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போலலாலந்தில் வர்க்கப் போலபோரலட்டத்தின
மீமீள மீளெழுச்ச
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தளபதி Wojciech  Jaruzelski இன் ஸ்ர்ராலினிச ஆட்சி ்சி தத்ரால்வியல்வியடோல்வியடைய
தத்ராோல்வியடைங்கி முதல்ராளித்துவ மீட்சிக்கு வழி வகுத்து முப்பத்ராண்டுகளுக்குப்
பின்னர,  ்சி தப்ரால்ராந்தில் மீண்டும் வரக்கப் ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைம் தவடித்துள்ளது.
திங்களன்ற,  300,000  க்கும் அதிகிகம்ரான ஆசிரியரகள் க்ராலவல்வியடரயற்ற
்சி தவல்வியடலநிறத்தத்ல்வியடத தத்ராோல்வியடைங்கினர.  பல தச்ராப்தங்களுக்குப் பின்னர
்சி தப்ரால்ராந்து ஆசிரியரகள் தவளிநோல்வியடைப்பு தசய்வது இது்சி தவ
முதல்முல்வியடறய்ராகும்,  இது ஸ்ர்ராலினிச சரவ்ராதிக்ராரத்திற்கு எதிர்ராக நோல்வியடைந்த
ப்ராரிய 1980-81  ்சி தவல்வியடலநிறத்த இயக்கத்திற்கு பிந்ல்வியடதய ்சி தப்ரால்ராந்தின்
மிகப் தபரிய ்சி தவல்வியடலநிறத்தங்களில் ஒன்ற்ராகும்.

இந்த ்சி தவல்வியடலநிறத்திகம்ரானது,  சிறந்த ்சி தவல்வியடலயிோல்வியடை நில்வியடலல்வியடிகமகள்,  சம்பள
உயரவுகள் ிகமற்றம் தகுதிவ்ராய்ந்த பள்ளிகல்வியடளக் ்சி தக்ராரும்
கல்விய்ராளரகளின் ஒரு சரவ்சி ததச ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடை அல்வியடலயின் ப்ராகிகம்ராக
உள்ளது.  ஒரு க்ரால் நூற்ற்ராண்டில் ்சி தவல்வியடலநிறத்தத்தில் இறங்கிய
அதிகமரிக்க ஆசிரியரகளின் மிகப்தபரிய எண்ணிக்ல்வியடகல்வியடய 2018  ஆண்டு
கண்ோல்வியடைது. பிர்ரான்ஸ், துனிசிய்ரா, திகம்ரா்சி தர்ராக்்சி தக்ரா ிகமற்றம் ஏல்வியடனய ஆபிரிக்க
ந்ராடுகளில் நோல்வியடைந்துவரும் ஆசிரியரகளின் ்சி தவல்வியடலநிறத்தங்களுக்கு
ிகமத்தியில்,  தநதரல்ராந்து ிகமற்றம் அரத்றும் அர்ஜென்டின்ராவிலும் ்சி ததசியளவில்
ஆசிரியரகளின் ்சி தவல்வியடலநிறத்தங்கள் நோல்வியடைத்தப்பட்ோல்வியடைன.

