் ஆகும்.

கடினாட்டிக்ஜகடினாடுப்புக்களிலும் குற்றங்களிலும் ஆழ்ந்த வொடினாய்ந்தள்ள ஸ்ரடினாலினி்குச் செக் கட்சகளுக்கு இந்ொ குதிகிலத்தர வியடினாபடினார
-இரு ொரப்பிினருக்கும்  நன்கிலத்தமயளிக்கும்- ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொ அரசயல் வேழிமுகிலத்தற பிரவயடினாகிக்கப்பநாட்டை முடியும் என்றடினால்,  அத
வொசயவேடினாொ,  படினாச்குச் செ,  வேலதம்கூநாட்டை உள்ளநாட்டைங்கிய அகிலத்தினத்த அகிலத்தமப்புக்களுக்கும் ஏன் பிரவயடினாகிக்கப்பநாட்டைக் கூநாட்டைடினாத?
உண்கிலத்தமயில்,  ஸ்ரடினாலினி்குச் செ மற்றும்  நவே-ஸ்ரடினாலினி்குச் செ அகிலத்தமப்புக்கவளடினாடு உறவிகிலத்தின ஒன்றிகிலத்த்காக ஒருங்கிணைப்பொற்கடினாின அல்ொமிரடினாவின்
முயற்சகளின் ொற்வபடினாகிலத்தொய உண்கிலத்தமயடினாின வ நடினாக்கம் தல்லியமடினாக அத்ொகிலத்தகய ்குச் செக்திகளுநாட்டைினடினாின அரசயல் ஒத்தகிலத்தழப்கிலத்தப
முகிலத்தறகிலத்தமப்படுத்தவேொற்கடினாகும், ரஷ்யடினாவில் மட்டுமல்ல, ்குச் செர்வேவொ்குச் செ ரீதியடினாகவும் ஆகும்.

ஸ்ரடினாலினி்குச் செ அகிலத்தமப்புக்களின் முொன்கிலத்தமப் பண்பியல்பு,  சறப்படினாக ரஷ்யடினாவில்,  அவேர்களத வொசயவேடினாொ ொன்கிலத்தமயடினாகும்.
எப்வபடினாொடினாவேத எந்ொவிொ கம்யூனி்குச் செ வேடினார்த்கிலத்தொககிலத்தளப் பயன்படுத்திினடினாலும்,  அத ரஷ்ய வபரிினவேடினாொத்கிலத்தொ
மூடிமகிலத்தறப்பொற்கடினாின ஜமல்லிய ஜவேளிப்பூச்சு ஆகும்.  ஒரு ஜபரும் வொசயத் ொகிலத்தலவேரடினாக ஸ்ரடினாலிகிலத்தின
மகிகிலத்தமப்படுத்தொலடினாினத வ்குச் செடினா்குச் செலிஸ்ட் எின முகிலத்தறயடினாக எொகிலத்தினயும் விவேரிப்பகிலத்தொவிநாட்டைவும் படினாச்குச் செத்தநாட்டைன் மிகவும்
ஜபடினாதத்ொன்கிலத்தமகிலத்தயக் ஜகடினாண்டிருக்கும்.

கிவரக்க EEK (Workers Revolutionary Party) இன் ஜபடினாதச்ஜ்குச் செயலடினாளரும் ஐவரடினாப்படினாவில் PO இன் முொன்கிலத்தமக் கூட்நாட்டைடினாளியுமடினாின
்குச் செவேடினாஸ் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்,  ஆர்ஜஜென்டினிய கட்சக்கும் வொசயவேடினாொ அட்கிலத்தநாட்டைகிலத்தய விகிலத்தளயடினாநாட்டை விருப்புக்ஜகடினாண்டுள்ள
்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொ “இநாட்டைத” அகிலத்தமப்புக்களுக்கும் புட்டினின் முடிச்சுப்வபடினாடும் தூதவேரடினாின நாட்டைரியடினா மிட்டிினடினாவுக்கும் இகிலத்தநாட்டையில்
ொரகரடினாக பங்கடினாற்றியுள்ளடினார்.

மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் க்கும் மிட்டிினடினாவுக்கும் இகிலத்தநாட்டையிலடினாின உறவு பத்ொடினாண்டு கடினாலத்திற்கும் வமலடினாினொடினாகப் பின்ஜ்குச் செல்லும்.
அவேர் 2007 ல் அக்வநாட்டைடினாபர் புரட்சயின் 90 வேத ஆண்டுவிழடினாவில் கிரீசல் EEK கூட்நாட்டைத்திற்கு வபச்்குச் செடினாளரடினாக அகிலத்தழக்கப்பட்நாட்டைடினார்.
இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்த, அவேரத வேகிலத்தலப்பதிவில் எழுதிினடினார்: அவேரும் அவேரத க்காக ஒருங்கிணைவேரடினாின ்குச் செடினாயிட் கடினாஃபுவரடினாவ் (Said
Gafurov) வும் ஜ்குச் செப்நாட்டைம்பர் 2009 ல் “அங்கு  நடினாம் ரஷ்யடினாகிலத்தவேப் பிரதிநிதித்தவேப்படுத்திய” ஐவரடினாப்பிய ்குச் செமூக மன்றத்தின்
ஒழுங்ககிலத்தமப்புக் குழுவின் கூட்நாட்டைத்திற்கு ஏஜொன்சற்கு வேருகிலத்தகொந்ொவபடினாத, விமடினாின நிகிலத்தலயத்திற்கு வேந்த மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்
ஆல் அகிலத்தழத்தச்ஜ்குச் செல்லப்பட்வநாட்டைடினாம்.

