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நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவில
1982-86 உன் அனைவின் அரசியல மூலங்களும்

பின்வின் அனின்விளைவுகளும்
By David North,        3 August 2019

இந்த உரரை அமமெரிக்க  சக சோகலிக கமெத்துவக் கட்சியின
 சக சோரடைப் பள்ளியில்  சடைவிட்  சட சோர்த் நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூரோர்த் ஜூலை 21,  2019
அனறு வழங்கியத சோகும.   சட சோர்த்  சக சோகலிக கமெத்துவக்
கட்சியின  சதசியளவிோர்த் ஜூலை சோன தரோர்த் ஜூலைவரம உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிக
வரோர்த் ஜூலைத் தளத்தின கர்வ சதக ஆசிரியர் குழுவின
தரோர்த் ஜூலைவரம ஆவ சோர்.

இந்த வ சோரைத்தின விரிவுரரைகள் ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவினது வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின 1982  முதல் 1995
வரரைய சோன க சோோர்த் ஜூலைத்தின மீது,  அத சோவது ட்மரை சோட்ஸ்கிக
இயக்கத்தின தத்துவ சோர்த்த அடித்தளங்கள் மெற்றும அரைசியல்
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்தில் பிரிட்டிஷ் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் புரைட்சிகரைக்
கட்சி (WRP)  சமெற்மக சோண்டை திரத்தல்வ சோதத்தின மீது ஒர
விரிவ சோன விமெர்கனத்திற்க சோன ஆரைமபகட்டை சூத்திரைமெ சோக்கல்
மத சோடைங்கி அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின கழகங்கரள
கட்சிகள சோக உரமெ சோற்றும முடிவு வரரைய சோன க சோோர்த் ஜூலைத்தின மீது
கவனம குவிக்க இரக்கினறன.  கடைந்த க சோோர்த் ஜூலைத்தில்,
குறிப்ப சோக 2015   சக சோரடைப் பள்ளியில்,  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்
புரைட்சிகரைக் கட்சியுடைன சோன (WRP) உரடைவுக்கு இட்டுச்மகனற
நிகழ்வுகரள ட சோம திறன சோய்வு மகய் சத சோம.  கமீப
மெ சோதங்களில் கட்சியின உறுப்பினர்கள் 1982 க்கும 1985 க்கும

இரடையிோர்த் ஜூலை சோன க சோோர்த் ஜூலைத்தில்  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின சோல் (WL)

உரவ சோக்கப்பட்டை ஆவணங்கரள கற்று ஆய்ந்து
வரகினறனர்.

1986  பிப்ரைவரியில் WRP உடைன இறுதிய சோன முறிவு
டடைந்ததற்குப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தில் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு
கண்டை அபிவிரத்தி சய இந்தப் பள்ளியின பிரைத சோன
கவனப்புள்ளிய சோக இரக்கும.  இந்த விரிவுரரைகள்,
மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயம,   சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைம,  முன சன சோக்குகள் மெற்றும
அரமெப்புரீதிய சோன இனறியரமெய சோத விடையங்களில்
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவிற்கும அதன பிரிவுகளுக்கும
உள்ள சோக டடைந்த விவ சோதங்கள் குறித்த ஆய்ரவ
க சோத்தியமெ சோக்கக் கூடிய வரகயிோர்த் ஜூலை சோன பல்தரைப்பட்டை
ஆவணங்கரள அடிப்பரடைய சோகக் மக சோண்டு
அரமெந்திரக்கும.

ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலை அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின அரைசியல்

க சோோர்த் ஜூலைவரிரக 1982-1991 (Political Chronology of the International
Committee  of  the  Fourth  International  1982–1991) எனற
தரோர்த் ஜூலைப்பிோர்த் ஜூலை சோன ஆவணங்களது மத சோகுப்பில் புதிய
உள்ளடைக்கம —தரோர்த் ஜூலைரமெக் குழுக்களுக்குள்ள சோன
கோர்த் ஜூலைந்துரரைய சோடைல்களின உரரைவடிவங்கள் மெற்றும கட்சித்
தரோர்த் ஜூலைவர்களுக்கு இரடையிோர்த் ஜூலை சோன கடிதப் பரிவர்த்தரனகள்

ஆகியரவயும இதில் அடைங்கும—  சகர்க்கப்படுகிறது. கட்சி

உறுப்பினர்கள் அரனவரக்கும கிரடைக்கக் கூடியத சோக
முதனமுதோர்த் ஜூலை சோய் இப் சப சோ சத ஆக்கப்பட்டிரக்கிறது.  இந்த
ஆவணங்கள் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவிற்குள்ள சோன
விவ சோதங்களின ஆழம மெற்றும தீவிரைத்ரதயும அத்துடைன
அரைசியல்-புத்திஜீவித வ சோழ்க்ரகயின உயிர்ப்பிரனயும
மவளிப்படுத்துகினறன.  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின வரைோர்த் ஜூலை சோறு
குறித்த ஒர விரிவ சோன ஆய்வுக்கு இரவ
விரோர்த் ஜூலைமெதிப்பில்ோர்த் ஜூலை சோத ஆத சோரை விடையங்கள சோய் இரக்கினறன.
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவும அதன பிரிவுகளும
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவிோர்த் ஜூலை சோன 1985-86  உரடைரவப்

பினமத சோடைர்ந்து வந்த வரங்க சோோர்த் ஜூலை முக்கியத்துவமிக்க

நிகழ்வுகளுக்கு எந்த அரைசியல் நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கின
மூோர்த் ஜூலைமெ சோக தமெது பதிலிறுப்ரப அபிவிரத்தி மகய்தன சவ சோ
அந்த நிகழ்ச்சிப் சப சோக்ரக ஆய்வு மகய்வதற்கு இரவ கட்சி
அங்கத்தவர்களுக்கு வழிவரக தரம.   சக சோட்ப சோடை சோன
அரைசியல் கோர்த் ஜூலைந்துரரைய சோடைல்கள் ஒர புரைட்சிகரை மெ சோர்க்சிக-
ட்மரை சோட்ஸ்கிக கட்சியில் எவ்வ சோறு  சமெற்மக சோள்ளப்படுகினறன
எனபதில் இந்த ஆவணங்கள் ஒர உட்ப சோர்ரவரய
வழங்குகினறன.

இந்தப் பள்ளிக்க சோன தரோர்த் ஜூலைப்ரப  சதர்வுமகய்வதிலும ICFI

இன இந்த ஆவணங்கள் மீது கவனம குவிப்பதிலும எந்த
பரிசீலிப்புகள் மகல்வ சோக்கு மகலுத்தின?  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழு ஒர கணிகமெ சோன வளர்ச்சியின க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்திற்குள்
நுரழந்திரக்கிறது எனபரத போர்த் ஜூலை அறிகுறிகளும
க சோட்டுகினறன. போர்த் ஜூலை புதிய உறுப்பினர்கரள ட சோம ஏற்கன சவ
டமெது இயக்கத்திற்குள் எடுத்துக் மக சோண்டிரக்கி சற சோம.  ICFI
இன ஏற்கன சவ இரக்கினற பிரிவுகளில் உறுப்பினர்கரள
 சகர்ப்பது மெட்டுமெல்ோர்த் ஜூலை சோமெல், உோர்த் ஜூலைமகங்கும புதிய பிரிவுகரள
ஸ்த சோபிப்பதும கூடை இந்த நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கில் இடைமமபறும.
இந்த வளர்ச்சியின கரிய சோன  சவகமும வீச்சும புறநிரோர்த் ஜூலை
நிகழ்வுகளின த சோக்கத்ரதக் மக சோண்டிரக்கும.  ஆயினும,
டமெது அரைசியல்  சவரோர்த் ஜூலைய சோனது, ஒர கர்வ சதக மெட்டைத்தில்,
உோர்த் ஜூலைக முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ அரமெப்புமுரறயின அதிகரித்துச்
மகல்லும மடரக்கடிய சோல் உந்தப்பட்டை வர்க்கப்
 சப சோரை சோட்டைத்துடைன மப சோரந்தியிரக்கினறது எனபதில் எந்த
கந் சதகமும இரக்க முடிய சோது.

டமெது இயக்கத்தின வளர்ச்சிரய ட சோம வரை சவற்கி சற சோம,
ஏமனனற சோல் இதரனக் கட்டிமயழுப்புவதற்க சோக போர்த் ஜூலை
தக சோப்தங்கள சோக ட சோம  சப சோரை சோடி வந்திரக்கி சற சோம.  ஆயினும
அரனத்து நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகளும உள்ள சோர்ந்த
முரைண்ப சோடுரடையரவ.  ட்மரை சோட்ஸ்கி அவரரடைய 1923
விமெர்கனமெ சோன புதிய ப சோரத இல் விளக்கியவ சோற சோக,  புதிய
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மெற்றும அனுபவமெற்ற ஆட் சகர்க்ரககளது ப சோய்வு கட்சியின
தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல் மெட்டைத்ரத கீழிறக்க இட்டுச்
மகல்கினற ஒர ஆபத்து எப் சப சோதும அங் சக இரக்க சவ
மகய்கிறது.  இது வளர்ச்சியின உடைனவரைக் கூடிய ஒர
இயல்ப சோன பிரைச்சிரன.  இளம உறுப்பினர்கள் புரைட்சிகரை
 சவரோர்த் ஜூலையின கவ சோல்கரளயும  சக சோரிக்ரககரளயும
த சோன சோக சவ புரிந்து மக சோண்டு விடுவ சோர்கள் எனறு ஒரவர்
எதிர்ப சோர்க்க முடிய சோது.  நிகழ்வுகளுக்கு  சத சோற்றப்ப சோட்டுவ சோத
மெற்றும அனுபவவ சோத பதிலிறுப்ரபக் மக சோடுக்கினறத சோன

ஒர  சப சோக்கு,  அனுபவமினரமெயில் இரந்து  சத சோனறக்

கூடும.  அவசியமெ சோன மப சோறுரமெயுடைன,  புதிய
உறுப்பினர்களுக்கு உதவுவது பரழய  சத சோழர்களின
மப சோறுப்ப சோக இரக்கிறது.

ஆன சோலும,  பரழய  சத சோழர்கள்,  அவர்களது போர்த் ஜூலை
ஆண்டுக சோோர்த் ஜூலை அனுபவத்தின க சோரைணமெ சோக,  அரைசியல்ரீதிய சோக
தவறிரழக்க சோதவர்கள சோகி விடுகினற நிரோர்த் ஜூலைரயப் மபற்று
விட்டிரப்பத சோக அனுமெ சோனிப்பதும தவற சோகிவிடும. வயதுடைன
வரகினற அனுபவம மிகவும மெதிப்புமிக்கது த சோன,
ஆயினும அதற்கும எதிர்மெரறய சோன மெற்றும
பிரைச்சிரனய சோன அமகங்களும இல்ோர்த் ஜூலை சோமெலில்ரோர்த் ஜூலை.  வயது,
அனுபவத்ரத உடைனமக சோண்டு வரகிறது எனறுத சோன ட சோம
கற்பிக்கப்படுகி சற சோம.  இது கற்று முனமனச்கரிக்ரகயுடைன
எடுத்துக் மக சோள்ளப்படை  சவண்டிய ஒர ஆ சோர்த் ஜூலை சோகரனய சோகும.
வயது,  மெரத்துவரிடைம அடிக்கடி மகலுத்துவரதயும தவிரை,
பழரமெவ சோதம மெற்றும வறட்டுப் பிடிவ சோதம,  புதிய

பிரைச்சிரனகளுக்கு ”கடைந்த க சோோர்த் ஜூலை படிப்பிரனகள்”

எனற சபரில்  சப சோதுமெ சோன பிரைதிபலிப்பு இனறி அடிக்கடி
மக சோல்ோர்த் ஜூலைப்படுகினற விடையங்கரள  சடரைடிய சோக
மகயலுறுத்தின சோ சோர்த் ஜூலை  சப சோதுமெ சோனது எனற தவற சோன
டமபிக்ரக ஆகியவற்ரற  சட சோக்கிய ஒர  சப சோக்கிரனயும

மக சோண்டுவரகிறது.  “படிப்பிரனகள்” எனறு

மக சோல்ோர்த் ஜூலைப்படுவன மிகத் துல்லியமெ சோக வரரையரற
மகய்யப்பட்டிரக்க  சவண்டும,  இல்ரோர்த் ஜூலை சயல் டடைப்பு
நிரோர்த் ஜூலையின தனித்துவத்ரத,  ஒர க சோோர்த் ஜூலைமெற்ற வரைோர்த் ஜூலை சோறு-கடைந்த
மப சோதுவ சோன இடைத்தினுள் கரோர்த் ஜூலைத்துவிடும அப சோயத்திற்குள்
ஒரவர் மகல்வத சோய் இரக்கும.