ஆசிரியரகள் ்சி தவல்வியடலநிறத்திகம்ரானது,  ிகமத்திய ிகமற்றம் கிழக்கு ஐ்சி தர்ராப்ப்ரா
உட்போல்வியடை சரவ்சி ததச தத்ராழில்ராள வரக்கத்தின் பரந்த ்சி திகமதலழுச்சியின்
ப்ராகிகம்ராகும்.  ்சி தப்ரால்ராந்தில் கல்விய்ராளரகளின் தவளிநோல்வியடைப்பு,  ்சி ததசிய
விிகம்ரானச்்சி தசல்வியடவ LOT தத்ராழில்ராளரகளின் இரண்டு வ்ராரக்ரால
்சி தவல்வியடலநிறத்தம் ிகமற்றம் ்சி தப்ரால்ராந்து அிகமசன் தத்ராழில்ராளரகளின்
்சி தவல்வியடலநிறத்தங்கல்வியடள பின்தத்ராோல்வியடைரந்து வருகிறது.  சமீபத்திய ிகம்ராதங்கள்
ரு்சி திகமனிய்ரா,  ஹங்்சி தகரி,  தசக் குடியரச,  ்சி தசரபிய்ரா ிகமற்றம்
தக்ரா்சி தச்ரா்சி தவ்ராவ்ராவில் வ்ராகனத்துல்வியடற ிகமற்றம் ஏல்வியடனய தத்ராழிற்துல்வியடற
தத்ராழில்ராளரகளின் ்சி தவல்வியடலநிறத்தங்கல்வியடள கண்டுள்ளன,  அத்துோல்வியடைன்
ஹங்்சி தகரியில் விக்ோல்வியடைர ஓரபனின் வலதுச்ராரி ஆட்சி சம்பளமின்றி மில்வியடக்சி தநர
்சி தவல்வியடலல்வியடய ஏற்க தத்ராழில்ராளரகல்வியடள நிரபந்திக்கின்ற நில்வியடலயில்,  அது
ஏற்றள்ள "அடில்வியடிகமச் சட்ோல்வியடைம்"  என்றல்வியடழக்கப்படுவதற்கு எதிர்ராக ப்ராரிய
்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைங்கள் நோல்வியடைந்தன.

்சி த்றும் அர்ஜெரிகமனியில்,  பள்ளிக்கூோல்வியடைங்கள் உருக்குல்வியடலந்து ்சி தப்ராவதற்கு எதிர்ராகவும்,
சகிக்கவியல்ராத ்சி தவல்வியடலயிோல்வியடை நில்வியடலல்வியடிகமகள் ிகமற்றம் வறிய சம்பளங்களுக்கு
எதிர்ராகவும் தபப்ரவரியில் நோல்வியடைந்த அல்வியடோல்வியடைய்ராள ்சி தவல்வியடலநிறத்தங்களில்
பத்த்ராயிரக் கணக்க்ரான தப்ராதுத்துல்வியடற தத்ராழில்ராளரகள் பங்குபற்றினர.
ிகம்ராரச்சில் ஆயிரக் கணக்க்ரான ்சி தப்ராக்குவரத்துத்துல்வியடற தத்ராழில்ராளரகள்
்சி தபரலினில் ்சி தவல்வியடலநிறத்தத்தில் இறங்கினர,  இது அந்நகல்வியடர்சி தய
ஸ்தம்பிக்கச் தசய்தது.  கோல்வியடைந்த சனிக்கிழல்வியடிகமயன்ற,  அதிகரித்து வரும்
வ்ராோல்வியடைல்வியடககளுக்கு எதிர்ராக ்சி தபரலினில் 40,000  ்சி தபர ரியல் எஸ்்சி தோல்வியடைட்
நிறவனங்கள் ிகமற்றம் தனிய்ரார முதலீட்டு நிதியங்கல்வியடளப் பறிமுதல்
தசய்யக் ்சி தக்ராரி ்சி தப்ரார்ராடினர.

இத்தல்வியடகய ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைங்களில் இருந்து தத்ராழில்ராள வரக்கத்தின் ஒரு
்சி தச்ராசலிச இயக்கம் ்சி திகமதலழுந்து விடு்சி திகம்ரா என்ற முதல்ராளித்துவம்
அஞ்சகிறது.  ்சி த்றும் அர்ஜெரிகமன் தத்ராழில்ராளரகள் ிகமற்றம் இல்வியடளஞரகளின்
தபரும்ப்ரான்ல்வியடிகமயினர தசல்வவளத்ல்வியடதப் பறிமுதல் தசய்வதற்க்ரான

்சி தக்ராரிக்ல்வியடகல்வியடய ஆதரிக்கின்றனர என்பல்வியடத ஒரு கருத்துக்கணிப்பு
எடுத்துக்க்ராட்டிய ்சி தப்ராது,  Frankfurter Allgemeine Zeitung  மிரண்டு ்சி தப்ரானது.
தடுிகம்ராறிப் ்சி தப்ரான,  ்சி த்றும் அர்ஜெரிகமன் வங்கிகளுக்க்ரான இந்த ஊதுகுழல்
பின்வருிகம்ராற கருத்துல்வியடரத்தது: “்சி தபரலின் சவர இடிக்கப்பட்டு ஏறத்த்ராழ 30
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர,  க்ராரல்-ிகம்ராரக்ஸ்-ச்ரால்வியடல [Karl-Marx-Allee,

சனிக்கிழல்வியடிகம ஆரப்ப்ராட்ோல்வியடைக்க்ராரரகள் அணிவகுத்த ்சி தபரலின் தபருவீதி]
்சி தச்ராசலிசத்தின் ிகமறஅறிமுகத்திற்கு ஒரு முன்னறிவிப்ப்ராக ஆகியுள்ளது.
புரட்சி நீடூழி வ்ராழட்டும்.”