நாட்டைரியடினா மிட்டிினடினாவும்  ்குச் செடினாவேடினாஸ் மிவ் மிஷேலும் 2007 கிவரக்கத்தில்   நநாட்டைந்ொ கூட்நாட்டைத்தில் வமகிலத்தநாட்டைகிலத்தய பகிர்ந்த ஜகடினாள்கின்றினர்

்குச் செடினாயிட் கடினாஃபுவரடினாவ்,  அவேரத மகிலத்தினவிகிலத்தயப் வபடினாலவவே,  ரஷ்ய அரசுநாட்டைன் ஜ நருக்கமடினாின உறவுககிலத்தளக் ஜகடினாண்நாட்டைவேரடினாவேர்.
அவேர் பல்வவேறு அகிலத்தமச்்குச் செகங்களில் வவேகிலத்தல ஜ்குச் செய்தள்ளடினார் மற்றும் விளடினாடிமிர் புட்டினுக்கு பலமடினாின ஆொரவுக்கடினாக  நன்கு
அறிமுகமடினாின ரஷ்யப் ஜபடினாருளடினாொடினார மடினாொ இொழில் தகிலத்த்காக ஒருங்கிணை ொகிலத்தலகிலத்தம ஆசரியரடினாகப் பணியடினாற்றிினடினார்.  ரஷ்ய புவி்குச் செடினார்

5- Workers Party in Argentina seeks to “refound” Fourth International in alliance with Stalinism



 நலன்களுக்கடினாின ஆொரவில் அவேர் ஜொடினாநாட்டைர்ந்த அரபிக் ஜமடினாழியில் ஒலிபரப்புச் ஜ்குச் செய்ொடினார் மற்றும் ஸ்ரடினாலினி்குச் செ ஆொரவு
பிரடினாவ்ொடினாவுக்கடினாின ஒரு வேர்்காக ஒருங்கிணைகிலத்தினயடினாளரடினாகவும் வவேகிலத்தல ஜ்குச் செய்ொடினார்.

ஐவரடினாப்பிய ்குச் செமூக மன்றத்தில் “ரஷ்யடினாகிலத்தவேப் பிரதிநிதித்தவேம்”  ஜ்குச் செய்வேத என்பொன் ஜபடினாருள் NGO க்கள்,  உளவு
முகவேடினாண்கிலத்தமகள் மற்றும் பல்வவேறு “இநாட்டைத” அகிலத்தமப்புக்களுநாட்டைன் வ்குச் செர்த்த, அர்குச் செடினாங்கத்தின் பிரதிநிதிககிலத்தளயும் ஒன்றடினாய்க்
ஜகடினாண்டுவேரும் ஒரு ்குச் செடினாொினத்திற்குள் கிஜரம்ளினின்  நலன்ககிலத்தளப் படினாதகடினாத்ொலடினாகும்.

மிட்டிினடினா மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் க்கு ரஷ்யடினாவில் ஸ்ரடினாலினி்குச் செ வேட்நாட்டைடினாரங்களின் மத்தியில் பரந்ொ ஜொடினாநாட்டைர்புககிலத்தள ஏற்படுத்ொ
உொவிினடினார்.  2017 ல் ரஷ்யடினாவிலும் மற்றும் முன்ினடினாள் வ்குச் செடினாவியத் குடியரசுகளிலும் உள்ள “கம்யூனிஸ்ட் கட்சககிலத்தள”
ஐக்கியப்படுத்ொ அர்ப்பணிக்கப்பட்நாட்டை ஜ்குச் செயின்ட் பீட்ர்ஸ்வபர்க்கில்  நகிலத்தநாட்டைஜபற்ற கடினாங்கிரசற்கு சறப்பு விருந்திினரடினாக அவேர்
அகிலத்தழக்கப்பட்நாட்டைடினார்.

இம்முயற்சகள் ஜவேளிப்பகிலத்தநாட்டையடினாக பலகிலத்தினத் ொர ஆரம்பித்தள்ளின. வவேர்க்கிங் ரஷ்யடினா (Working Russia) மடினாஸ்வகடினாவிலுள்ள
அொன் உறுப்பிினர்ககிலத்தளக் கட்சயில் வ்குச் செருமடினாறு வேலியுறுத்தியத எின OKP அண்கிலத்தமயில் அறிவித்ொத.  அண்கிலத்தமயில்
இறந்ொ விக்நாட்டைர் அன்பிவலடினாவேடினால் ொகிலத்தலகிலத்தம ொடினாங்கப்பட்நாட்டை வவேர்க்கிங் ரஷ்யடினா,  வொசயவேடினாொ ஜவேறிக்கும் யூொ-எதிர்ப்புக்கும்
வபர்வபடினாினத. அத “ஸ்ரடினாலினிஸ்ட் கூட்டு” (Stalinist Bloc) என்ற பொடினாகிலத்தகயின் கீழ் ஸ்ரடினாலினின் வபரனுநாட்டைன் ஒரு கூட்டில்
வொர்ொல்களில் வபடினாட்டியிட்நாட்டைத.

யடினார் இந்ொ ்குச் செவேடினாஸ் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்?

இரண்டு ொ்குச் செடினாப்ொங்களடினாின கடினாலப்வபடினாக்கில் PO ஆல் ஒழுங்ககிலத்தமக்கப்பட்நாட்டை மடினா நடினாடுகளில் ்குச் செவேடினாஸ் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்
பங்குபற்றியிருக்கும் அவொவவேகிலத்தள, ஆர்ஜஜென்டினியக் கட்சயடினாினத அொன் உறுப்பிினர்களுக்கு இந்ொ ொனி நபரின் அரசயல்
வேரலடினாறு பற்றிய ஒரு சீரிய விவேரம் எகிலத்தொயும் அளிக்கவில்கிலத்தல. அவேர் படினார்கிலத்தவேயடினாளர்களிநாட்டைம் “CRFI-ஐ நிறுவிய மற்றும்
கட்டியகிலத்தமக்கும் ஒரு வொடினாழர்,  ஐவரடினாப்படினாவிலும் மத்திய கிழக்கிலும் CRFI ஐக் கட்டியகிலத்தமப்பதில் பங்கடினாற்றிய ஒரு
முக்கிய உறுப்பிினர்,  கிரீசல் வேர்க்கப் வபடினாரடினாட்நாட்டைத்தில் 50  வேருநாட்டை  நற்ஜபயகிலத்தரக் ஜகடினாண்நாட்டை கட்சயின் ொகிலத்தலவேரடினாின ஒரு
வொடினாழர்” எின அறிமுகம் ஜ்குச் செய்த கிலத்தவேக்கப்பட்நாட்டைடினார்.