பரழய மெற்றும இரளய உறுப்பினர்கள் அரனவரடைனும
இரணந்த ஒட்டுமமெ சோத்தமெ சோன கட்சியின அரைசியல்
அபிவிரத்தி,  மெற்றும தீவிரைமெரடைந்து மகல்லும அரைசியல்
கவ சோல்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் அதன தத்துவ சோர்த்த
மெட்டைத்ரத உயர்த்துவது எனபரவ கமெக சோோர்த் ஜூலை

அபிவிரத்திகளுடைன சோன ஒர தீவிரைமெ சோன ஈடுப சோடு மெற்றும

“நிகழ்க சோோர்த் ஜூலை”த்தின அத்திய சோவசிய உள்ளடைக்கமெ சோக
இரக்கினற வரைோர்த் ஜூலை சோற்று நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகரள அரடைய சோளம
க சோண்பது மெற்றும விமெர்கனப் பகுப்ப சோய்வு ஆகியவற்றின
ஒர பரைஸ்பரை மகயல்ப சோட்ரடை அவசியமெ சோக்குகிறது. இது சவ
மிகப் போர்த் ஜூலை ஆண்டுகளுக்கு முனப சோக,  மரை சோம
மெமனெனின ஐந்த சோவது நிரனவு தினத்ரதமய சோட்டிய
எனது 1982 கட்டுரரைகளில் ட சோன  சமெற் சக சோளிட்டை  செகலின
வ சோககத்தின அர்த்தமெ சோகும:  “இவ்வ சோறு அறிரகய சோனது ஒர
உள்ளடைக்கத்தில் இரந்து இனமன சோர உள்ளடைக்கத்திற்கு

உரண்டு முனமகல்கிறது ...  அதன இோர்த் ஜூலைக்கின ஒவ்மவ சோர

புதிய கட்டைத்திலும ஒட்டுமமெ சோத்த மெக்கள் கூட்டைத்ரதயும

தீர்க்கமெ சோன ஒவ்மவ சோர புதிய மெட்டைத்திற்கு உயர்த்துகிறது,
அத்துடைன அது தனது இயங்கியல்ரீதிய சோன மத சோடைர்ச்சிய சோன
 சப சோக்கின மூோர்த் ஜூலைமெ சோக எதரனயும இழப்பதில்ரோர்த் ஜூலை மெற்றும
எதரனயும விட்டுச் மகல்வதில்ரோர்த் ஜூலை எனபது மெட்டுமெல்ோர்த் ஜூலை,
மெ சோற சோக த சோன ஈட்டிய அரனத்ரதயும தனனுடைன சுமெந்து
மகல்கிறது,  தனரனத் த சோ சன மகழுரமெப்படுத்திக்
மக சோண்டும மகறிவூட்டிக் மக சோண்டும மகல்கிறது.”[1]

தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல் கல்வியின ஒர
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்ரத உரவ சோக்குவதும பரை சோமெரிப்பதும ஒர
அடிப்பரடைய சோன மெற்றும கவ சோோர்த் ஜூலை சோன பணிய சோகும.

மெ சோர்க்சிகத்தின “அடிப்பரடைகள்” விடையத்தில்,  அத சோவது

மமெய்யியல் கடைவ சோதம,  அரைசியல் மப சோரள சோத சோரைம மெற்றும
 சக சோகலிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மூோர்த் ஜூலைங்கள் ஆகிய
விடையங்களில் விரிவுரரைகள் தய சோரிப்பதற்க சோன ஒர
தீவிரைமெ சோன  சதரவ இரக்கிறது எனபது உண்ரமெ சய.
ஆயினும,  இந்த அடித்தளமெ சோன விடையங்களில்
வர்க்கங்களின முக்கியத்துவத்ரத குரறத்துமெதிப்பிடும
 சட சோக்கமெற்று, ஒரவர் எச்கரிக்கக் கூடியது எனனமவனற சோல்,
ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின மீத சோன ஒர தீவிரை
ஆய்ரவ உள்ளடைக்கியத சோக இரக்கினற ஒர கல்வியூட்டைல்
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்தின பகுதிய சோக அது இல்ோர்த் ஜூலை சோமெல்  சப சோன சோல்
மவறும கல்வியியல் குணம மக சோண்டைத சோய் அந்த  சவரோர்த் ஜூலை
இரந்துவிடும. இந்த விரிந்த தரோர்த் ஜூலையங்கமெ சோனது கிட்டைத்தட்டை
ஒர நூற்ற சோண்டு க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தில் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின
புரைட்சிகரை அனுபவத்ரத சூழ்ந்தத சோய் இரக்கிறது.

 சமெலும,  இந்த ஆய்வ சோனது ஒர கரிய சோன தத்துவ சோர்த்த
வழிமுரறயூடை சோக மகய்யப்படை  சவண்டும.  செகல், அவரைது
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின மமெய்யியல் இல்,  வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற  சட சோக்கிய
அனுபவவ சோத அணுகுமுரறகளின பல் சவறு வரககரளக்
 சகலிமகய்த சோர்.  “அனுபவவ சோத வரைோர்த் ஜூலை சோற்ற சோசிரியர்களின
 சமெ சோகமெ சோன வரகயினர் அகநிரோர்த் ஜூலைக் க சோரைணங்கரளத்

 சதடுகினற குட்டி மெ சன சோதத்துவவ சோதிகள சோகும...” எனறு

அவர் எழுதுகிற சோர்.  "கிறிஸ்தவ பிரைதிபலிப்புகளின சோல்
விழித்மதழுந்து,  தனது அறமடறித் த சோக்குதல்களின
பக்கத்திலிரந்து நிகழ்வுகள் மெற்றும மெனிதர்கள் மீது

த சோக்குதல், மெற்றும ஒர நிரோர்த் ஜூலையுயர்த்தும சிந்தரனரய,

ஒர அறிவுறுத்தல் வ சோர்த்ரதரய,  ஒர அறமடறிக்
 சக சோட்ப சோட்ரடை அல்ோர்த் ஜூலைது இது  சப சோனறவற்ரற
உதிர்ப்பதற்க சோக தனது கரளப்பூட்டும மவற்று
அரோர்த் ஜூலைவுகளில் இரந்து அவ்வப் சப சோது விழித்துக்

மக சோள்கினற ...  அறமடறி க சோட்டும அனுபவவ சோதி”

அவரினும மக சோஞ்கமும  சமெோர்த் ஜூலை சோனவரை சோய் இல்ரோர்த் ஜூலை.[2]  செகல்
குறிப்பிட்டைது, துோர்த் ஜூலைக்கமெ சோக,  சரை சோபர்ட்  சகர்விஸ் ஐ ஆகும.

 செகல் ஒர புறநிரோர்த் ஜூலைவ சோத கரத்துவ சோதிய சோக இரந்த சோர்,
அவரைது இயங்கியல் வரைோர்த் ஜூலை சோற்று நிகழ்ச்சிப் சப சோக்ரக
தர்க்கவியல் விரிவ சோக்கமெ சோகவும மெற்றும முற்றுமுதல்
கரத்தின (Absolute  Idea) மமெய்யியல் சிந்தரனயின
மூரளயிோர்த் ஜூலை சோன தர்க்கவ சோத கட்டைவிழ்வு மெற்றும
மீள்கட்டுமெ சோனமெ சோக முனரவத்தது.  மெ சோர்க்சும ஏங்மகல்சும
 செகலின மெர்மெமெ சோன கரத்துவ சோத முனரவப்பிலிரந்து,
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின பணிய சோக இரக்கும உண்ரமெய சோன கடைவ சோத
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்ரக பிரித்மதடுத்தனர்.  ஏங்மகல்ஸ்,  1888
இல் எழுதுரகயில்,  அனுபவவ சோத வரைோர்த் ஜூலை சோறு குறித்த
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 செகலின விமெர்கனத்தில்,  ஒர கடைவ சோத அடிப்பரடையில்,

மெறு சவரோர்த் ஜூலை மகய்த சோர். வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற  சட சோக்கிய அனுபவவ சோத
அணுகுமுரறயின அடிப்பரடை போர்த் ஜூலைவீனமெ சோக அரமெவது,
“இது ஒவ்மவ சோரவரரையும அவரைது மகயலின
 சட சோக்கங்களின படி முடிவுமகய்கிறது;  இது வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில்
மகயல்படும மெனிதர்கரள,  புனிதர்கள் மெற்றும

மெரிய சோரதக்குரறவ சோனவர்கள சோய் பிரிக்கிறது, பினனர் ஒர

விதிய சோக,  புனிதர்கள் ஏமெ சோற்றப்படுபவர்கள சோகவும
மெரிய சோரதக்குரறவ சோனவர்கள் மவற்றிமபறுவத சோகவும

க சோண்கிறது” எனபரத ஏங்மகல்ஸ் விளக்கின சோர். [3]

ஏங்மகல்ஸ் மத சோடைர்ந்த சோர்:

வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில் மகயல்படும மெனிதர்களது
 சட சோக்கங்களுக்குப் பினன சோல் —டனவ சோக சவ சோ
அல்ோர்த் ஜூலைது டனவில்ோர்த் ஜூலை சோமெ சோர்த் ஜூலை சோ,  உண்ரமெயில்
மபரமப சோலும டனவில்ோர்த் ஜூலை சோமெல் த சோன—

அரமெந்திரக்கினற மெற்றும வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின
உண்ரமெய சோன இறுதி உந்துகக்திகள சோய்
இரக்கினற,  உந்துகக்திகரள
ஆய்கினறமத சோர  சகள்விய சோக அது
இரக்கிற சப சோது,  அது ப சோரிய
மவகுநோர்த் ஜனங்கரள,  ஒட்டுமமெ சோத்த மெக்கரள,
அதிலும அந்த ஒவ்மவ சோர மெக்களிலும

ஒட்டுமமெ சோத்தமெ சோன வர்க்கங்கரள, அதுவும,
கண  சடரைத்திற்கு,  விரரைவ சோக அரணந்து
 சப சோகும ரவக் சக சோல்-மடரப்பின தற்க சோலிக
பற்றரவப்புக்கு வழிவகுக்க சோமெல்,  மெ சோமபரம
வரைோர்த் ஜூலை சோற்று உரமெ சோற்றத்தில் விரளயக் கூடிய
நீடித்த மகயல்புரிவுக்கு வழிவகுக்கும
வரகயில்,  டகர்த்துகினற,   சட சோக்கங்களின
அளவுக்கு,  ஒற்ரறத் தனிமெனிதர்களின,
அவர்கள் எத்தரன புகழ்மபற்றவர்கள சோய்
இரந்த சப சோதினும,   சட சோக்கங்கரளக் குறித்த
ஒர  சகள்விய சோக இரப்பதில்ரோர்த் ஜூலை.[4]

இது சவ ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோறு குறித்த டமெது
ஆய்விற்கு அவசியமெ சோக வழிடடைத்தக்கூடிய
அணுகுமுரறய சோகும.  அந்த வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில் மவவ் சவறு
புள்ளிகளில் முக்கிய ப சோத்திரைம வகித்த தனிமெனிதர்கள்

அனுமெ சோனித்த “ சட சோக்கங்கள்” மீதல்ோர்த் ஜூலை ட சோம

கவனமகுவிப்பது, மெ சோற சோக ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின அரைசியல்

வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில் டனவ சோன மவளிப்ப சோட்ரடைக் கண்டை புறநிரோர்த் ஜூலை
வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மெற்றும கமூக நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகளின மீ சத
ஆகும.

ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோறு,  1923  இல் இடைது
எதிர்ப்ப சோளர்கள் அணியின ஸ்த சோபகத்ரத அதன மத சோடைக்கப்
புள்ளிய சோக ட சோம எடுத்துக் மக சோண் சடை சோ சமெய சோன சோல்,
கிட்டைத்தட்டை ஒர நூற்ற சோண்டு க சோோர்த் ஜூலைம நீண்டைத சோகும.  1917
அக் சடை சோபர் புரைட்சிக்குப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தில் உோர்த் ஜூலைக
 சக சோகலிகப் புரைட்சியின  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைம மெற்றும
மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயத்ரத ப சோதுக சோப்பதற்கும அபிவிரத்தி
மகய்வதற்கும கர்வ சதக மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின மெ சோர்க்சிக
முனனணிப்பரடை டடைத்திய டனவ சோன  சப சோரை சோட்டை சமெ அந்த

வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின விடையமெ சோக உள்ளது.   சப சோர்கள்,  புரைட்சிகள்

மெற்றும எதிர்ப்புரைட்சிகள் ஆகிய பில்லியன கணக்க சோன

மெக்கரள  சப சோரை சோட்டைத்திற்குள் மக சோண்டுவந்த மெற்றும

நூறுமில்லியன கணக்க சோன உயிர்கரளக் க சோவுமக சோண்டை

இரபத சோம நூற்ற சோண்டின மிகப்பிரைமமெ சோண்டைமெ சோன நிகழ்வுகள்

இந்த வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுக்குள் “கிளர்ச்சியூட்டும உள்ளடைக்க”மெ சோய்

இரக்கினறன. இத்தரகய வரங்க சோோர்த் ஜூலை முக்கியத்துவமுரடைய
மெ சோமபரம நிகழ்வுகள் மவறுமெ சன தனிமெனிதர்களின —

ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின மவவ் சவறு
கந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் எத்தரன முக்கியமெ சோனமத சோர

ப சோத்திரைத்ரத வகித்திரக்கக் கூடிய  சப சோதிலும—

 சட சோக்கங்கரள மெட்டு சமெ மக சோண்டு  சப சோதுமெ சோன அளவில்
விளக்கப்பட்டு விடைமுடிய சோது.  கட்சிகள் அல்ோர்த் ஜூலைது
தனிமெனிதர்களது டடைவடிக்ரககளில்
மவளிப்படுத்திக்க சோட்டைப்படும புறநிரோர்த் ஜூலைரமெகள்,  கமூக
கக்திகள் மெற்றும வர்க்க டோர்த் ஜூலைனகரள மபரமப சோலும
அரைசியல் நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கில் மகயலூக்கத்துடைன
இரப் சப சோரை சோல்  சப சோதுமெ சோன அளவில் உணரைப்பட்டைத சோய் இது

இரக்க சோது.  இதரன மவளிக்மக சோண்டுவரவதற்கு ஒரவர்
எப் சப சோதும முரனய  சவண்டும.  வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற தங்களின
அகநிரோர்த் ஜூலை விரப்பத்திற் சகற்ப வரளத்துக்
மக சோண்டிரப்பத சோக கற்பரன மகய்து மக சோண்டிரப்பவர்கள்
தவற சோமெல் மிகப் பிற் சப சோக்க சோன கமூக கக்திகளினதும
அரைசியல் நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகளினதும கரவிகள சோய்
இரக்கிற சோர்கள்.  வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின இயங்கியல் விதிகள் புரிந்து
மக சோள்ளப்படுகினற மெட்டைத்திற்கும,  க சோத்தியமெ சோன மிக
உயர்ந்த மெட்டைத்திற்கு,  அவற்ரற அடிப்பரடைய சோகக்
மக சோண்டு மகயோர்த் ஜூலை சோற்றப்படுகினற மெட்டைத்திற்கும த சோன

வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற ”ஆளுரமெக்குட்படுத்தப்படை” முடியும எனபரத
மெ சோர்க்சிக புரைட்சிகரைவ சோதி புரிந்துமக சோள்கிற சோர்.  மெ சோர்க்சிக
பகுப்ப சோய்விற்கும அகநிரோர்த் ஜூலை புரைட்சிகரை திடைப்ப சோட்டிற்கும
இரடையிோர்த் ஜூலை சோன உறவு குறித்து ட்மரை சோட்ஸ்கி தனது
வழரமெய சோன அறிவுத்தரகரமெயுடைன பினவரமெ சோறு
விவரிக்கிற சோர்:

டமெது கக சோப்தத்தின புரைட்சிய சோளர்கள் —

அவர்கள் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்துடைன மெட்டு சமெ

மத சோடைர்புபடுத்தப்படை முடியும— தனிச்சிறப்ப சோன

உளவியல் குணடோர்த் ஜூலைனகரளயும,  புத்திஜீவித
மெற்றும விரப்ப பண்புகரளயும
மக சோண்டிரக்கினறனர்.  அவசியமும
க சோத்தியமும இரக்கினற பட்கத்தில்,
புரைட்சிய சோளர்கள் வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுத் தரடைகரள
போர்த் ஜூலைத்துடைன உரடைத்மதறிவ சோர்கள்.  அது
க சோத்தியமில்ோர்த் ஜூலை சோதபட்கத்தில்,  அவர்கள் கடைந்து

மகல்கினறனர். கடைந்து மகல்வதும கூடை

க சோத்தியமில்ோர்த் ஜூலை சோத சப சோது,  புரைட்சிய சோளர்கள்,
மப சோறுரமெய சோகவும விடை சோமுயற்சியுடைனும
அரத இல்ோர்த் ஜூலை சோமத சோழிக்கவும

துண்டுதுண்டை சோக்கவும முரனகினற சோர்கள்.

அவர்கள் தரடைக்கற்கரள உரடைத்மதறிய சவ சோ
அல்ோர்த் ஜூலைது கரளக்க சோது போர்த் ஜூலைத்ரத
பிரை சய சோகிக்க சவ சோ அஞ்க சோதவர்கள சோய்
இரப்பத சோல் த சோன அவர்கள்
புரைட்சிய சோளர்கள சோய் இரக்கினறனர்.
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இத்தரகய விடையங்களின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மெதிப்ரப
அவர்கள் அறிவ சோர்கள். தமெது அழிப்பு மெற்றும
ஆக்க  சவரோர்த் ஜூலைகளில் முழுத்திறரனயும
க சோட்டுவதில்,  அத சோவது மக சோடுக்கப்படும
ஒவ்மவ சோர வரைோர்த் ஜூலை சோற்று சூழ்நிரோர்த் ஜூலையிலும
புரைட்சிகரை வர்க்கத்தின முன சனற்றத்திற்கு
பயனளிப்பத சோய் அரமெயக் கூடிய
அதிகபட்கமெ சோனரத அகழ்ந்மதடுப்பதில்,
அவர்கள் எப் சப சோதும முயற்சி க சோட்டுகினறனர்.

புரைட்சிய சோளர்கள்,  அவர்தம டடைவடிக்ரககளில்,
மவளிப்புறத் தரடைகளின சோல் மெட்டு சமெ
மெட்டுப்படுத்தப்படுகினறன சரை அனறி,
உள்முகத் தரடைகளின சோல் அல்ோர்த் ஜூலை.  அத சோவது,
சூழ்நிரோர்த் ஜூலைரய,  அவர்களது ஒட்டுமமெ சோத்த
டடைவடிக்ரக களத்தின கடைவ சோத மெற்றும
ஸ்தூோர்த் ஜூலைமெ சோன யத சோர்த்தத்ரத, அதன  சடர்மெரற
மெற்றும எதிர்மெரற அமகங்கள் ககிதமெ சோக
மெதிப்பிடுவதற்கும,  கரிய சோன அரைசியல் வரைவு-
மகோர்த் ஜூலைவு கணக்ரக வரரைந்துமக சோள்வதற்கும
தங்கரளத் த சோங்க சள அவர்கள்
பயிற்றுவித்த சோக  சவண்டும. [5]

வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுடைன மெ சோர்க்சிக புரைட்சிய சோளர் மக சோண்டுள்ள உறவு

இயங்குநிரோர்த் ஜூலையுரடையத சோகும. ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கம அதன
இனரறய தின பகுப்ப சோய்வு மெற்றும டடைவடிக்ரகரய ஒர
ஒட்டுமமெ சோத்த புரைட்சிகரை கக சோப்தத்தின
உள்ளடைக்கத்திற்குள்ள சோக நிறுத்துவதற்கு ப சோடுபடுகிறது.
இந்த  சக சோட்ப சோடை சோன விஞ்ஞ்ஞ சோனபூர்வ அணுகுமுரற
தனிமெனிதரீதிய சோன,   சத சோற்றப்ப சோட்டுவ சோதரீதிய சோன மெற்றும

அனுபவவ சோதரீதிய சோன —அத சோவது,  கந்தர்ப்பவ சோத—
அரைசியலுடைன இணக்கம மக சோள்ள முடிய சோதத சோகும.

ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின முன சன சோக்க சோனது, அந்ட சோளின
 சதரவகரளக் மக சோண்டு தீர்மெ சோனிக்கப்படுவதல்ோர்த் ஜூலை,  மெ சோற சோக
அந்த வரைோர்த் ஜூலை சோற்று கக சோப்தத்தின  சக சோரிக்ரககள சோல்
தீர்மெ சோனிக்கப்படுவத சோகும.

புரைட்சிகரைக் கட்சிய சோனது அதன முடிவுகள் மெற்றும
டடைவடிக்ரககளின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று அடித்தளங்கள் மெற்றும
வரங்க சோோர்த் ஜூலைத் த சோக்கங்கள் குறித்து டனவுடைன இரந்த சோக
 சவண்டும.  ஆன சோல் அரைசியல் டனவின இந்த உயர்ந்த
மெட்டைமெ சோனது ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோறு குறித்த ஒர
விரிவ சோன அறிரவ அவசியமெ சோய்  சக சோரகிறது.

இது கிட்டைத்தட்டை ஒர முழு நூற்ற சோண்டு க சோோர்த் ஜூலைம நீண்டு
மகல்ோர்த் ஜூலைக்கூடிய ஒர விரிந்த விடையமெ சோகும.  ஆயினும
ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற ட சோனகு
மதள்ளத்மதளிவ சோன க சோோர்த் ஜூலைகட்டைங்கள சோக அரடைய சோளம
க சோண்பது க சோத்தியமெ சோயுள்ளது.  இவ்வ சோறு
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைப்படுத்துவதன பயன எனனமவனற சோல்,
முதோர்த் ஜூலை சோவத சோய் இது,  ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று
அபிவிரத்தி பயணப்ப சோரதயில் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின
இடைத்ரத மிகத் துல்லியமெ சோக இரத்திக்மக சோள்ள டமெக்கு
வழிவரக தரகிறது; இரைண்டை சோவத சோக, ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின
வரைோர்த் ஜூலை சோற்று வளர்ச்சிக்கும முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின உோர்த் ஜூலைகள சோவிய
மடரக்கடி மெற்றும உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிகப் புரைட்சி
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கு ஆகியவற்றுக்கும இரடையிோர்த் ஜூலை சோன

உறரவத் மதளிவுபடுத்துவதற்கும இது
வழிவரகயளிக்கிறது.

ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றிோர்த் ஜூலை சோன முதல் க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம,
1923  அக் சடை சோபரில் இடைது எதிர்ப்ப சோளர் அணி
உரவ சோக்கப்பட்டைதில் மத சோடைங்கி 1938  மகப்டைமபரிோர்த் ஜூலை சோன
ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின ஸ்த சோபக க சோங்கிரைஸ் வரரைய சோன 15
ஆண்டு க சோோர்த் ஜூலைத்ரதச் சூழ்ந்தத சோய் இரக்கிறது.  ஸ்ரை சோலினிக
அதிக சோரைத்துவத்திற்கும மெற்றும தனிமய சோர ட சோட்டில்
 சக சோகலிகம எனனும அதன  சதசியவ சோத முன சன சோக்குக்கும
எதிரை சோன  சப சோரை சோட்டைம  சமெோர்த் ஜூலை சோதிக்கம மகலுத்திய இந்த
துனபியல்கரைமெ சோன ஆண்டுகளின  சப சோது,   சநோர்த் ஜர்மெனியில்
ட சோஜிக்களுக்கு அதிக சோரைத்திற்க சோன அணுகல்
கிரடைத்துவிட்டைதன பிந்ரதய கமெயத்தில்,  ட்மரை சோட்ஸ்கி,
பினன சோளில் ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைமெ சோக ஆகவிரந்ததன
தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல் அடித்தளங்கரள
அபிவிரத்தி மகய்த சோர்.  ஸ்ரை சோலினிகத்திற்கு எதிரை சோன
 சப சோரை சோட்டைத்ரதயும ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின
உரவ சோக்கத்ரதயும வழிடடைத்திய ரமெய மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயக்
 சக சோட்ப சோடு ட்மரை சோட்ஸ்கிய சோல் 1928  இல் அவரைது கமயூனிக
அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரரைவு  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்தின மீத சோன விமெர்கனம
இல் சூத்திரைப்படுத்தப்பட்டைது.