்சி தப்ரால்ராந்து ஆசிரியரகளின் ்சி தவல்வியடலநிறத்தம் ஐ்சி தர்ராப்பிய ஒன்றியம்
ஊக்குவிக்கும் உத்தி்சி தய்ராகபூரவ தச்ரால்ல்ராோல்வியடைல்கல்வியடளச் சிதறடிப்பதன்ரால்,
்சி த்றும் அர்ஜெரிகமன் ிகமற்றம் ஐ்சி தர்ராப்பிய ஊோல்வியடைகங்கள் நல்வியடோல்வியடைமுல்வியடறயளவில் அல்வியடத
இருட்ோல்வியடைடிப்பு தசய்து வருகின்றன.  ஸ்ர்ராலினிச சரவ்ராதிக்ராரங்களின்
முதல்ராளித்துவ மீட்சிய்ரானது வரக்கப் ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைத்ல்வியடத வரல்ராற்றின்
குப்ல்வியடபத் தத்ராட்டியில் வீசிவிோல்வியடைவில்ல்வியடல.  தத்ராழில்ராள வரக்கத்ல்வியடதயும்
ிகமற்றம் முதல்ராளித்துவ மீட்சியின் வில்வியடளபயன் மீது சீறிய எதிரப்ல்வியடபயும்
மூரக்கிகம்ராக ஒடுக்கிய ஸ்ர்ராலினிச ஆட்சிகளின் தப்ராருள்ராத்ரார தன்னில்வியடறவு
தக்ராள்ல்வியடககள் ிகமற்றம் ்சி ததசிய தக்ராள்ல்வியடககள் இரண்டுக்கும் கிழக்கு
ஐ்சி தர்ராப்பிய தத்ராழில்ராளரகள் ிகமத்தியில் ஆழிகம்ராக-்சி தவரூன்றிய எதிரப்பு
நிலவுகிறது.

20  ஆம் நூற்ற்ராண்டில்,  ஐ்சி தர்ராப்ப்ராவில் மிகவும் ்சி தப்ராரகுணத்துோல்வியடைன்
இருந்தவற்றில் ்சி தப்ரால்ராந்து தத்ராழில்ராள வரக்கம் உள்ளோல்வியடைங்கி இருந்தது.
அது 1956  இன் "்சி தப்ரால்ராந்து அக்்சி தோல்வியடை்ராபர",  டிசம்பர 1970
தத்ராழில்ராளரகளின் ்சி திகமதலழுச்சி ிகமற்றம் Gdansk  இன் தலனின்
கப்பல்கட்டும் தளத்தில் தத்ராோல்வியடைங்கி ஒட்டுதிகம்ராத்த ந்ராடு எங்கிலும் பரவிய,
400,000  க்கும் அதிகிகம்ரான தத்ராழில்ராளரகள் பங்குபற்றிய 1980  ப்ராரிய
்சி தவல்வியடலநிறத்தங்கள் ஆகியவற்றின் ்சி தப்ராது ்சி தச்ராவியத் அதிக்ராரத்துவத்திற்கு
எதிர்ராக நில்வியடனவ்ராரத்திகம்ரான ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைங்களுக்கு தல்வியடலல்வியடிகம வகித்தது.