அத்ொகிலத்தகய விவேரிப்படினாினத PO அங்கத்ொவேர்ககிலத்தள வவேண்டுஜமன்வற திட்நாட்டைமிட்டு ஏமடினாற்றும் ஜ்குச் செயலடினாகும்.

மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் ்குச் செந்வொகத்திற்கிநாட்டைமடினாின ஒரு அரசயல் பிரமுகரடினாவேர்,  அவேரத முழு வேரலடினாறும் வகடினாட்படினாநாட்டைற்ற மற்றும்
உள்ஜளடினான்று கிலத்தவேத்தப் புறஜமடினான்று வபசும் அரசயல் சூழ்ச்சக்கிலத்தகயடினாளல்ககிலத்தளக் ஜகடினாண்நாட்டைத.  அவேர் 1970 களின்
இறுதிவேடினாக்கில்,  நடினான்கடினாம் அகிலத்தின் அகிலத்தினத்தலக் குழுவின் (ICFI) கிவரக்க பகுதியடினாின வவேர்க்கர்ஸ் இன்நாட்டைர்வ ந் மிஷேினல்
லீக்கின் வொசய ஜ்குச் செயலரடினாக ஆினடினார்.  இருமுந்கிலத்தொய ொகிலத்தலவேர்கள் ஜொடினாநாட்டைர்படினாின அரசயல் வவேறுபடினாடுககிலத்தள ICFI க்குள்
ஒருவபடினாதம் ஜொளிவுபடுத்ொடினாத, அத்ொகிலத்தலவேர்ககிலத்தள அகற்றிய பின்ினர், அவேர் இந்ொ நிகிலத்தலக்கு உயர்த்ொப்பட்நாட்டைடினார்.

மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் இன் அரசயலின் ஒவர மடினாறடினா சறப்பியல்பு அவேரத வொசயவேடினாொ வ நடினாக்குநிகிலத்தல ஆகும்.  வ்குச் செடினா்குச் செலி்குச் செ
்குச் செர்வேவொசயக் வகடினாட்படினாடுகள்,  ஜொடினாநாட்டைர்ச்சயடினாக மிகவும் ஜகடினாச்கிலத்த்குச் செயடினாின வொசய க்காக ஒருங்கிணைக்கீட்டுக்கு அடிபணியச் ஜ்குச் செய்ொலடினாக
இருந்ொத.  ஜகடினாஜமய்னி இன் அர்குச் செடினாங்கம் இநாட்டைத்குச் செடினாரி குழுக்கள் மற்றும் ஜ்குச் செயற்படினாட்நாட்டைடினாளர்ககிலத்தள ஜகடினாடூரமடினாக ஒடுக்கிக்
ஜகடினாண்டிருந்ொஜபடினாழுத, 1983 ல் ICFI இன் முதகுக்குப்பின்ினடினால் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் ஈரடினானுக்குச் ஜ்குச் சென்றடினார். இந்ொ கிளர்ச்ச
ஒடுக்குொலுக்கு மத்தியில்,  மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் ஈரடினானிய அர்குச் செடினாங்கத்கிலத்தொ ஜமச்சும் கட்டுகிலத்தரத் ஜொடினாநாட்டைர்ககிலத்தள எழுதிினடினார்.
ஆட்சக்கடினாின பகிரங்க ஆொரவு  நநாட்டைவேடிக்கிலத்தகயில் அவேர் ஈரடினானிய அரசு ஜொடினாகிலத்தலக்கடினாட்சயில் வொடினான்றிினடினார்.

ICFI, ஜஜெர்ரி ஹீலியடினால் ொகிலத்தலகிலத்தமொடினாங்கப்பட்நாட்டை பிரிட்டீஷ் ஜொடினாழிலடினாளர் புரட்சக் கட்ச (Workers Revolutionary Party - WRP)

இன் ொகர்வுக்கு இட்டுச்ஜ்குச் சென்ற வொசயவேடினாொ,  ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொ சீரழிவுக்கு எதிரடினாின ஒரு அரசயல் வபடினாரடினாட்நாட்டைத்கிலத்தொ
 நநாட்டைத்திக்ஜகடினாண்டிருந்ொ வவேகிலத்தளயில் 1985 ல் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்,  ICFI  உநாட்டைன் வகடினாட்படினாநாட்டைற்ற பிளவிகிலத்தின வமற்ஜகடினாண்நாட்டைடினார்.
அவேர் ICFI இன் “வேரலடினாற்றுத் ொகிலத்தலவேர்” எின விவேரித்ொ ஹீலியின் அனுமதி இன்றி ்குச் செந்திப்பொற்குக் கூநாட்டை அவேர்களுக்கு
அதிகடினாரமில்கிலத்தல என்ற அபத்ொமடினாின வேடினாொக்கூறின் அடிப்பகிலத்தநாட்டையில்,  பிற பகுதிகளுநாட்டைன் அகிலத்தினத்தக்
கலந்தகிலத்தரயடினாநாட்டைல்களுக்கும் மறுத்ொடினார்.