ட்மரை சோட்ஸ்கி எழுதின சோர்:

ஏக சோதிபத்திய கக சோப்தமெ சோன டமெது
கக சோப்தத்தில்,  அத சோவது உோர்த் ஜூலைகப்
மப சோரள சோத சோரைமும உோர்த் ஜூலைக அரைசியலும நிதி
மூோர்த் ஜூலைதன  சமெோர்த் ஜூலை சோதிக்கத்தின கீழ்
இரக்கினறத சோன ஒர கக சோப்தத்தில்,
எந்தமவ சோர கமயூனிஸ்ட் கட்சியும
முழுரமெய சோக அல்ோர்த் ஜூலைது பிரைத சோனமெ சோக அதன
மக சோந்த ட சோட்டின நிரோர்த் ஜூலைரமெகள் மெற்றும
வளர்ச்சிப்  சப சோக்குகளில் இரந்து
முனமகல்வதன மூோர்த் ஜூலைமெ சோக அதன
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்ரத ஸ்த சோபிக்க முடிய சோது.
 சக சோவியத் ஒனறியத்தின
எல்ரோர்த் ஜூலைகளுக்குள்ள சோக அரைசு அதிக சோரைத்ரதச்
மகலுத்துகினற கட்சிக்கும இது
முழுரமெய சோகப் மப சோரந்தும. 1914 ஆகஸ்டு 14
அனறு,  அரனத்து க சோோர்த் ஜூலைத்திற்கும  சதசிய
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைங்களுக்கும க சோவுமெணி
அடிக்கப்பட்டை சோகி விட்டைது.  ப சோட்டை சோளி
வர்க்கத்தின புரைட்சிகரைக் கட்சிய சோனது
இப் சப சோரதய கக சோப்தத்தின,  அத சோவது
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின மிக உயர்ந்த
அபிவிரத்தி மெற்றும வீழ்ச்சியின கக சோப்தத்தின
குணடோர்த் ஜூலைனுக்குப் மப சோரத்தமெ சோனமத சோர
கர்வ சதசிய  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்தின மீ சத தனக்கு
அடித்தளம அரமெத்துக் மக சோள்ள இயலும.
ஒர கர்வ சதக கமயூனிக  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைம
எனபது எந்தமவ சோர கமெயத்திலும  சதசிய
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைங்களின கூட்டுமமெ சோத்தமெ சோக சவ சோ
அல்ோர்த் ஜூலைது அவற்றின மப சோதுவ சோன அமகங்களது
ஒர கோர்த் ஜூலைரவய சோக சவ சோ இரக்க முடிய சோது.
அந்த கர்வ சதசிய  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைமெ சோனது,
ஒட்டுமமெ சோத்தமெ சோக உோர்த் ஜூலைகப் மப சோரள சோத சோரை
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மெற்றும உோர்த் ஜூலைக அரைசியல் அரமெப்புமுரறரய,
அதன அத்தரன இரணப்புகள் மெற்றும
முரைண்ப சோடுகள் ககிதமெ சோக,  அத சோவது அதன
தனித்தனி ப சோகங்களது பரைஸ்பரை கு சரை சோதமெ சோன
இரடைச்க சோர்பு ககிதமெ சோக எடுத்துப் ப சோர்த்து,
அதன நிரோர்த் ஜூலைரமெகள் மெற்றும  சப சோக்குகள்
மீத சோன ஒர பகுப்ப சோய்வில் இரந்து
 சடரைடிய சோக முனமகல்வத சோக இரந்த சோக
 சவண்டும.  கடைந்தரத விடைவும
மிகப்மபரமெளவில் இப் சப சோரதய கக சோப்தத்தில்

ப சோட்டை சோளி வர்க்கத்தின  சதசிய
 சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலைய சோனது ஒர உோர்த் ஜூலைக
 சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலையில் இரந் சத பிறக்க முடியும,
பிறந்த சோக  சவண்டு சமெ தவிரை,  அதற்குத்

எதிர்மெ சோற சோன விதத்தில் அல்ோர்த் ஜூலை. கமயூனிக
கர்வ சதசியவ சோதத்திற்கும  சதசிய
 சக சோகலிகத்தின அரனத்து
வரகயற சோக்களுக்கும இரடையிோர்த் ஜூலை சோன
அடிப்பரடைய சோன மெற்றும பிரைத சோன வித்திய சோகம
இங்குத சோன அரமெந்திரக்கிறது.[6]

முதல் க சோோர்த் ஜூலைகட்டைமெ சோனது,  பிரைத சோனமெ சோக ஸ்ரை சோலினிக மெற்றும
கமூக நோர்த் ஜனட சோயக அதிக சோரைத்துவங்களது
க சோட்டிக்மக சோடுப்புகளின க சோரைணத்த சோல்,  வரிரகய சோன
அரைசியல் ட சோகங்கரளக் கண்ணுற்றது.  மெக்கள்
முனனணிவ சோதம —அத சோவது மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கமெ சோனது
ஸ்ரை சோலினிகக் கட்சிகள சோல் ஏக சோதிபத்தியம மெற்றும நிதி
மூோர்த் ஜூலைதனத்தின முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ த சோரை சோளவ சோத பிரைதிநிதிகளுக்கு

கீழ்ப்படியச் மகய்யப்பட்டைது— மெற்றும ரைஷ்யத் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கத்ரத மவற்றிக்கு அரழத்துச் மகனற  சப சோல்ஷிவிக்
க சோரிய சோளர்கரள அழித்மத சோழித்த மெ சோஸ் சக சோ விக சோரைரணகள்
மெற்றும ஸ்ரை சோலினிக பயங்கரைம ஆகியவற்றின க சோோர்த் ஜூலைகட்டைமெ சோய்
அது இரந்தது.  ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று
அவசியத்தின மீது வலியுறுத்திய ட்மரை சோட்ஸ்கி,  ஒர புதிய
அகிோர்த் ஜூலைத்ரதப் பிரைகடைனம மகய்வது முதிர்ச்சியற்ற மகயல்
என மெத்தியவ சோத அரமெப்புகள் போர்த் ஜூலைவும கூறியரத

எதிர்த்த சோர். ஒர அகிோர்த் ஜூலைத்ரத நிறுவ, “மெ சோமபரம நிகழ்வுகள்”

அவசியமெ சோயிரந்தத சோக அந்த அரமெப்புகள் கரதின.
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின மெ சோமபரம

 சத சோல்விகள சோய் “மெ சோமபரம நிகழ்வுகள்” ஏற்கன சவ டடைந்து

விட்டிரந்தத சோக ட்மரை சோட்ஸ்கி பதிோர்த் ஜூலைளித்த சோர்.  ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்ரதக் கட்டிமயழுப்பி புரைட்சிகரைத் தரோர்த் ஜூலைரமெ
மடரக்கடிரய தீர்ப்பதன மூோர்த் ஜூலைம மெட்டு சமெ  சத சோல்வியின
வடிவங்கரள தரோர்த் ஜூலைகீழ சோக்கி  சக சோகலிகத்தின மவற்றிரய
க சோதிப்பது க சோத்தியமெ சோகும எனற சோர்.

ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றிோர்த் ஜூலை சோன இரைண்டை சோவது
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம 1938 மகப்டைமபர் ஸ்த சோபக க சோங்கிரைஸ் மத சோடைங்கி
1953  இல் ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தில் ஏற்பட்டை ஒர மபரம
உரடைவுடைன முடிகிறது.  இந்த வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுக் க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தில்
ட்மரை சோட்ஸ்கி படுமக சோரோர்த் ஜூலை மகய்யப்பட்டைரமெ,  இரைண்டை சோம

உோர்த் ஜூலைகப்  சப சோரின முழுக்க சோோர்த் ஜூலைம, கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில்

ஸ்ரை சோலினிக ஆட்சிகளின ஸ்த சோபகம,   சமெற்கு ஐ சரை சோப்ப சோ
மெற்றும நோர்த் ஜப்ப சோனில் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின மெறு-ஸ்திரைப்படைல்,
பனிப் சப சோர் மவடிப்பு,  சீனப் புரைட்சியின மவற்றி,  மக சோரியப்

 சப சோர் மவடிப்பு மெற்றும ஸ்ரை சோலின மெரைணம ஆகியரவ
இடைமமபறுகினறன.

இந்த மக சோந்தளிப்ப சோன நிகழ்வுகள் அரனத்தும, ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்தின அரைசியல் அபிவிரத்தியில் பிரைதிபலிப்ரபக்
கண்டைன. 1939  மகப்டைமபரில் இரைண்டை சோம உோர்த் ஜூலைகப்  சப சோரின
மவடிப்ப சோனது உடைனடிய சோக அமமெரிக்க  சக சோகலிகத்

மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் கட்சிக்குள்ள சோக (SWP) பிளவுகரளத்
 சத சோற்றுவித்தது;   சநோர்த் ஜமஸ்  சபர்னெ சோம,  மெக்ஸ் க சோக்ட்மென
மெற்றும மெ சோர்ட்டின அ சபர்ன ஆகி சய சோர் தரோர்த் ஜூலைரமெயிோர்த் ஜூலை சோன
ஒர சிறுப சோனரமெ எண்ணிக்ரகயிோர்த் ஜூலை சோன கனரன —ஸ்ரை சோலின-
ஹிட்ோர்த் ஜூலைர் வலிந்து த சோக்க சோ ஒப்பந்தம 1939  ஆகஸ்டில்

ரகமயழுத்த சோனதற்க சோன பதிலிறுப்பில்—  சக சோவியத்

ஒனறியத்ரத ஒர உரக்குரோர்த் ஜூலைந்த மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் அரைக சோக
(degenerated  workers  state)  வரரையரற மகய்தரத
மெறுதலித்தது.  SWP க்குள்ள சோன  சப சோரை சோட்டைம —இதற்கு
ட்மரை சோட்ஸ்கி அவரைது வ சோழ்க்ரகயின இறுதி மெ சோதங்களில்
பங்களித்த போர்த் ஜூலை ஆவணங்கள் அவரைது மிகச் சிறந்த மெற்றும
மத சோரோர்த் ஜூலை சட சோக்க சோன பங்களிப்புகளில் இடைமபிடிப்பரவய சோக

இரக்கினறன— 1940  இல் டடைந்த ஒர உரடைவில்
உச்கமெரடைந்தது.

இந்த அதிமுக்கியமெ சோன  சப சோரை சோட்டைத்தில்,  சக சோவியத் அரைசின
வர்க்க தனரமெரய வரரையரற மகய்வதற்கு எனன
வ சோர்த்ரதகள் பயனபடுத்தப்படை  சவண்டும எனபதிோர்த் ஜூலை சோன ஒர
 சமெ சோதரோர்த் ஜூலைக் க சோட்டிலும மிக அதிகமெ சோன விடையங்கள்
கமபந்தப்பட்டிரந்தன.  வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மெற்றும அரைசியல்
முன சன சோக்கின மிக அடிப்பரடைய சோன பிரைச்சிரனகள் இந்த
 சமெ சோதலின மவகு ரமெயத்தில் இரந்தன:  இது  சக சோகலிகப்
புரைட்சியின கக சோப்தமெ சோக இரந்தத சோ?  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கம
அதன வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுவழிய சோன முற் சப சோக்கு ப சோத்திரைத்ரத ஆற்றி
ஓய்ந்து ஒர  சக சோகலிக கமூகத்ரத உரவ சோக்கத்
திறனற்றத சோக நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டைத சோ?   சக சோவியத்
அதிக சோரைத்துவமெ சோனது அக சோத சோரைண சூழ்நிரோர்த் ஜூலைகளது ஒர
வரிரகய சோல் —அத சோவது  சக சோவியத் ஒனறியத்தின
பினதங்கிய நிரோர்த் ஜூலை மெற்றும தனிரமெப்படுத்தப்படைல்,

மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின கர்வ சதகத்  சத சோல்விகள்—

உரவ சோக்கப்பட்டிரந்த ஒர ஒட்டுண்ணித்தனமெ சோன க சோதிய சோக
இரந்தத சோ அல்ோர்த் ஜூலைது மெ சோர்க்சிகம முனமனதிர்ப சோர்த்திரை சோத
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்திற்குப் பிந்ரதய சுரைண்டைல் வடிவம
ஒனறின மீது அமெர்ந்து ஆட்சி மகய்த ஒர புதிய வர்க்கமெ சோ?