ரஷ்ய்ராவில் 1917 அக்்சி தோல்வியடை்ராபர புரட்சி தவிரக்கவியல்ராிகமல் ஸ்ர்ராலினிசத்திற்கு
இட்டுச் தசன்றது என்ற வ்ராதம் ஒரு தப்ராய்ய்ராகும். ஸ்ர்ராலினிச ஆட்சில்வியடயச்
சிகமரசமின்றி எதிரத்து,  உலக ்சி தச்ராசலிச புரட்சிக்க்ரான
்சி தவல்வியடலத்திட்ோல்வியடைத்திற்க்ராக ்சி தப்ரார்ராடிய,  ்சி தப்ரால்ஷிவிக் தல்வியடலல்வியடிகமயில்ரான
புரட்சில்வியடய வழிநோல்வியடைத்தியிருந்த ஒரு புரட்சிகர ்சி தச்ராசலிச ிகம்ராற்றீடு அங்்சி தக
இருந்தது என்ற வரல்ராற்ற உண்ல்வியடிகமல்வியடய இது ிகமறத்தளிக்கிறது.  அந்த
ிகம்ராற்றீடு த்ரான் இோல்வியடைது எதிரப்பு,  இது ஸ்ர்ராலினிச தல்வியடலல்வியடிகமயில்ரான
மூன்ற்ராம் அகிலத்தின் ்சி தத்ரால்வி ிகமற்றம் க்ராட்டிக்தக்ராடுப்புக்குப் பின்னர
1938  இல் ந்ரான்க்ராம் அகிலம் ஸ்த்ராபிக்கச் தசன்ற லி்சி தய்ரான் ட்தர்ராட்ஸ்கி
தல்வியடலல்வியடிகமயின் கீழ் 1920 களின் தத்ராோல்வியடைக்கத்தில் ்சி திகமதலழுந்தது.

கிழக்கு ஐ்சி தர்ராப்ப்ராவில் ஸ்ர்ராலினிச ஆட்சிகள் 1940  களின் இறதியில்
அதிக்ராரத்துவரீதியில் முதல்ராளித்துவ தச்ராத்துல்வியடோல்வியடைல்வியடிகமல்வியடய பறிமுதல்
தசய்தன,  ஆன்ரால் அல்வியடவ ்சி தச்ராசலிசிகம்ராக இருக்கவில்ல்வியடல.  அந்ந்ராடுகளில்
ஸ்ர்ராலினிச சரவ்ராதிக்ராரங்களுக்கு எதிர்ராக தத்ராழில்ராளரகளின் பல
்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைங்கள்,  ட்தர்ராட்ஸ்கி முன்தனடுத்த ிகம்ராற்ற முன்்சி தன்ராக்கிற்கு,
அத்ராவது ்சி தச்ராசலிசத்திற்க்ராக தத்ராழில்ராள வரக்கத்தின் ஒரு
புதுப்பிக்கப்பட்ோல்வியடை சரவ்சி ததச புரட்சிகர ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைத்தின் ப்ராகிகம்ராக அரச
அதிக்ராரத்துவங்களுக்கு எதிர்ராக ஓர அரசியல் புரட்சிக்கு,  தத்ராழில்ராள



வரக்கத்தில் ஒரு புறநில்வியடலய்ரான அடித்தளம் இருந்தல்வியடத
எடுத்துக்க்ராட்டியது.

கிழக்கு ஐ்சி தர்ராப்பிய தத்ராழில்ராள வரக்கம் மீண்டுதிகம்ராருமுல்வியடற
்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைத்திற்குள் நகரந்து வருகின்ற நில்வியடலயில்,  இத்தல்வியடகய முக்கிய
அரசியல் வரல்ராற்ற அனுபவங்கள் உள்ளீரத்துக் தக்ராள்ளப்போல்வியடை ்சி தவண்டும்.
அந்த பிர்ராந்தியம் எங்கிலும் தத்ராழில்ராளரகள் ்சி தப்ரார அப்ராயங்கள் ிகமற்றம்
எ்சி ததச்சதிக்ரார ஆட்சில்வியடய முகங்தக்ராடுக்ல்வியடகயில்,  ்சி தப்ரால்ராந்து
்சி தவல்வியடலநிறத்திகம்ரானது மூன்ற தச்ராப்தங்களுக்கு முன்னர
முதல்ராளித்துவத்ல்வியடத மீட்ோல்வியடைல்வியடிகமக்க ்சி தப்ரால்ராந்து ஸ்ர்ராலினிச ஆட்சியுோல்வியடைன்
்சி தசரந்து தசயல்பட்ோல்வியடை சக்திகளுோல்வியடைன் ஆசிரியரகல்வியடள ்சி தநதரதிர்ராக
்சி திகம்ராதலுக்குக் தக்ராண்டு வந்து தக்ராண்டிருக்கிறது.