ஹீலியுநாட்டைினடினாின ஒரு கூட்டில் வ்குச் செர்ந்த ஜகடினாண்டும் அகிலத்தினத்தலகக் குழுவுநாட்டைன் முறித்தக்ஜகடினாண்டும் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்,
கிரீசற்குள்ளும் ்குச் செர்வேவொ்குச் செரீதியடினாகவும் என்ஜினன்ின கூட்டுக்கள் அவேரத அனுபவேடினாொ க்காக ஒருங்கிணைக்கீடுகளுக்கு சறப்படினாக வ்குச் செகிலத்தவே
ஜ்குச் செய்யமுடியுவமடினா அவேற்கிலத்தறப் பின்பற்றுவேொற்கு ொடினான் சுொந்திரமடினாக இருப்பொடினாக அவேர் க்காக ஒருங்கிணைக்கிட்நாட்டைடினார்.  ICFI உநாட்டைினடினாின
பிளவுகளின் சல மடினாொங்களுக்குள்வளவய அவேர் கிவரக்க EEK (Workers Revolutionary Party) ஐ ஜொடினாநாட்டைங்கியவொடினாடு, அொகிலத்தின,
“அருவேமடினாின பிரச்்குச் செடினாரவேடினாொம்”  மற்றும் “ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்தின் ொனிகிலத்தமப்பநாட்டைல் மற்றும் வொடினால்விக் கடினாலங்களின்
 நகிலத்தநாட்டைமுகிலத்தறகள்” இவேற்றிலிருந்த முறிகிலத்தவேக் குறிக்கும் “ நடினான்கடினாம் அகிலத்திற்கடினாின ஒரு புதிய ்குச் செகடினாப்ொம்” எின அவேர்
அறிவித்ொடினார்.  இந்ொ “புதிய ்குச் செகடினாப்ொம்”  எினப்படுவேத,  யொடினார்த்ொத்தில் பப்வலடினாவேடினாொ அரசயகிலத்தல அொன் மிகத் தீவிர
வேடிவேத்தில்  நகிலத்தநாட்டைமுகிலத்தறப்படுத்தவேொடினாகும்.
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கிரீசற்குள்வள,  அகிலத்தினத்தலகக் குழுவிினதம் ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செக் வகடினாட்படினாடுகளிினதம் நிர்பந்ொ நிகிலத்தலயிலிருந்த விடுபட்டு,
மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் முொலடினாளித்தவேக் கட்சயடினாின படினாவ்குச் செடினாக்,  ஸ்ரடினாலினி்குச் செ கம்யூனிஸ்ட் கட்ச,  மற்றும் ஜொடினாழிற்்குச் செங்க
அதிகடினாரத்தவேங்கள் உநாட்டைினடினாின வகடினாட்படினாநாட்டைற்ற கூட்டுக்களின் சுழன்று திரும்பலில் EEK –ஐ குழப்பத்தில் சக்ககிலத்தவேத்ொடினார்.
்குச் செர்வேவொ்குச் செ முகிலத்தினயில்,  மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் மிக்கிலத்தகயில் வகடினார்பச்வ்குச் செகிலத்தவே வ்குச் செடினாவியத் ஒன்றியத்தில் அரசயல் புரட்சயின்
ொகிலத்தலவேர் எினப் புகழ்ந்ொடினார்.  EEK இன் அங்கத்ொவேர் ஜொடினாகிலத்தக ஜொடினாநாட்டைர்ந்த சறிொடினாக இருந்ொவபடினாதிலும்,  மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ்
ஏஜொன்சல் குட்டிமுொலடினாளித்தவே இநாட்டைத ஊழல் ொட்டிற்குள் ஒரு முக்கிய  நபரடினாினடினார்.

வகடினார்வக அல்ொமிரடினா மற்றும் ்குச் செவேடினாஸ் மிவ் மிஷேல்-மட்்குச் செடினாஸ் க்கு இகிலத்தநாட்டையிலடினாின உறவு  நடினான்கடினாம் அகிலத்தின் வேரலடினாற்கிலத்தற
வ நடினாக்கி இருவேரடினாலும் ககிலத்தநாட்டைப்பிடிக்கப்படும் ஒரு இழிவுபடுத்தம் மினநிகிலத்தலகிலத்தய அடிப்பகிலத்தநாட்டையடினாகக் ஜகடினாண்டிருக்கிறத.

CRFI ( நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ மீள அகிலத்தமப்பொற்கடினாின ஒருங்கிகிலத்த்காக ஒருங்கிணைப்புக் குழு) கநாட்டைந்ொகடினால வவேறுபடினாடுகள் அல்லத அகிலத்தொக்
ககிலத்தநாட்டைப்பிடிக்கும் பல்வவேறு வபடினாக்குகளின் வேரலடினாற்று அபிவிருத்தி பற்றி அங்கு விவேடினாொங்கள் இருக்கப்வபடினாவேதில்கிலத்தல என்ற
“வகடினாட்படினாட்டின்” மீத நிறுவேப்பட்நாட்டைத.  குழுவின் நிறுவேின ஆவே்காக ஒருங்கிணைம் இொகிலத்தின ஜவேளிப்பகிலத்தநாட்டையடினாக விளக்குகிறத.  அொன்
ககிலத்தநாட்டைச வேரிகள் வேடினாசப்பத:

குறுங்குழுக்களின் வேழிமுகிலத்தறக்கு மடினாறடினாக,  தீர்வுக்கு முன்ினர் IV அகிலத்கிலத்தொ உநாட்டைினடியடினாக மீள-
ஸ்ொடினாபிக்கத்ொக்க சூழ்நிகிலத்தலகிலத்தமகளில் உள்ள கூறுகளில்,  அங்கு இருக்ககூடிய முற்றிலும்
எழுத்தவேகிலத்தகக்குரிய எவ்விொமடினாின அரசயல் வவேறுபடினாடுககிலத்தளயும் ஒரு முன்கிலத்தினய தீர்வேடினாக இருத்தகிலத்தகயில்,
 நடினாம் ்குச் செர்வேவொ்குச் செப் புரட்சகர அகிலத்தமப்கிலத்தப,  IV ஐ,  அகிலத்தினத்த வேகிலத்தகயடினாின வவேறுபடினாடுகள் ஜொடினாநாட்டைர்படினாக ஒரு
தல்லியமடினாின அரசயல் வேகிலத்தரயறுப்பின் அடிப்பகிலத்தநாட்டையில் எழுப்புவவேடினாம்.  ்குச் செர்வேவொ்குச் செக் கட்சகிலத்தய அகிலத்தமப்பத
புரட்சகர மடினார்க்ச்குச் செத்கிலத்தொ குறுங்குழுவிநாட்டைமிருந்த பிரிக்கும் வவேகிலத்தலத்திட்நாட்டைப் புள்ளி ஆகும்.