1940  உரடைவுக்குப் பிந்ரதய சிோர்த் ஜூலை வ சோரைங்களி சோர்த் ஜூலை சய,
 சபர்னெ சோம,  அவரைது தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல்
கரத்த சோக்கங்களது தர்க்கத்தின வழிவந்த மகயல்ப சோடை சோக,
 சக சோகலிகத்ரத மெறுதலித்து துரிதமெ சோக அமமெரிக்க
ஏக சோதிபத்தியத்தின சுற்றுவட்டைத்திற்குள் டகர்ந்த சோர். க சோக்ட்மென
 சக சோகலிகத்துடைன முறித்துக் மக சோண்டைரமெ கற்று
சுற்றுவழிய சோன விதத்தில் டடைந்தது.   சக சோவியத் ஒனறியம
ட சோஜி இரை சோணுவங்களது பரடைமயடுப்புக்கு அது
முகமமக சோடுத்த நிரோர்த் ஜூலையிலும கூடை நிபந்தரனயற்று
அதரனப் ப சோதுக சோப்பரத அவர் மெறுதலித்ததற்குப் பினனர்,
க சோக்ட்மென,  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ நோர்த் ஜனட சோயகத்ரதப்
ப சோதுக சோப்பமதனபது அமமெரிக்க ஏக சோதிபத்தியத்தின
அரைசியல்,  இரை சோணுவ மெற்றும உளவு முகரமெகளுடைன
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 சடரைடிய சோக  சகர்ந்து  சவரோர்த் ஜூலை மகய்வது கமபந்தப்பட்டைத சோய்
இரந்தது எனற நிரோர்த் ஜூலையிலும கூடை அதரன
நிபந்தரனயற்றுப் ப சோதுக சோப்பது எனற  சக சோட்ப சோட்ரடைப்
பிரைகடைனம மகய்ய முனமகனற சோர்.

 சப சோரின  சப சோது “மூனறு ஆய்வுக்கட்டுரரைகள்” (“Three

Theses”) குழு எனற இனமன சோர திரத்தல்வ சோதப்  சப சோக்கும
எழுந்தது. க சோக்ட்மெனின கண் சண சோட்டைங்களுக்கு இரணய சோன
கண் சண சோட்டைங்கரள முனரவத்த இந்த மூனறு

ஆய்வுக்கட்டுரரைகள் குழு, மூனற சோம ரரைய்ஹ்ெ சோனது
 சக சோகலிகத்ரத அரைசியல் க சோத்தியங்களது களத்தில் இரந்து

அகற்றிவிட்டிரந்த, உோர்த் ஜூலைகள சோவிய வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுப் பினனரடைவுக்
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம ஒனறின  சத சோற்றத்ரதக் குறித்தத சோய் இரந்தத சோக
வ சோதிட்டைது.  மெனிதகுோர்த் ஜூலைம ஒர நூற்ற சோண்டு பின சட சோக்கி
வீகப்பட்டிரப்பத சோகவும அது தனது சுவடுகரள மீண்டும
 சதடைத் தள்ளப்பட்டிரப்பத சோகவும அது கூறிக் மக சோண்டைது.
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ நோர்த் ஜனட சோயகத்ரதயும  சதசிய சுதந்திரைத்ரதயும
மெறுஸ்த சோபகம மகய்வ சத கக சோப்தத்தின அரைசியல் கவ சோல்
எனறது.

 சபர்னெ சோம,  க சோக்ட்மென மெற்றும பின சன சோக்க சோளர்கள்,
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தில் இரந்தும  சக சோகலிகப் புரைட்சி
முன சன சோக்கில் இரந்தும தங்கரள பிரித்துக் மக சோள்ளும
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கில் இரந்த டடுத்தரை வர்க்க புத்திஜீவித்
தட்டின பிரிவுகளுக்குள்ள சோக இரந்த மெ சோறும அரைசியல்
மெ சன சோநிரோர்த் ஜூலைகரளப் பிரைதிபலித்தனர்.  அந்த
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கின இனனுமமெ சோர மவளிப்ப சோடு ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்தில் ஒர திரத்தல்வ சோதப்  சப சோக்கின வடிவத்தில்
எழுந்தது.  அதன தரோர்த் ஜூலைவர்கள சோன மி ச மிஷேல் பப் சோர்த் ஜூலை சோவும
ஏர்மனஸ்ட் மெண் சடைலும,   சக சோவியத்தின இரை சோணுவ
மவற்றிகள் மெற்றும கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில் ஸ்ரை சோலினிக
ஆட்சிகள் ஸ்த சோபகம மகய்யப்பட்டைரமெ ஆகியவற்றுக்கு
ஸ்ரை சோலினிக அதிக சோரைத்துவங்களுக்கு ஒர புரைட்சிகரைப்
ப சோத்திரைத்ரத வழங்குவதன மூோர்த் ஜூலைமெ சோக பதிலிறுப்பு மகய்தனர்.

கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவிோர்த் ஜூலை சோன “ஊனமுற்ற மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்

அரைசுகள்” (“deformed workers states”) போர்த் ஜூலை நூற்ற சோண்டுகளின
ப சோரதயில்  சக சோகலிகத்துக்கு மக சோண்டுமகல்லும அரைசியல்
வடிவத்ரத குறித்தத சோக அவர்கள் வ சோதிட்டைனர்.  இந்த
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கில் ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைம வகிப்பதற்கு,
வரைோர்த் ஜூலை சோற்று முக்கியத்துவமெ சோன ப சோத்திரைத்திற்மகல்ோர்த் ஜூலை சோம
 சப சோக சவண்டை சோம,  சுதந்திரைமெ சோன ப சோத்திரைமும கூடை இல்ரோர்த் ஜூலை
எனறனர்.

1950 களின ஆரைமபத்திற்குள்ள சோக,  பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதப் சப சோக்கு,
ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின பிரிவுகள் அதன அரமெப்புகரள
ஸ்ரை சோலினிகக் கட்சிகளுக்குள் மெட்டுமெல்ோர்த் ஜூலை சோது கமூக
நோர்த் ஜனட சோயகக் கட்சிகள் மெற்றும முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ  சதசியவ சோதக்
கட்சிகளுக்குள்ளும கூடை கரோர்த் ஜூலைத்துக் மக சோள்ள  சவண்டும
எனறு நிர்ப்பந்திக்க முயற்சித்துக் மக சோண்டிரந்தது.
1953 க்குள்ள சோக,  ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைம இனியும
அரைசியல்ரீதிய சோக ஒரபடித்த சோன ஒர அரமெப்ப சோக இல்ோர்த் ஜூலை சோது
 சப சோய்விட்டிரந்தது.  ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின கரோர்த் ஜூலைப்ரபத்

தடுப்பதற்க சோக,   சநோர்த் ஜமஸ் பி.  கனன தரோர்த் ஜூலைரமெயிோர்த் ஜூலை சோன

மெரைபுவழி ட்மரை சோட்ஸ்கிஸ்டுகளின கனரனய சோனது,  ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்திற்குள் ஒர உரடைரவ பிரைகடைனம மகய்தும

அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுரவ உரவ சோக்கியும 1953  டவமபரில்
பகிரைங்கக் கடிதத்ரத மவளியிட்டைது.  இந்த உரடைவு
ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றிோர்த் ஜூலை சோன இரைண்டை சோவது
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்ரத ஒர முடிவுக்குக் மக சோண்டுவந்தது.

மூனற சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைமெ சோனது பகிரைங்க கடிதம
மவளியிடைப்பட்டைதில் மத சோடைங்கி பிரிட்டிஷ் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்
புரைட்சிகரைக் கட்சி (WRP) 1985  டிகமபரில் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவில் இரந்து இரடைநீக்கம மகய்யப்பட்டைரமெ மெற்றும
1986  பிப்ரைவரியில் பிரிட்டிஷ்  சதசிய கந்தர்ப்பவ சோதிகளுடைன
இறுதிய சோக அரனத்து உறவுகளும துண்டித்துக்
மக சோள்ளப்பட்டைரமெ ஆகியவற்றுடைன முடிவரடைந்தது.  இந்த
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம கிட்டைத்தட்டை இரைண்டை சோம உோர்த் ஜூலைகப்  சப சோரக்குப்
பிந்ரதய எழுச்சி முழுரமெரயயும உள்ளடைக்கியத சோக
இரக்கிறது.  குர சகவின இரைகசிய உரரை,  ெங் சகரிய
புரைட்சி,  க சோோர்த் ஜூலைனித்துவ-எதிர்ப்புப்  சப சோரை சோட்டைங்களது ஒர
ப சோரிய அரோர்த் ஜூலையின (அத சோவது.  வியட்ட சோம,  எகிப்து,
அல்ஜீரிய சோ,  க சோங் சக சோ)  மவடிப்பு,  கியூப சோவில்
க சோஸ்ட் சரை சோவின ஆட்சி ஸ்த சோபிக்கப்பட்டைரமெ,  வியட்ட சோமில்
அமமெரிக்க சோவின தரோர்த் ஜூலையீடு மெற்றும அதரனத் மத சோடைர்ந்து
உோர்த் ஜூலைகள சோவிய அளவில் மெ சோணவர்களது ஒர ப சோரிய
எதிர்ப்புப்  சப சோரை சோட்டைம மவடித்தரமெ,  இந் சத சோ சனசிய சோவின

1965-66  எதிர்ப்புரைட்சிப் படுமக சோரோர்த் ஜூலை, சீன சோவின கோர்த் ஜூலை சோச்க சோரைப்
புரைட்சி, 1968   சமெ-நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூன பிமரைஞ்சு மப சோது  சவரோர்த் ஜூலைநிறுத்தம,
1971  ஆகஸ்டில் பிமரைட்டைன வூட்ஸ் முரறயின மப சோறிவு,
1973  மகப்டைமபரில் அோர்த் ஜூலைன சடையின கவிழ்ப்பு,  1973
அக் சடை சோபரின அரைபு-இஸ் சரைல்  சப சோர்,  1974  மெ சோர்ச்சில்
பிரிட்டிஷ் சுரைங்கத் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்கள்  சடை சோரி அரைக சோங்கத்திற்கு
எதிரை சோக மவற்றி கண்டைரமெ,  1974  ஏப்ரைல்  சப சோர்ச்சுகீசியப்
புரைட்சி, 1974  நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூரோர்த் ஜூலையில் கி சரைக்க இரை சோணுவ ஆட்சிக்குழு
நிரோர்த் ஜூலைகுரோர்த் ஜூலைந்தரமெ,  1974  ஆகஸ்டில் நிக்கனின
இரை சோஜின சோமெ சோ,  1975   சமெயில் வியட்ட சோமில் அமமெரிக்க சோ
 சத சோற்கடிக்கப்பட்டைரமெ,  1978-79  ஈரை சோனியப் புரைட்சி,  1979
மெற்றும 1980  இல் த சோட்கர் மெற்றும ரீகன அதிக சோரைத்திற்கு
வந்தரமெ,  அதனபின கமூக மெற்றும அரைசியல்
பிற் சப சோக்குத்தன நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கு ஒனறுக்கு
துவக்கமெளிக்கப்பட்டைரமெ ஆகிய நிகழ்வுகள் இதில்
அடைங்கும.

மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின கக்திவ சோய்ந்த மவகுநோர்த் ஜன
இயக்கங்கள்  சக சோகலிகப் புரைட்சியின க சோத்தியத்ரத
புறநிரோர்த் ஜூலைய சோக முனநிறுத்திய இந்த மவடிப்ப சோன க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம
முழுவதிலும,  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவ சோனது ஸ்ரை சோலினிக
மெற்றும கமூக நோர்த் ஜனட சோயகக் கட்சிகள்,  மத சோழிற்கங்கங்கள்
மெற்றும மத சோடைர்புரடைய அரமெப்புகளிடைம இரந்த சோன
இரடைவிடை சோத அழுத்தத்துடைன மெட்டும  சப சோரை சோடை  சவண்டி
வரைவில்ரோர்த் ஜூலை.   சமெற்கூறிய அதிக சோரைத்துவங்களுடைன  சகர்ந்து
மக சோண்டு பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத இயக்கங்களும,  அத்துடைன
குட்டிமுதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ தீவிரைப்பட்டை பிரிவினர் மெற்றும
ட்மரை சோட்ஸ்கிக-வி சரை சோத புத்திஜீவிகளது ஒர பரைந்த
அடுக்கினரம அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுரவத்
தனிரமெப்படுத்துவதற்கு முரனந்தனர்.  மெ சோர்க்சிகத் தத்துவம
மெற்றும ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின  சக சோட்ப சோடுகளின மீத சோன
இரடைவிடை சோத மப சோய்ரமெப்படுத்தல்களுடைன அரைசியல்ரீதிய சோன
மெற்றும அரமெப்புரீதிய சோன ஆத்திரைமூட்டைல்களின ஒர
முடிவற்ற வரிரகரய அவர்கள் ஒனறுகோர்த் ஜூலைந்தனர்.
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முதோர்த் ஜூலை சோவது மெற்றும இரைண்டை சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைங்கள்
ஒவ்மவ சோனறும 15  ஆண்டு க சோோர்த் ஜூலைப்பகுதிரய மக சோண்டைரவ.
1986 உரடைவுடைன முடிவரடைந்த மூனற சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம 33
ஆண்டுகள் நீடித்தது. 1986  இல் மத சோடைங்கி இனறு வரரை
மத சோடைர்ந்து வரகினற ட சோனக சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைமும 33 ஆண்டு
க சோோர்த் ஜூலைம நீண்டைத சோக இரக்கிறது.  1985-86  உரடைவ சோனது
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின 66  ஆண்டுக சோோர்த் ஜூலை வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின
துல்லியமெ சோன மெத்திய புள்ளியில் டடைந்தது.  மூனற சோவது
மெற்றும ட சோனக சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைங்கரள  சபதப்படுத்தி
ப சோர்ப்பது வழிடடைத்தக்கூடியத சோக இரப்பத சோகும. 1953 முதல்
1986  வரரை,  பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத கந்தர்ப்பவ சோதிகள் ICFI இன
பிரிவுகளுக்கு உள்ள சோக இரந்து மெற்றும மவளியில்
இரந்து ஆகிய இரைண்டு வழிகளிலும,  ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்தின மீது கடுரமெய சோன மடரக்குதல் மகலுத்தினர்.
அரைசியல்  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலைபிறழ்வு மெற்றும
ஆத்திரைமூட்டைலுக்க சோன முடிவற்ற மூோர்த் ஜூலைவளமெ சோக அவர்கள்
இரந்தனர்.  கமூகவியல் வ சோர்த்ரதகளில் மக சோல்வத சோன சோல்,
ஏக சோதிபத்தியமும அதன ஸ்ரை சோலினிக மெற்றும கமூக
நோர்த் ஜனட சோயக அதிக சோரைத்துவ முகரமெகளும அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுரவ சீர்குரோர்த் ஜூலைப்பதற்கும தனிரமெப்படுத்துவதற்கும
மெ சோர்க்சிக-வி சரை சோத தீவிரைப்பட்டை குட்டி முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின
பிரிவுகரள அரைசியல்ரீதிய சோக அணிதிரைட்டுவதற்குப்
பயனபடுத்திக் மக சோண்டை கரவிகள சோக பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத
அரமெப்புகள் இரந்தன.   சமெலும,  1968  மெற்றும 1975 க்கு
இரடையிோர்த் ஜூலை சோன மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின எழுச்சிரய
மெட்டுப்படுத்துவதிலும மெற்றும திரகதிரப்புவதிலும,
இதனமூோர்த் ஜூலைம அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின மீத சோன அரைசியல்
அழுத்தத்ரத தீவிரைப்படுத்துவதிலும பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத
அரமெப்புகள் ஒர குறிப்பிடைத்தக்க அரைசியல் ப சோத்திரைத்ரத
வகித்தன.

1953  இல் பப் சோர்த் ஜூலை சோ மெற்றும மெண் சடைரோர்த் ஜூலை எதிர்ப்பதில்
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின பிரிட்டிஷ் மெற்றும பிமரைஞ்சு
பிரிவுகள் ஒர இனறியரமெய சோத ப சோத்திரைம வகித்தன.
1961 க்கும 1963 க்கும இரடையில் பிரிட்டிஷ்  சக சோகலிக
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் கழகம (SLL), பிமரைஞ்சு பிரிவின ஆதரைவுடைன,
பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதிகளுடைன சோன அமமெரிக்க  சக சோகலிக மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்
கட்சியின  சக சோட்ப சோடைற்ற மெறுஇரணவுக்கு எதிரை சோன
 சப சோரை சோட்டைத்தில் தரோர்த் ஜூலைரமெயில் நினறது.  ஆயினும
1960 களின பிற்பகுதியில்,  பிரிட்டைனிலும பிரை சோனசிலும
கண்கரள ஏமெ சோற்றக் கூடிய கவர்ச்சிய சோன அரமெப்புரீதிய சோன
மவற்றிகள் இரந்த சப சோதிலும,   சக சோகலிக மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்

கழகமும கர்வ சதக கமயூனிக அரமெப்பும (Organisation

Communiste  Internationaliste  OCI) தமெது முன சன சோக்ரகயும

மகயல்ப சோட்ரடையும ஸ்ரை சோலினிக மெற்றும கமூக நோர்த் ஜனட சோயக
அதிக சோரைத்துவங்கள சோல்  சமெோர்த் ஜூலை சோதிக்கம மகலுத்தப்பட்டைத சோய்
இரந்த அப் சப சோது நிோர்த் ஜூலைவிய  சதசிய அரைசியல் சூழலுக் சகற்ப
தகவரமெத்துக் மக சோள்ளத் மத சோடைங்கின.  1971  இல் OCI

மெற்றும SLL க்கு இரடையிோர்த் ஜூலை சோன உரடைவு அந்த
அரமெப்புகளுக்கு இரடையிோர்த் ஜூலை சோன அரைசியல்  சபதங்கள்
மதளிவுபடுத்தப்படை சோமெல் விடைப்பட்டிரந்த நிரோர்த் ஜூலைரமெகளின
கீழ் அரைங் சகறியது.  முழுக்கவும  சதசிய-ரீதிய சோன
தந்தி சரை சோப சோய பரிசீலிப்புகளின மகயல்படுத்தப்பட்டை SLL

WRP  ஆக உரமெ சோற்றம மகய்யப்பட்டை நிகழ்வ சோனது

பிரிட்டிஷ் பிரிவின கந்தர்ப்பவ சோத சீரைழிரவத்
துரிதப்படுத்தியது.

பிரிட்டிஷ் அரமெப்பின அதிகரித்த  சதசியரீதிய சோன
விடையங்களில் மீத சோன கவனக்குவிப்ப சோனது
ட்மரை சோட்ஸ்கிகத்தின  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைம மெற்றும  சக சோட்ப சோடுகளில்
இரந்து முனமனப் சப சோதினும மவளிப்பரடைய சோன விோர்த் ஜூலைகிச்
மகல்ோர்த் ஜூலைலுக்கு இட்டுச் மகனறது.  குறிப்ப சோக,  நிரைந்தரைப்
புரைட்சித் தத்துவத்ரத அது ரகவிட்டைதிலும வளர்ச்சி
குனறிய ட சோடுகளின  சதசிய முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்ரத  சட சோக்கி
அது  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலை அரமெத்துக் மக சோண்டைதிலும இது
மவளிப்பரடைய சோகத் மதரிந்தது.

இந்த வோர்த் ஜூலைது-க சோரி மெற்றும அடிப்பரடைய சோக பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதப்
ப சோரதய சோனது ICFI இன இோர்த் ஜூலைங்ரக பிரிவ சோன புரைட்சிக்
கமயூனிஸ்ட் கழகம (RCL) மெற்றும அமமெரிக்க சோவில்

 சவர்க்கர்ஸ் லீக் (WL) ஆகிய இரைண்டிற்குள்ளும எதிர்ப்ரப
உண்டுபண்ணியது.  இந்த இரைண்டு பிரிவுகளும 1963
பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத மெறுஇரணவுக்க சோன ICFI இன எதிர்ப்பில் —

இது சவ இந்த இரைண்டு பிரிவுகளின அடுத்துவந்த

அபிவிரத்தியில் அதிமுக்கிய க சோரைணிய சோக இரந்தது—

தங்கள் மூோர்த் ஜூலைங்கரளக் மக சோண்டிரந்தன. 1971 வ சோக்கி சோர்த் ஜூலை சய,
 சத சோழர் கீர்த்தி ப சோோர்த் ஜூலைசூரிய சோவும RCL தரோர்த் ஜூலைரமெயும, இந்திரை சோ
க சோந்தியின முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ அரைக சோங்கத்த சோல்
உத்தரைவிடைப்பட்டிரந்த கிழக்கு ப சோகிஸ்த சோன மீத சோன
இந்தியப் பரடைமயடுப்புக்கு பிரிட்டிஷ் SLL

ஆதரைவளித்தரமெயுடைன தங்களது கரத்து சவறுப சோட்ரடை

மவளிப்படுத்தினர். ஆன சோல் இந்த  சக சோட்ப சோடை சோன விமெர்கனம,

அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவிற்குள் எந்த விவ சோதமும இனறி
பிரிட்டிஷ் அரமெப்பின சோல் ஒடுக்கப்பட்டைது.  இோர்த் ஜூலைங்ரக
அரமெப்ரப திட்டைமிட்டு தனிரமெப்படுத்துவதன மூோர்த் ஜூலைமும
அதன தரோர்த் ஜூலைவர்கரள தீய சட சோக்குடைன சோன
ஆத்திரைமூட்டைல்களுக்கு இோர்த் ஜூலைக்க சோக்குவதின மூோர்த் ஜூலைமும RCL

இன விமெர்கனத்திற்கு SLL பதிோர்த் ஜூலைடி மக சோடுக்க முரனந்தது.