இன்ற,  ்சி தச்ராலிோல்வியடை்ராரிட்டி சங்கம் (Solidarity  union) பகிரங்கிகம்ராக்சி தவ
்சி தப்ரால்ராந்தின் அதிவலது சட்ோல்வியடைம்-நீதிக் கட்சி (PiS) அரச்ராங்கத்துோல்வியடைன்
அணி்சி தசரந்த ஒரு வலதுச்ராரி இயக்கிகம்ராக உள்ளது.  அதன் ஆசிரியரகள்
பிரிவு த்ரான்,  அரச்ராங்கத்தின் தண்டிக்கும் வல்வியடகயில்ரான நிபந்தல்வியடனகல்வியடள
ஆரம்பத்திலிருந்்சி தத ஏற்றக் தக்ராண்ோல்வியடை ஒ்சி தர தத்ராழிற்சங்கிகம்ராக இருந்தது.
திங்கட்கிழல்வியடிகம ்சி தவல்வியடலநிறத்தம் தத்ராோல்வியடைங்கிய பின்னர,  ்சி தச்ராலிோல்வியடை்ராரிட்டி
ஆசிரியர சங்கத் தல்வியடலவர Ryszard  Proksa, இவர PiS உள்ள்ராட்சியில்
அரச அதிக்ராரிய்ராகவும் உள்ள்ரார என்னும் நில்வியடலயில், தவளிநோல்வியடைப்பு தசய்த
ஆசிரியரகல்வியடளக் கண்டித்ததுோல்வியடைன்,  ்சி தவல்வியடலநிறத்தம் தசய்யும் சங்கக்
கில்வியடளகளுக்கு எதிர்ராக ஒழுங்கு நோல்வியடைவடிக்ல்வியடக எடுக்கப்படுதிகமன
அச்சறத்தின்ரார.

்சி தப்ரால்ராந்தின் பிரத்ரான ZNP சங்கம், அதன் பங்கிற்கு, ்சி தவல்வியடலநிறத்தத்ல்வியடத
வில்வியடரவ்ராக முடிவுக்குக் தக்ராண்டு வர முயன்ற வருகிறது. தத்ராழிற்சங்கம்
"இந்த தநருப்ல்வியடப அல்வியடணக்க"  விரும்புவத்ராக,  அத்ராவது PiS உோல்வியடைன் ஓர
அழுகிய உோல்வியடைன்படிக்ல்வியடக தசய்து தக்ராள்ள விரும்புவத்ராக,  ZNP தல்வியடலவர
Sławomir Broniarz ததரிவித்துள்ள்ரார.

ஸ்ர்ராலினிச ஆட்சியின் ந்ரான்கு தச்ராப்தக்ரால அதிக்ராரத்துவ
ஒடுக்குமுல்வியடறக்குப் பின்னர,  முதல்ராளித்துவ மீட்சியின் மூன்ற தச்ராப்த
க்ராலத்ல்வியடதப் பின்தத்ராோல்வியடைரந்து,  கிழக்கு ஐ்சி தர்ராப்பிய தத்ராழில்ராளரகள்
முன்்சி தன்ராக்கு ிகமற்றம் தல்வியடலல்வியடிகமயின் தநருக்கடில்வியடய
முகங்தக்ராடுக்கிற்ராரகள்.  ்சி தவல்வியடலநிறத்தத்ல்வியடத நோல்வியடைத்துவதற்க்ரான
இன்றியல்வியடிகமய்ரா ்சி ததல்வியடவகள்ரானது,  தத்ராழில்ராளரகள்ரா்சி தல்சி தய ்சி தநரடிய்ராக
கட்டுப்படுத்தப்படும் ிகமற்றம் தத்ராழிற்சங்கங்களில் இருந்து சய்ராதீனிகம்ரான
ச்ராிகம்ரானிய தத்ராழில்ராளரகளின் புதிய அல்வியடிகமப்புகல்வியடளக் கட்ோல்வியடைல்வியடிகமக்க
்சி தவண்டிய ்சி ததல்வியடவல்வியடய உயரத்துகிறது.  ஆன்ரால்,  ்சி தப்ரால்ராந்து வரல்ராற
குறிப்ப்ராக,  இந்த ச்ராிகம்ரானிய தத்ராழில்ராளரகளின் அல்வியடிகமப்புகள்
வகிக்கக்கூடிய ப்ராத்திரம் முக்கியிகம்ராக அவற்றின் தல்வியடலல்வியடிகமக்க்ரான
முன்்சி தன்ராக்ல்வியடகச் ச்ராரந்துள்ளது என்ற ஒரு கூரல்வியடிகமய்ரான படிப்பில்வியடனல்வியடய
வழங்குகின்றது.