இவ்வேடினாறு  நடினான்கடினாம் அகிலமடினாினத,  பப்வலடினாவேடினாொத்திற்கு எதிரடினாின வபடினாரடினாட்நாட்டைத்தில் இருந்த கிகிலத்தநாட்டைக்கும் வேரலடினாற்றுப்
படிப்பிகிலத்தினகள் எகிலத்தொயும் விவேடினாதிக்கடினாொ “குறுங்குழுவேடினாொ-எதிர்ப்பு”  உநாட்டைன்படினாட்டின் அடிப்பகிலத்தநாட்டையில் மற்றும் CRFI

ஆொரவேடினாளர் ஒவ்ஜவேடினாருவேரும் அொன் ஜ்குச் செடினாந்ொ வொசய ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொ அரசயகிலத்தல விமர்்குச் செினம் அல்லத குறுக்கீடு
எதவுமின்றி பின்பற்றுொற்கு ஜொடினாநாட்டைர்ந்த சுொந்திரமடினாக இருப்பர் என்ற உநாட்டைன்படினாட்டின் அடிப்பகிலத்தநாட்டையில், “மீளஸ்ொடினாபிக்கப்பநாட்டை”
இருந்ொத.

EEK (Workers Revolutionary Party) ஐ ஜபடினாறுத்ொவேகிலத்தர, இத சரி்குச் செடினாவின் சுற்றுவேட்நாட்டைத்தில் வவேகிலத்தல ஜ்குச் செய்வேகிலத்தொ ஒரு கூறடினாகக்
ஜகடினாண்டிருப்பதநாட்டைன்,  அொகிலத்தினப் பற்றி பிரகிலத்தமககிலத்தளயும் ஊக்குவித்தக் ஜகடினாண்டிருக்கிறத.  சரி்குச் செடினாவின் ஜெினவேரி 2015
வொர்ொல் ஜவேற்றிகிலத்தய,  கிவரக்கத் ஜொடினாழிலடினாள வேர்க்கத்திற்கடினாின ஜவேற்றி எின வேடினாழ்த்திக்ஜகடினாண்டு,  இந்ொ முொலடினாளித்தவேக்
கட்சகிலத்தய இநாட்டைதக்குத் ொள்ளமுடியும்,  “முொலடினாளித்தவே வேர்க்கத்தநாட்டைன் முறிவுக்கு”  நிர்பந்திக்க முடியும் என்ற
நிகிலத்தலப்படினாட்கிலத்தநாட்டை EEK முன்ஜினடுத்தக்ஜகடினாண்டிருக்கின்றத.

சரி்குச் செடினா பற்றிய அொன் முன்னிகிலத்தலப்படுத்ொலுநாட்டைன் மற்றும் சரி்குச் செடினா கிவரக்கத் ஜொடினாழிலடினாள வேர்க்கம் எதிர்க்க வவேண்டிய ஒரு
முொலடினாளித்தவேக் கட்ச என்று எச்்குச் செரித்ொொற்கடினாக ICFI- ஐ அத “குறுங்குழுவேடினாதி” எினத் ொடினாக்கியதநாட்டைன் வ்குச் செர்ந்த, EEK இந்ொ
வேரலடினாற்றுக் கடினாட்டிக்ஜகடினாடுப்பில் ஒரு தகிலத்த்காக ஒருங்கிணைப்படினாத்திரம் ஆற்றியத.

Partido  Obrero அொன் ஜ்குச் செடினாந்ொ குறுகிய வொசய ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொக் ஜகடினாள்கிலத்தகககிலத்தளப் பின்பற்றுகிறத,  அொகிலத்தினப்
ஜபடினாறுத்ொவேகிலத்தர CRFI  என்பத ஒரு “்குச் செர்வேவொ்குச் செ”  மூடுதிகிலத்தரகிலத்தய வேழங்ககிலத்தல அர்த்ொப்படுத்தகிறத.  1964 ல் அொன்
ஸ்ொடினாபிொத்திற்குப் பின்ினர் விகிலத்தரவில், PO ஆர்ஜஜென்டினிய வொசய ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாதி  நவ்ஜவேல் ஜமடினாவரவினடினா ஆல்
நிறுவேப்பட்நாட்டை ஜமடினாவரவினடினாவேடினாொம் என்று அகிலத்தழக்கப்பட்நாட்டை பப்வலடினாவேடினாொ வேலத்குச் செடினாரிப் வபடினாக்கு பற்றி வமவலடினாட்நாட்டைமடினாின
விமர்்குச் செினங்ககிலத்தள,  ஜமடினாவரவினடினாவேடினாதிகளுநாட்டைவினவய கூட்டுக்ககிலத்தளப் பின்பற்றுவேகிலத்தொ கிலத்தமயப்படுத்தியிருந்ொ ஒரு அரசயல்
 நகிலத்தநாட்டைமுகிலத்தறயுநாட்டைன் பிகிலத்த்காக ஒருங்கிணைத்தக் ஜகடினாண்டிருக்கிறத.