ந்ரான்க்ராம் அகிலத்தின் அல்வியடனத்துலக குழு (ICFI) ப்ராதுக்ராத்த ட்தர்ராட்ஸ்கிச
முன்்சி தன்ராக்கிற்கும் ிகமற்றம் ஸ்ர்ராலினிச கட்சிகல்வியடள ஒரு புரட்சிகர ப்ராத்திரம்
வகிக்க அழுத்திகமளிக்க முடியும் என்ற கூறி ந்ரான்க்ராம் அகிலத்தின்
்சி தவல்வியடலத்திட்ோல்வியடைத்ல்வியடதக் ல்வியடகவிட்டு ட்தர்ராட்ஸ்கிசத்திலிருந்து விட்்சி தோல்வியடை்ராடிய
குட்டி-முதல்ராளித்துவ பப்்சி தல்ராவ்ராதிகள் முன்தனடுத்த
்சி தவல்வியடலத்திட்ோல்வியடைத்திற்கும் இல்வியடோல்வியடையில்ரான ்சி திகம்ராதல் த்ரான் ்சி தப்ரால்ராந்தில்
ஸ்ர்ராலினிசத்திற்கு எதிர்ரான ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைத்தில் ்சி திகமதலழுந்த ிகமத்திய
பிரச்சில்வியடனய்ராக இருந்தது.

ஸ்ர்ராலினிசத்திற்கு எதிர்ரான நி்றும் அர்ஜெிகம்ரான,  சய்ராதீனிகம்ரான தத்ராழில்ராள வரக்க
எதிரப்பிலிருந்து ்சி திகமதலழுந்த ்சி தச்ராலிோல்வியடை்ராரிட்டி இயக்கம்,  அதன் உச்சத்தில்
10  மில்லியன் தத்ராழில்ராளரகல்வியடள ஒழுங்கல்வியடிகமத்தது.  ஆன்ரால்
ஸ்ர்ராலினிசத்திற்கு எதிர்ரான ஓர அரசியல் புரட்சியின் ்சி தப்ராக்கில் அல்ல்ராிகமல்
ிகம்ராற்ராக முதல்ராளித்துவ மீட்சியின் ்சி தப்ராக்கில் ்சி தப்ரால்ராந்ல்வியடத இட்டுச் தசன்ற
ஒரு வலதுச்ராரி தல்வியடலல்வியடிகமயின் கீழ் அது வீழ்ந்தது.

இதில் ்றும் அர்ஜெ்ராதசக் கூ்சி தர்ரான் (Jacek  Kuroń) ்சி தப்ரான்ற பப்்சி தல்ராவ்ராத பிரமுகரகள்
முக்கிய ப்ராத்திரம் வகித்தனர.  ்சி தலக் வ்சி தலச்ரா (Lech  Wałęsa) ஐ
்சி தச்ராலிோல்வியடை்ராரிட்டியின் தல்வியடலல்வியடிகமக்கு கூ்சி தர்ரான் ஊக்குவித்த்ரார, அதன் தல்வியடலவர
ஆன வ்சி தலச்ரா,  பின்னர ்சி தப்ரால்ராந்து முதல்ராளித்துவ அரச்ராங்கத்தின்
்றும் அர்ஜென்ராதிபதி ஆன்ரார.  கூ்சி தர்ரான் அவ்சி தர கூோல்வியடை 1989  இல் வட்ோல்வியடை்சி திகமல்வியடச
ிகம்ராந்ராட்டு ்சி தபச்சவ்ராரத்ல்வியடதகளில் பங்தகடுத்ததுோல்வியடைன், 1989-1990 ிகமற்றம் 1992-
1993  இல் முதல்ராளித்துவ மீட்சிக்கு இல்வியடோல்வியடை்சி தய தத்ராழில்ராளர துல்வியடற
அல்வியடிகமச்சர்ரான்ரார.