2017 ல் PO ொகிலத்தலவேர் அல்ொமிரடினா, ஜமடினாவரடினாவினடினாவேடினாொ வ்குச் செடினா்குச் செலி்குச் செ ஜொடினாழிலடினாளர் கட்சகிலத்தய (Partido de los Trabajadores Socialistas
— PTS) விமர்சத்ொடினார்,  “Podemos  in  diapers,” எின சுட்டிக்கடினாட்டி விவேரித்ொடினார்,  ஸ்ஜபயினின் ஆளும் ஸ்ொடினாபகத்திற்குள்
ொன்கிலத்தினவய ஒன்றிகிலத்த்காக ஒருங்கிணைத்தக்ஜகடினாண்நாட்டை முொலடினாளித்தவே “இநாட்டைத”  கட்சகிலத்தயக் குறிக்கும் குறிப்பு அத.  ஆினடினால் அவொ
ஆண்டு, PO மீண்டும் ஒருமுகிலத்தற PTS,  இநாட்டைத முன்ினணி என்று அகிலத்தழக்கப்படும் (FIT),  இவேற்றுநாட்டைன் வகடினாட்படினாநாட்டைற்ற ஒரு
கூட்டில் நுகிலத்தழந்தஜகடினாண்டு,  எந்ொ விமர்்குச் செினங்ககிலத்தளயும் மடினாக்ரி-எதிர்ப்பு (Mauricio  Macri)  ஜெினரஞ்்குச் செகவேடினாொம் எனும்
அளவீட்டுநாட்டைினடினாின குகிலத்தறந்ொபட்்குச் செ வவேகிலத்தலத்திட்நாட்டைம் மற்றும் அதிக படினாரடினாளுமன்ற பொவிகளுக்கடினாின வவேட்கிலத்தக என்பவேற்றுக்கு
அடிபணியச்ஜ்குச் செய்ொத.  ஜமடினாவரவினடினாவேடினாதிகளுநாட்டைனும் ஜபவரடினானிய கிர்ச்ினர் (கிறிஸ்டிினடினா ஜபர்ினடினாண்நாட்டைஸ் டி கிர்ச்ினர்)
பிரிவுநாட்டைனும் PO ஜகடினாண்நாட்டை ்குச் செர்ந்ொர்ப்பவேடினாொ சூழ்ச்சக் கிலத்தகயடினாளல்கள் ஆகியின ஆர்ஜஜென்டினிய ஜொடினாழிலடினாளர்களுக்கடினாின
ஜபடினாவநாட்டைவமடினாஸ் அல்லத சரி்குச் செடினா படினாணி ஜபடினாறி ஒன்கிலத்தறத் ொயடினார்ஜ்குச் செய்ொகிலத்தல வ நடினாக்கி வேழி நநாட்டைத்ொப்பட்நாட்டைத.

புவவேவினடினாஸ் அயர்சல்  நகிலத்தநாட்டைஜபற்ற அணிதிரள்வில் அல்ொமிரடினா ொினத உகிலத்தரயில், “இந்ொப் வபடினாரடினாட்நாட்டைத்திற்கடினாின ஜவேற்றியில்
Partido Obrero கிலத்தவேயும் இநாட்டைத முன்ினணிகிலத்தயயும் இறுக இகிலத்த்காக ஒருங்கிணைத்தவிட்நாட்டைடினால், குறுகிய கடினாலத்தில்,  நடினாம் அதிகடினாரத்திற்கடினாின
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வவேட்படினாளர்களடினாக இருப்வபடினாம்” என்று அறிவித்த,  கருச்சகிலத்தொவிற்கடினாின உரிகிலத்தமக்கடினாக ஆர்ஜஜென்டிினடினாவில்  நகிலத்தநாட்டைஜபறும்
வபடினாரடினாட்நாட்டைத்திற்கு சறப்பு வேலியுறுத்ொல் அகிலத்தமத்தக்ஜகடினாடுத்ொடினார்.

PO ொகிலத்தலவேர் ொினத ஜ்குச் செடினாந்ொ இயக்கத்கிலத்தொப் பற்றிப் வபசுகிலத்தகயில், அவொவபடினால ஆர்ஜஜென்டினிய ஜமடினாவரவினடினாவேடினாதிகளடினாின
PTS உநாட்டைன் ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொ வொர்ொல் முன்ினணிகிலத்தயப் பற்றிப் வபசும்ஜபடினாழுத, கருச்சகிலத்தொப்கிலத்தப ்குச் செட்நாட்டைரீதியடினாக்கும் மவ்குச் செடினாொடினாகிலத்தவே
ஆொரிப்பதில் உறுதிப்படுத்திக் கூறல்களில் அவேர்களுகிலத்தநாட்டைய பங்கின் விகிலத்தளவேடினாக “அதிகடினாரத்திற்கடினாின வவேட்படினாளர்களடினாக”
ஆவேதில்,  அத ஒவரஜயடினாரு விநாட்டையத்கிலத்தொ அர்த்ொப்படுத்தம்.  அதிகடினாரத்கிலத்தொக் கிலத்தகப்பற்றவும் ஜொடினாழிலடினாளர் அர்குச் செடினாங்கத்கிலத்தொ
நிறுவேவுமடினாின ஒரு புரட்சர இயக்கத்தில் ஜொடினாழிலடினாள வேர்க்கத்தின் சுொந்திரமடினாின அணிதிரளகிலத்தலப் பற்றி அவேர்
வப்குச் செவில்கிலத்தல.  மடினாறடினாக,  ஆர்ஜஜென்டினிய முொலடினாளித்தவேத்தின் உக்கிரமடினாின ஜ நருக்கடியின் நிகிலத்தலகிலத்தமகளின் கீழ்,  சரி்குச் செடினா
கிரீஸில் ஜ்குச் செய்ொதவபடினால அதிகமடினாக,  ஒரு முொலடினாளித்தவே அர்குச் செடினாங்கத்கிலத்தொ அகிலத்தமப்பொற்கு இநாட்டைத முன்ினணி (FIT)
அகிலத்தழக்கப்படும் என்ற ்குச் செடினாத்தியத்கிலத்தொ அவேர் ஆழ்ந்த சந்ொகிலத்தின ஜ்குச் செய்கிறடினார்.