மூன்ற தச்ராப்தக்ரால முதல்ராளித்துவ ஆட்சி, ்சி தச்ராலிோல்வியடை்ராரிட்டி உட்போல்வியடை கிழக்கு
ஐ்சி தர்ராப்ப்ராவின் முதல்ராளித்துவ "்றும் அர்ஜெனந்ராயகப் புரட்சியின்"  தீரக்கதரிசிகள்
தப்ராய்ய்ராக வ்ராக்குறதியளித்தல்வியடதப் ்சி தப்ரால,  ்றும் அர்ஜெனந்ராயகத்தின்
ிகமலரச்சில்வியடய்சி தய்ரா,  தத்ராழில்ராள வரக்க வ்ராழ்க்ல்வியடக நில்வியடலல்வியடிகமகளில்
முன்்சி தனற்றத்ல்வியடத்சி தய்ரா உருவ்ராக்கவில்ல்வியடல.  முதல்ராளித்துவ மீட்சி
தத்ராழில்ராள வரக்கத்தில் ஒரு சமூக ்சி தபரழில்வியடவயும்,  வலதுச்ராரி ிகமற்றம்
ப்ராசிசவ்ராத சக்திகளது அதிக்ரார வளரச்சில்வியடயயும் உருவ்ராக்கி உள்ளது.

ஐ்சி தர்ராப்ப்ராவில் மிகவும் சிகமநில்வியடலயற்ற ந்ராடுகளில் ்சி தப்ரால்ராந்தும் ஒன்ற்ராகும்.
“்சி தப்ரால்ராந்தில் சிகமத்துவமின்ல்வியடிகம"  என்ற தல்வியடலப்பிட்ோல்வியடை ஒரு சமீபத்திய
ஆய்வு,  உத்தி்சி தய்ராகபூரவ புள்ளிவிபரங்கள் கோல்வியடைந்த 30  ஆண்டுகளில்
"சிகமத்துவமின்ல்வியடிகமயின் அதிகரிப்ல்வியடபக் கணிசிகம்ரானளவுக்கு
குல்வியடறிகமதிப்பிட்டிருப்பல்வியடத"  கண்ோல்வியடைறிந்தது.  “1989  ிகமற்றம் 2015  க்கு
இல்வியடோல்வியடை்சி தய உயரிகமட்ோல்வியடை 10 சதவீதத்தினரின் வருவ்ராய் பங்கு 23 சதவீதத்தில்
இருந்து 40  சதவீதிகம்ராக உயரந்தது,  உயரிகமட்ோல்வியடை 1  சதவீதத்தினரின்
வருவ்ராய் பங்கு 4  சதவீதத்தில் இருந்து 14  சதவீதிகம்ராக உயரந்தது,”
என்ற அந்த ஆய்வு நில்வியடறவு தசய்கிறது.

்சி தப்ரால்ராந்தின் அதிதீவிர ்சி ததசியவ்ராத,  ்சி தநட்்சி தோல்வியடை்ரால்வியடவ ஆதரிக்கும் PiS

அரச்ராங்கம் ்சி தப்ரார தவறிதக்ராண்ோல்வியடை யூத-எதிரப்புவ்ராத அரச்ராங்கிகம்ராகும். அது
ரஷ்ய்ராவுோல்வியடைன்ரான இர்ராணுவ பதட்ோல்வியடைங்கல்வியடள வ்ராஷிங்ோல்வியடைன் அதிகரிப்பல்வியடத
ஆதரித்துள்ளதுோல்வியடைன், அணுஆயுத சக்திகளுக்கு இல்வியடோல்வியடை்சி தய ஒரு நிரந்தரிகம்ரான
்சி திகம்ராதல் அப்ராயத்ல்வியடத முன்னிறத்தும் வல்வியடகயில், அதன் அண்ல்வியடோல்வியடைபகுதியில்
ரஷ்ய குடி்சி தயற்றப்பகுதிய்ரான கலினின்கிர்ராட்டுக்கு அரு்சி தக ்சி தநட்்சி தோல்வியடை்ரா
பல்வியடோல்வியடைகல்வியடள நில்வியடலநிறத்துவல்வியடத வர்சி தவற்றள்ளது.

யூத இனப்படுதக்ரால்வியடலயின் ்சி தப்ராது யூதரகளுக்கு எதிர்ராக
்சி தப்ரால்ராந்துக்க்ராரரகள் நோல்வியடைத்திய குற்றங்கல்வியடளக் குறித்து ஏ்சி ததனும்
குறிப்பிடுவல்வியடத PiS கோல்வியடைந்த்ராண்டு சட்ோல்வியடைவி்சி தர்ராதிகம்ராக்கியது.  அப்்சி தப்ராதிருந்து,
்சி தப்ரால்ராந்தில் யூத-எதிரப்புவ்ராதம் ிகமற்றம் யூதர-எதிரப்பு படுதக்ரால்வியடலகல்வியடள
ஆர்ராய்ச்சி தசய்து வரும் பல வரல்ராற்ற்ராளரகளும் அவரகளின்
்சி தவல்வியடலகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர.  கோல்வியடைந்த நவம்பரில் ்சி தப்ரால்ராந்து
சதந்திர தின தக்ராண்ோல்வியடை்ராட்ோல்வியடைத்தில்,  பிரதிகம ிகமந்திரி ிகமத்்சி ததயுஸ்
திகம்ரார்ராவித்றும் அர்ஜெஸ்கி (Mateusz Morawiecki) உட்போல்வியடை முக்கிய அரச அதிக்ராரிகள்
ப்ராசிசவ்ராதிகளுோல்வியடைன் ்சி தசரந்து ்சி தப்ரால்ராந்தில் இருந்து ஏல்வியடனய ஐ்சி தர்ராப்பிய
ந்ராடுகளுக்கு அணிவகுத்தனர.

சிக்கன நோல்வியடைவடிக்ல்வியடககளுக்கும் ிகமற்றம் PiS க்கும் ்சி தப்ரால்ராந்து தத்ராழில்ராள
வரக்கத்தில்வியடோல்வியடை்சி தய எழுந்துவரும் எதிரப்ப்ரானது ICFI விவரித்த பகுப்ப்ராய்ல்வியடவ
உறதிப்படுத்துகிறது.  இன்ற,  1930  கல்வியடளப் ்சி தப்ராலில்ல்ராிகமல்,  அதிவலது
இயக்கங்களும் அரச்ராங்கங்களும் தபருந்திரள்ரான ிகமக்கள் அடித்தளத்ல்வியடதக்
தக்ராண்டிருக்கவில்ல்வியடல என்ற்ராலும் அல்வியடவ அப்ராயத்தில்
குல்வியடறந்துவிோல்வியடைவில்ல்வியடல,  ஏதனன்ற்ரால் தத்ராழில்ராள வரக்கத்தின் ஒரு
்சி தச்ராசலிச இயக்கத்தின் அச்சறத்தலுக்கு வில்வியடோல்வியடையிறப்ப்ராக, அரச, ஸ்த்ராபக
கட்சிகள்,  ஊோல்வியடைகங்கள் ிகமற்றம் கல்வித்துல்வியடற பிரிவுகளில்வியடோல்வியடை்சி தய அல்வியடவ
திட்ோல்வியடைமிட்டு ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. தத்ராழில்ராள வரக்கத்தின் அபிவிருத்தி
அல்வியடோல்வியடைந்து வரும் இயக்கம் நனவுபூரவிகம்ராக தய்ராரிப்பு தசய்யப்போல்வியடை
்சி தவண்டும்.  விரிவல்வியடோல்வியடைந்து வரும் ்சி தப்ரார்ராட்ோல்வியடைங்களுக்கு ஓர உண்ல்வியடிகமய்ரான
்சி தச்ராசலிச முன்்சி தன்ராக்கு ிகமற்றம் தல்வியடலல்வியடிகமல்வியடய வழங்க,  இதற்கு
்சி தப்ரால்ராந்திலும் கிழக்கு ஐ்சி தர்ராப்ப்ரா எங்கிலும் ICFI இன் பிரிவுகல்வியடளக்
கட்ோல்வியடைல்வியடிகமப்பது அவசியிகம்ராகும்.