கட்ச,  அரசு அதிகடினாரத்திற்கடினாகத் ொயடினார்ஜ்குச் செய்யும் விொமடினாக,  PO ொகிலத்தலகிலத்தமயடினாினத அரசு உறவுககிலத்தள ஸ்ொடினாபிக்கிறத.
அதொடினான் OKP (ஸ்ரடினாலினி்குச் செ-்குச் செடினார்பு ஐக்கிய ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச)  மற்றும் நாட்டைரியடினா மிட்டிினடினாவுநாட்டைினடினாின உறகிலத்தவே
இறுகப்படுத்தவேொன் உண்கிலத்தமயடினாின ஜபடினாருளடினாகும்.

விளடினாடிமிர் புட்டினுநாட்டைன் நாட்டைரியடினா மிட்டிினடினா (வேலதில் இருந்த இரண்நாட்டைடினாவேத)

CRFI மடினா நடினாட்டிற்கு அொன் பங்களிப்பில், PO “ரஷ்யடினாவிலும் ்குச் செரி சீினடினாவிலும் ்குச் செரி முொலடினாளித்தவே வேர்க்கம் ஒரு வேர்க்கமடினாக
எழவில்கிலத்தல,  இரு ்குச் செம்பவேங்களிலும் அத அர்குச் செடினால் மத்தியத்தவேம் ஜ்குச் செய்யப்படுகிறத,  அத ‘முொலடினாளித்தவேத்திற்கு-
முந்கிலத்தொய’  அதிகடினாரத்தவே கட்நாட்டைகிலத்தமப்பின் ஜபரும்பகுதிகிலத்தயத் ஜொடினாநாட்டைர்ந்த கிலத்தவேத்திருக்கிறத”.  PO புட்டிகிலத்தினயும் ஜ
ஜன்பிங்கிலத்தகயும் வொடினான்றியிருக்கும் முொலடினாளித்தவே வேர்க்கத்திற்கும் “ொங்களின் அரசுகள் சொறுண்டுவபடினாவேகிலத்தொக்
கட்டுப்படுத்தவேொற்கடினாின வொகிலத்தவேக்கும்”  இகிலத்தநாட்டையில் ்குச் செமநிகிலத்தலப்படுத்தம் “சறப்புவேகிலத்தக வபடினாினபடினார்ட்டிஸ்டுகளடினாக”
குறிப்பிடுகிறத.

இந்ொ  நவே-பப்வலடினாவேடினாொ முன்வினடினாக்கின் கீவழ,  புட்டின் ஒருவேகிலத்தக ஏகடினாதிபத்திய எதிர்ப்பு மடினாற்றீநாட்டைடினாய்,  அஜமரிக்க
ஏகடினாதிபத்திய வமலடினாதிக்கத்திற்கு ஒரு எதிஜரகிலத்தநாட்டையடினாய் உள்ளடினார்ந்ொ ஆற்றகிலத்தலக் ஜகடினாண்டிருக்கிறடினார் என்ற கருத்தரு
இருக்கிறத.  இலத்தின் அஜமரிக்கடினாவிற்குள்வள சீினடினா,  ரஷ்யடினா இரண்டும் ொங்களத ஜ்குச் செல்வேடினாக்கிலத்தக விரிவுபடுத்தம்
முயற்சகிலத்தயக் ஜகடினாண்டிருக்கிலத்தகயில்,  இந்ொக் கண்வ்காக ஒருங்கிணைடினாட்நாட்டைமடினாினத அரசு ஜகடினாள்கிலத்தகயில் ஸ்தூலமடினாின ொடினாக்கங்ககிலத்தளக்
ஜகடினாண்டிருக்கிறத.

Partido  Obrero  (ஜொடினாழிலடினாளர் கட்ச -  PO)  வபடினான்ற கட்சயின் ்குச் செர்வேவொ்குச் செ அரசயல் என்பத எப்ஜபடினாழுதம் வொசய
அரசயலின் ஒரு நீட்டிப்வப ஆகும்.  ஒரு வேலத்குச் செடினாரி ்குச் செக்தியடினாின ரஷ்ய ஸ்ரடினாலினி்குச் செத்தநாட்டைன் ஒரு கூட்கிலத்தநாட்டை வ நடினாக்கித்
திரும்புவேத,  ஆர்ஜஜென்டிினடினாவிற்குள்வளவயயடினாின அொன் ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொ வொர்ொல் வ நடினாக்குநிகிலத்தலயுநாட்டைன் ஜகடினாண்நாட்டை ஒரு
நிகிலத்தலப்படினாநாட்டைடினாகும்.  PO வின் பங்களிப்பு உறுதிப்படுத்தவேத வபடினால,  FIT முன்ினணியில் அத ஜமடினாவரவினடினாவேடினாதிகளிநாட்டைம்
ஐக்கியம் ஜகடினாண்நாட்டைொடினாினத, “கிர்ச்்குச் செினரி்குச் செத்தின்-  அொடினாவேத ஜபவரடினானியத்தின் இநாட்டைத பிரிவுநாட்டைன் கூட்டுறவு கிலத்தவேத்திருப்பதில்
ொன்கிலத்தினவய நியடினாயப்படுத்தம் வொர்ொல் ஒத்தகிலத்தழப்பு” ஒன்றின் மீத நிறுவேப்பட்நாட்டைத.
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 நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ “மீளஸ்ொடினாபித்ொல்” எனும் மூடுதிகிலத்தரயின் கீழ்,  முொலடினாளித்தவே வொசயவேடினாதிகள் மற்றும் வேலத்குச் செடினாரி
நீவரடினாட்நாட்டைங்களுநாட்டைனும்கூநாட்டை ஒரு கூட்டு ்குச் செம்பந்ொப்படுவேகிலத்தொத் ொயடினாரித்தவேரும் ஒரு ஆழமடினாின பிற்வபடினாக்கு அச்சு இருக்கிறத.

புவவேவினடினாஸ் அயர்சல்  நகிலத்தநாட்டைஜபற்ற மடினா நடினாடும்  நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ ஸ்ரடினாலினி்குச் செத்தநாட்டைினடினாின கூட்டில் “மீளஸ்ொடினாபித்ொல்”
எனும் படினா்குச் செடினாங்கும் ஜொடினாழிலடினாள வேர்க்கத்திற்கடினாின ஒரு எச்்குச் செரிக்கிலத்தகயடினாக எடுத்தக்ஜகடினாள்ளப்பநாட்டை வவேண்டும்.  தல்லியமடினாக
ஒவ்ஜவேடினாரு கண்நாட்டைத்திலும் வேர்க்கப் வபடினாரடினாட்நாட்டைம் மீஜளழுச்ச ஜகடினாண்டுவேருகின்ற புள்ளியில் முொலடினாளித்தவே வேர்க்கத்திற்கு
ஜொடினாழிலடினாள வேர்க்கத்கிலத்தொக் கீழ்ப்படுத்தவேொற்கடினாின புதிய அரசயல் கருவிககிலத்தள ஒன்றிகிலத்த்காக ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு முயற்சகிலத்தய அத
பிரதிநிதித்தவேப்படுத்தகிறத.

 நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ ஸ்ொடினாபித்த 80  ஆண்டுகளும் பப்வலடினாவேடினாொ திருத்ொல்வேடினாொத்திற்கு எதிரடினாக ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்கிலத்தொப்
படினாதகடினாக்க  நடினான்கடினாம் அகிலத்திற்குள் பிளவு ஏற்பட்டு அகிலத்தினத்தலக் குழுகிலத்தவே அகிலத்தமத்த 65  ஆண்டுகளும் ஆகிறத.
 நடினான்கடினாம் அகிலத்தின் வேரலடினாற்றுப் படிப்பிகிலத்தினககிலத்தள  நசுக்குவேொன் அடிப்பகிலத்தநாட்டையில் ்குச் செர்வேவொ்குச் செப் வபடினாக்கு ஒன்கிலத்தற
உருவேடினாக்குவேொற்கடினாின முயற்சயடினாினத ஜொடினாழிலடினாள வேர்க்கத்கிலத்தொக் கடினாட்டிக் ஜகடினாடுப்பகிலத்தொத்ொடினான் விகிலத்தளவிக்கும்.

ஆர்ஜஜென்டிினடினாவிலும் இலத்தின் அஜமரிக்கடினாவிலும் உள்ள ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்கிலத்தொ படினாதகடினாக்க விரும்பும் அகிலத்தினவேருக்கும்,
இக்கடினாட்டிக்ஜகடினாடுப்புக்களின் படிப்பிகிலத்தினககிலத்தள உள்ளீர்த்தக்ஜகடினாள்வேதம் பப்வலடினாவேடினாொம் மற்றும் ்குச் செந்ொர்ப்பவேடினாொத்தின்
அகிலத்தினத்த வேடிவேங்களுக்கும் எதிரடினாின ஒரு்குச் செமர்குச் செமற்ற வபடினாரடினாட்நாட்டைதினூநாட்டைடினாக  நடினான்கடினாம் அகிலத்கிலத்தொ கட்டிஜயழுப்புவேொற்கடினாின
அகிலத்தினத்தலகக் குழுவின் நீண்நாட்டை வபடினாரடினாட்நாட்டைத்தின் படிப்பிகிலத்தினகளும் மிகவும் முக்கியத்தவேம் வேடினாய்ந்ொகிலத்தவேயடினாகும்.
ஆர்ஜஜென்டிினடினா மற்றும் அஜமரிக்கடினா முழுவேதம் உள்ள உலக வ்குச் செடினா்குச் செலி்குச் செ வேகிலத்தலத் ொளத்தின் வேடினா்குச் செகர்கள் அகிலத்தினவேகிலத்தரயும்
இந்ொப் வபடினாரடினாட்நாட்டைங்களின் ஆவே்காக ஒருங்கிணைங்ககிலத்தள அக்ககிலத்தறயுநாட்டைன் படிக்குமடினாறும் ஒவ்ஜவேடினாரு  நடினாட்டிலும்  நடினான்கடினாம் அகிலத்தின்
அகிலத்தினத்தலகக் குழுவின் பகுதிககிலத்தளக் கட்டுவேொற்கடினாின வபடினாரடினாட்நாட்டைத்கிலத்தொ ஆரம்பிக்குமடினாறும்  நடினாம் வகட்டுக்ஜகடினாள்கிவறடினாம்.

கட்டுகிலத்தர ஆசரியர்கள்  பரிந்தகிலத்தர  ஜ்குச் செய்வேத:

ஜொடினாழிலடினாளர் புரட்சக் கட்ச ட்ஜரடினாட்ஸ்கி்குச் செத்கிலத்தொக் கடினாட்டிக்ஜகடினாடுத்ொத எப்படி   ?

 நடினாம் கடினாக்கும் மரபியம்

9- Workers Party in Argentina seeks to “refound” Fourth International in alliance with Stalinism

http://www.wsws.org/tamil/category/books/hwd/
http://www.wsws.org/tamil/category/books/Congress/hifsep_book/hifsep_ch10_p.shtml