 சவர்க்கஸ் லீக்கிற்குள் எதிர்ப்பின அபிவிரத்திய சோனது,
ஒரவரக கற்று மடடிய மெற்றும சிக்கோர்த் ஜூலை சோன
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்ரக மக சோண்டிரந்தது.  1974  இல்  சதசிய
மகயோர்த் ஜூலை சோளர் மப சோறுப்பில் இரந்து மவ சோல்ஃ சப சோர்த்
அகற்றப்பட்டைரமெ (அவர் அதனபின SWP இல் மெறுபடி
மகனறு இரணந்த சோர்)  ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின அடிப்பரடையில் அதன ஒட்டுமமெ சோத்த
க சோரிய சோளர்களுக்கும முரறப்படி கல்வியூட்டுவரத
க சோத்தியமெ சோக்கியது.  லி சய சோன ட்மரை சோட்ஸ்கியின
படுமக சோரோர்த் ஜூலைரய சுற்றிய சூழ்நிரோர்த் ஜூலைகள் மீது விக சோரைரண

மத சோடைக்கப்பட்டைரமெ —ப சோதுக சோப்பும ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலை  மு  ம

என அறியப்படுவது—  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின அரைசியல்

அபிவிரத்தியில் ஒர இனறியரமெய சோத ப சோத்திரைம வகித்தது.
அத்துடைன மிக உண்ரமெய சோன மெற்றும புறநிரோர்த் ஜூலைய சோன
வ சோர்த்ரதகளில்,  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ அரைசு மெற்றும ஸ்ரை சோலினிக
அதிக சோரைத்துவங்கள் இரைண்டினது எதிர்ப்புரைட்சி
முகரமெகளுக்கும எதிரை சோய் ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்த சோல்
மத சோடுக்கப்பட்டை ஒர அரைசியல் த சோக்குதரோர்த் ஜூலை அது
பிரைதிநிதித்துவம மகய்தது.
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1974 க்குப் பினனர்  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில் அடுத்துவந்த
அபிவிரத்திய சோனது,  WRP உடைன சோன  சபதங்கள்
ஆரைமபத்தில் முனரவக்கப்பட்டை 1982  இல் மத சோடைங்கிய
அரைசியல்  சப சோரை சோட்டைத்திற்கு அதரன தய சோரிப்பு மகய்தது.
இந்தப்  சப சோரை சோட்டைத்தின முதல் கட்டைத்தில்,  சவர்க்கர்ஸ் லீக்
முற்றிலும தனிரமெப்பட்டிரந்தத சோகத் மதனபட்டைது. ஆயினும
மூனறு ஆண்டுகளுக்கும கற்று அதிகமெ சோன
க சோோர்த் ஜூலைத்திற்குள்ள சோக சவ,  WRP இன பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத
அரைசியலுக்க சோன ட்மரை சோட்ஸ்கிக எதிர்ப்பு அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவின ஒர தீர்மெ சோனகரைமெ சோன மபரமப சோனரமெரயப்
மபற்றது.  1985  ஆகஸ்டுக்கும 1986  பிப்ரைவரிக்கும
இரடையில் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவிற்குள் டரடைமபற்ற
உரமெ சோற்றமெ சோனது ஒர அரைசியல் புரைட்சியுடைன ஒப்புரமெ
மகய்யத் தகுதியுரடையத சோகும.

1985  நோர்த் ஜனவரியில் “அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின பத்த சோவது

க சோங்கிரைஸ்” எனக்கூறப்பட்டைதில்,  WRP,  முந்ரதய மூனறு

ஆண்டுகளில்  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின சோல் எழுப்பப்பட்டிரந்த
கரத்து சவறுப சோடுகள் மீத சோன எந்த விவ சோதத்ரதயும
தரடைமகய்தது எனபது நிரனவில் மக சோள்ளப்படை  சவண்டும.
க சோங்கிரைசில் விவ சோதத்திற்க சோக WRP தய சோரித்திரந்த
முன சன சோக்குகள் ஆவணமெ சோனது ஒனறுக்மக சோனறு
மத சோடைர்பில்ோர்த் ஜூலை சோத மவற்று அோர்த் ஜூலைங்க சோரை அறிவிப்புகரள —

பினன சோளில் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் புரைட்சிக் கட்சி ட்மரை சோட்ஸ்கிகத்ரத

எவ்வ சோறு க சோட்டிக்மக சோடுத்தது இல் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு

“கிளீவ் சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைரின பத்து முட்டை சோள்தனங்கள்” எனறு

இவற்ரற மப சோரத்தமெ சோய் வர்ணித்திரந்தது—

மக சோண்டிரந்தது.

ஹீலி,  பண்டை சோ மெற்றும சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைர் ஆகி சய சோர்
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின பிரிவுகளுக்கு எதிரை சோக ஒனறிரன
அடுத்து ஒனற சோக அரைசியல் ஆத்திரைமூட்டைல்கரள

அரைங் சகற்றியதன மூோர்த் ஜூலைம, தமெது அரைசியல் திவ சோல்நிரோர்த் ஜூலைரய

மூடிமெரறக்க முரனந்தனர்.  ஆன சோலும 1985
முடிவதற்குள்ள சோக,  மெரைபுவழி ட்மரை சோட்ஸ்கிஸ்டுகள் நிரைந்தரைப்

புரைட்சிரய ப சோதுக சோத்து இறுதிய சோக அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவின கட்டுப்பட்ரடை மெறுபடி மீட்டைனர்;  WRP ஐ
உறுப்பினரை சோக இரப்பதில் இரந்து இரடைநீக்கம மகய்தனர்.

1982-86  சமெ சோதலின வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற ஆய்கினற சப சோது, உட்கட்சிப்
 சப சோரை சோட்டைத்திற்கும உரடைவு உரவ சோன விரிந்த வரைோர்த் ஜூலை சோற்று,
அரைசியல்,  புத்திஜீவித மெற்றும கமூக உள்ளடைக்கத்திற்கும
இரடையிோர்த் ஜூலை சோன (பிந்ரதயது ஒர மிக உயர்ந்த டனவ சோன
அரைசியல் மவளிப்ப சோடை சோக இரந்தது)  சிக்கோர்த் ஜூலை சோன கந்திப்ரப
உணர்ந்து மக சோள்வது அவசியமெ சோனத சோகும.

இந்த விரிந்த உள்ளடைக்கத்தில் இரந்து விோர்த் ஜூலைகி 1982-86
நிகழ்வுகரள புரிந்து மக சோள்வமதனபது உண்ரமெய சோக சவ
க சோத்தியமில்ரோர்த் ஜூலை.   சவர்க்கர்ஸ் லீக்கிற்கும WRPக்கும
இரடையில் எழுந்த  சவறுப சோடுகளின மிக அரவமெ சோன கூறும
கூடை —மமெய்யியல் மெற்றும இயங்கியல் வழிமுரற

மத சோடைர்ப சோனரவ— ICFIக்கு மவளியில் டரடைமபற்ற
அபிவிரத்திகளுடைன மத சோடைர்புபட்டைரவய சோக இரந்தன.

ஹீலியின டவ- செகலிய “அறிரக பயிற்சி” எத்தரனத சோன
சிோர்த் ஜூலைரக்கு மெட்டும புரியக் கூடியத சோகவும புதிர்  சப சோனறும

மதரிகினற சப சோதும கூடை, மமெய்யியல் கடைவ சோதத்தில் இரந்து
அவர் பினவ சோங்கியரமெயும ஒர மிகவும அகநிரோர்த் ஜூலைய சோன
மெற்றும தனன சோர்வவ சோத வழிமுரறரய அவர்
ஏற்றுக்மக சோண்டைரமெயும போர்த் ஜூலை இனறியரமெய சோத அமகங்களில்
1968 க்குப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தில் குட்டி-முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ
புத்திஜீவிகள் மெத்தியில் மகல்வ சோக்கு மகலுத்தவிரந்த
மெ சோர்க்சிக-வி சரை சோதத் தத்துவங்களின கூறுகரளப்
பிரைதிமயடுத்திரந்தது.

1982  இல் ஹீலியின மெ சோர்க்சிகத் திரத்தல்கள் மீத சோன
விமெர்கனத்ரத அபிவிரத்தி மகய்ரகயில்,  மெ சோர்க்சும
ஏங்மகல்சும 1843  மெற்றும 1847 க்கு இரடையில் இடைது
 செகலியவ சோதத்தில் இரந்து முறித்துக் மக சோண்டை மெற்றும
வரைோர்த் ஜூலை சோறு குறித்த கடைவ சோதக் கரத்த சோக்கத்ரத எடுத்துரரைத்த
தத்துவ சோர்த்த-புத்திஜீவித நிகழ்ச்சிப் சப சோக்ரக மீள்கட்டுமெ சோனம

மகய்வது அவசியமெ சோனது.  மெனித வரைோர்த் ஜூலை சோற்ரற,

“முதோர்த் ஜூலை சோளிகள் மெற்றும மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கம இரைண்டும
மக சோண்டை ஆக்கமமிக்க கக்திய சோன மெனித முனமுயற்சியின
வளர்ச்சி”ய சோக புரிந்துமக சோள்ளப்படை  சவண்டும [7]  எனற
ஹீலியின கூற்று ஏரனய எண்ணிோர்த் ஜூலைடைங்க சோ போர்த் ஜூலை பத்திகளில்
குறிப்பிடைப்பட்டுள்ளது சப சோல் இடைது  செகலியர்களின
அகநிரோர்த் ஜூலை கரத்துவ சோதத்திற்கு உண்ரமெயி சோர்த் ஜூலை சய ஒர
அவோர்த் ஜூலைட்கணமெ சோன விதத்தில் புத்துயிரூட்டிய மெற்றும

உரப்மபரக்கிக் க சோட்டிய மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின

அரைசியல் சுய சோதீனத்ரத ஸ்த சோபிப்பரத அடிப்பரடைய சோகக்
மக சோண்டை ஒர அரைசியல்  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்ரதக் ரகவிடுவது
எனற மிகத் திட்டைவட்டைமெ சோன அரைசியல் முடிவுகளுக்கு
 சகரவமகய்தது. 1983 க்குள்ள சோக கிளீவ் சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைர்,  இந்த

அரைசியல் சுய சோதீனத்தின மீத சோன  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின
“அளவுக்கதிகமெ சோன வலியுறுத்த”த்ரத த சோக்கிக்
மக சோண்டிரந்த சோர்.  அ சதக சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தில் குட்டி-
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ,  மெ சோர்க்சிக-வி சரை சோத தத்துவ சோசிரியர்கள்
மெ சோர்க்சிக கடைவ சோதம மெற்றும மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின
புரைட்சிகரைப் ப சோத்திரைத்தின மீத சோன வலியுறுத்தல் இரைண்டின
மீதும த சோக்குதல் டடைத்தி எழுதிக் மக சோண்டிரந்ததற்கு
ஏரை சோளமெ சோன உத சோரைணங்கரள வழங்குவது கடினமில்ரோர்த் ஜூலை.

மிக டனகறிந்த ஒர உத சோரைணத்ரத கூறுவத சோன சோல்,
எர்மனஸ் சடை சோ ோர்த் ஜூலை சோக்கிளவ் மெற்றும க சோந்த சோல் மூஃப் எழுதி
பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத பிரைசுரைமெ சோன Verso ஆல் 1985  ஆல்
மவளியிடைப்பட்டை  சமெோர்த் ஜூலை சோதிக்கமும  சக சோகலிக மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயமும
(Hegemony  and  Socialist  Strategy)  முழுக்க முழுக்க,

 சவர்க்கர்ஸ் லீக் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின மீது

“அளவுமீறிய முக்கியத்துவம” அளித்தரமெ மீத சோன கிளீவ்
சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைரின 1983  விமெர்கனத்ரத வலுப்படுத்துவதற்க சோய்

அர்ப்பணிக்கப்பட்டிரந்தது. அவர்கள் எழுதினர்: மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கத்ரத தத்துவ சோர்த்த ரமெயமெ சோக மக சோண்டிரக்கும
 சக சோகலிகம எனற ஒட்டுமமெ சோத்த கரத்த சோக்கமும இப் சப சோது
மடரக்கடியில் இரக்கிறது...”.  உறுதிய சோகச் மக சோல்ோர்த் ஜூலைோர்த் ஜூலை சோம
ோர்த் ஜூலை சோக்கிளவ் மெற்றும மூஃப் க்கு சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைரின 1983  கடிதம
பற்றி மதரிந்திரக்க முடிய சோது, அல்ோர்த் ஜூலைது சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைரம WRP

மீத சோன எனது விமெர்கனங்கரளக் குறித்து அவர்களுடைன
கோர்த் ஜூலைந்துரரைய சோடியிரக்க வ சோய்ப்பில்ரோர்த் ஜூலை.  சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைர்,
ோர்த் ஜூலை சோக்கிளவ் மெற்றும மூஃப் அரனவர சமெ குட்டி-
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ மெ சோர்க்சிக-வி சரை சோத தத்துவ சோசிரியர்களின
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பரைந்த பிரிவுகளின மெத்தியில் விய சோபித்திரந்த புத்திஜீவித
மெற்றும அரைசியல் கரத்த சோக்கங்கரள நீட்டிமுழக்கிக்
மக சோண்டிரந்த சோர்கள்.

 சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின எதிர்ப்ப சோனது ஸ்ரை சோலினிகம,  கமூக
நோர்த் ஜனட சோயகம,  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ  சதசியவ சோதம மெற்றும உோர்த் ஜூலைக
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின உோர்த் ஜூலைகள சோவிய மெறுசீரைரமெப்பு
ஆகியவற்றின மடரக்கடி வளர்ச்சியரடைந்து வந்ததில்
இரந்து த சோன சோக உரவ சோகி விடைவில்ரோர்த் ஜூலை.  ஆயினும
நிச்கயமெ சோக, அது கமூக கக்திகளின ஒர புதிய உறரவயும
மெரைபுவழி ட்மரை சோட்ஸ்கிஸ்டுகளுக்கு ஒர கூடுதல் க சோதகமெ சோன
சூழரோர்த் ஜூலையும உரவ சோக்கித் தந்த சத சோடு ட்மரை சோட்ஸ்கிக-வி சரை சோத
கந்தர்ப்பவ சோதிகள் மெற்றும ஓடுக சோலிகரள மவற்றிக சோண்பதில்
பங்களிப்பு மகய்தது.

ஆயினும,  WRP  சத சோற்கடிக்கப்பட்டைதும அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவில் இரந்து கந்தர்ப்பவ சோதிகள் மவளி சயற்றப்பட்டைதும
ஒர முனகூட்டி-விதிக்கப்பட்டை மெற்றும த சோன சோக டடைந்த
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கு அல்ோர்த் ஜூலை.  அது டனவுடைனும திட்டைமிட்டும
டடைத்தப்பட்டை ஒர  சப சோரை சோட்டைம.  ஆயினும  சமெ சோதலின
துவக்கமெளிப்பும அதன அபிவிரத்தியின வடிவமும கூடை
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுக் க சோரைணிகள சோல் தீர்மெ சோனிக்கப்பட்டைரவய சோக
இரந்தன,  இக்க சோரைணிகள்  சவர்க்கர்ஸ் லீக் தரோர்த் ஜூலைரமெயின
மெற்றும க சோரிய சோளர்களின அரைசியல் டனவின மீது ஒர
தீவிரைமெ சோன மகல்வ சோக்ரக மகலுத்தின.

மதளிவுபடை,  ஹீலியின இயங்கியல் கடைவ சோதத்திோர்த் ஜூலை சோன
ஆய்வுகள் மீத சோன விமெர்கன ஆவணங்களில்,  ட சோங்கள்,
மெ சோர்க்சிக இயக்கத்தின மூோர்த் ஜூலைங்களுக்குச் மகனறு அதன
ஒட்டுமமெ சோத்த தத்துவ சோர்த்த மூோர்த் ஜூலைதனத்தின மீது மிக
டனவுடைன எங்களுக்கு அடித்தளம அரமெத்துக்
மக சோண் சடை சோம.

 சமெலும,  1917  அக் சடை சோபர் புரைட்சியின  சக சோட்ப சோடுகரளயும
இோர்த் ஜூலைட்சியங்கரளயும ப சோதுக சோத்து அபிவிரத்தி மகய்வதில்
உரழப்ரப அளித்திரந்த லி சய சோன ட்மரை சோட்ஸ்கியின
மெரோர்த் ஜூலை சப சோனற புத்திஜீவித மெற்றும அரைசியல்
ப சோரைமபரியத்ரத ட சோங்கள் அறிந்து ரவத்திரந் சத சோம.  2008
இல் SEP இன ஸ்த சோபக க சோங்கிரைசில் ஏற்றுக் மக சோள்ளப்பட்டை
 சக சோகலிக கமெத்துவக் கட்சியின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மெற்றும கர்வ சதக
அடித்தளங்கள் வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில் ட்மரை சோட்ஸ்கியின இடைத்ரதக்

குறித்த ஒர இரைத்தினச் சுரக்க விவரிப்ரப ரவத்தது: 

அவர் அக் சடை சோடைர் புரைட்சியின
இரணத்தரோர்த் ஜூலைவரை சோக,  ஸ்ரை சோலினிகத்தின
கமெரைகமெற்ற எதிரிய சோக மெற்றும ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்தின ஸ்த சோபகரை சோக மெட்டும
இரக்கவில்ரோர்த் ஜூலை.  19  ஆம நூற்ற சோண்டின
இறுதி கக சோப்தத்திலும இரபத சோம
நூற்ற சோண்டின முதல் தக சோப்தங்களிலும எழுந்த

ப சோரிய புரைட்சிகரைத் மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்’

இயக்கத்திற்கு ஆதர்கமெளித்த மகவ்வியல்
மெ சோர்க்சிகத்தின அரைசியல்,  புத்திஜீவித,
கோர்த் ஜூலை சோச்க சோரை மெற்றும அறமடறிப்
ப சோரைமபரியங்களது கரடைசிய சோன மெற்றும
மெகத்த சோன பிரைதிநிதிய சோக இரந்த சோர்.
மமெய்யியல்ரீதிய சோக கடைவ சோதத்தில்

 சவரூனறியிரந்த,  மவளி சட சோக்கி திரமபிய
புறநிரோர்த் ஜூலை யத சோர்த்தத்திரன அறிவரத

இோர்த் ஜூலைக்க சோகக்மக சோண்டை, மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கத்தின கல்வியூட்டைல் மெற்றும அரைசியல்
அணிதிரைள்ரவ  சட சோக்கி  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலை
அரமெந்த,  மெற்றும மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயரீதிய சோக
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்திற்கு எதிரை சோன புரைட்சிகரைப்
 சப சோரை சோட்டைத்தில் எப் சப சோதும
கவனமமகலுத்துகினற புரைட்சிகரைத்
தத்துவத்தின ஒர கரத்த சோக்கத்ரத அவர்
அபிவிரத்தி மகய்த சோர்.[8]

ட சோங்கள் சிரை சமெற்மக சோண்டு கற்ற ட்மரை சோட்ஸ்கியின
எழுத்துக்கள் அக் சடை சோபர் புரைட்சியின மீத சோன ஸ்ரை சோலினிகக்
க சோட்டிக்மக சோடுப்பின தனரமெரய அமபோர்த் ஜூலைப்படுத்தியது;
கமெக சோோர்த் ஜூலை உோர்த் ஜூலைகத்தில்  சக சோகலிகப் புரைட்சிக்க சோன மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோய
 சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலைரயயும  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டை அடித்தளங்கரளயும
அபிவிரத்தி மகய்தது.  அத்துடைன மெ சோமபரம அமமெரிக்கப்
புரைட்சிய சோளரை சோன  சநோர்த் ஜமஸ் பி.கனனின தரோர்த் ஜூலைரமெயின கீழ்
 சக சோகலிக மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் கட்சியின (SWP) முன சன சோடிய சோன
 சவரோர்த் ஜூலைகளில் இரந்தும ட சோங்கள் அரைசியல்
உத் சவகத்ரதயும உண்ரமெய சோன அறிரவயும மபற் சற சோம.

 சநோர்த் ஜ சோகப் ெ சோனகன சோல் ஏற்ப சோடு மகய்யப்பட்டு பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத
கர்வ சதக மகயோர்த் ஜூலைகத்துடைன SWP  சக சோட்ப சோடைற்று மெறுஇரணவு
க சோண்பதற்கு எதிரை சோக 1960 களின ஆரைமபத்தில்  சக சோகலிக
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் கழகத்த சோல் (SLL) டடைத்தப்பட்டை  சப சோரை சோட்டைம

இல்ோர்த் ஜூலை சோமெல் ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்திற்க சோன அமமெரிக்கக் குழு

உரவ சோக்கப்படுவ சத சோ 1966  இல்  சவர்க்கர்ஸ் லீக் (WL)

ஸ்த சோபிக்கப்படுவ சத சோ க சோத்தியமெ சோகியிரக்க முடிய சோது.
1970 களின ஆரைமபங்களில்  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கில்

இரணந்தவர்கள் ட்மரை சோட்ஸ்கிகம எதிர் திரத்தல்வ சோதம
எனற நூல் திரைட்டின முதல் ட சோனகு மத சோகுதிகளில்
மவளிய சோன முக்கியமெ சோன ஆவணங்கரள பயினற சோர்கள்,
அத சோவது கற்ற சோர்கள். பிரிட்டிஷ் பிரிவின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின அந்த
மவகுமுக்கிய கூறில் இரந்து  சவர்க்கர்ஸ் லீக் ஒர சப சோதும
விோர்த் ஜூலைகிய சத இல்ரோர்த் ஜூலை.

 சவர்க்கர்ஸ் லீக் (WL), அதன மவகு ஆரைமப ட சோட்களில்

இரந் சத,  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்ரத  சட சோக்கிய ஒர
உறுதிய சோன  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலைரயக் மக சோண்டிரந்து வந்தது
எனபரத அழுத்திக் கூறிய சோக  சவண்டும.  முகமமக சோடுத்த
அத்தரன சிரைமெங்கரளயும த சோண்டி,   சவர்க்கர்ஸ் லீக்
அமமெரிக்க மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின புரைட்சிகரைப்
ப சோத்திரைத்தின மீத சோன டமபிக்ரகய சோல் நிரைப்பப்பட்டிரந்தது.

இங்குத சோன “கனன” வ சோதத்தின ஆகச் சிறந்த
ப சோரைமபரியங்கள் மவளிப்ப சோடு கண்டைன.

WL இன அரைசியல் வரைோர்த் ஜூலை சோறும பிரிவின தத்துவ சோர்த்த-
அரைசியல்  சவரோர்த் ஜூலைகளும,  ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின
வரைோர்த் ஜூலை சோறும  சக சோட்ப சோடுகளும புகட்டைப்பட்டிரந்த WL

தரோர்த் ஜூலைரமெரய,  புறநிரோர்த் ஜூலை மப சோரள சோத சோரை
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகள் மெற்றும அரைசியல் நிகழ்வுகளுக்கு
உணர்திறன மிக்கத சோய் ஆக்கியிரந்தன. இது சவ WRP ஆல்
பினபற்றப்பட்டை ப சோரதக்கு அரைசியல் அதிரப்திரயயும
உடைனப சோடினரமெரயயும உரவ சோக்கியது.
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ட சோம,  கிட்டைத்தட்டை 40  ஆண்டுகள் பின சட சோக்கிப்ப சோர்ப்பதற்கு
இயலுகினற ஒர அனுகூோர்த் ஜூலைம மக சோண்டிரக்கும நிரோர்த் ஜூலையில்,
இந்த விமெர்கனத்தின சோல் மத சோடைங்கப்பட்டு 1985  டிகமபரில்
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவில் இரந்து WRP இரடைநீக்கம
மகய்யப்படுவதிலும 1986  இல் முழுரமெய சோக உறவுகள்

துண்டிக்கப்படுவதிலும உச்கமெரடைந்த  சமெ சோதோர்த் ஜூலை சோனது, உோர்த் ஜூலைக

மெ சோர்க்சிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில் ஒர மவகுமுக்கியமெ சோன
நிகழ்வ சோக இரந்தரத உணர்ந்து மக சோள்ள முடியும.
ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின உயிர்வ சோழ்க்ரக சய பணயத்தில்
இரந்தது.  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுரவத் தவிர்த்து,  லி சய சோன
ட்மரை சோட்ஸ்கிய சோல் ஸ்த சோபிக்கப்பட்டை இயக்கமெ சோனது
அரைசியல்ரீதிய சோக பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதிகள சோல் கரோர்த் ஜூலைக்கப்பட்டு
விட்டிரந்தது.  பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதிகள் அரமெப்புரீதிய சோன
கட்டுப்ப சோட்ரடை நிரோர்த் ஜூலைநிறுத்திக் மக சோள்ள முடிந்திரந்த
அத்தரன ட சோடுகளிலும அவர்கள் ட்மரை சோட்ஸ்கிக
அரமெப்புகரள ஸ்ரை சோலினிக,  கமூக நோர்த் ஜனட சோயக அல்ோர்த் ஜூலைது
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ  சதசியவ சோத அரமெப்புகளின அரைசியல்
ஒட்டுவ சோல்கள சோக ஆக்குவதன மூோர்த் ஜூலைம அழித்து
விட்டிரந்தனர்.  1985 க்குள்ள சோக பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதத்திடைம
கரைணரடைவு கண்டு விட்டிரந்த WRP யும இ சத அழிவு
டடைவடிக்ரகயில் மடரக்கமெ சோக  சப சோட்டி சப சோட்டைது.  ட சோங்கள்
பினன சோளில் கண்டுபிடிக்க  சடர்ந்தவ சோற சோக,  ஹீலி அவரைது

இரைகசியமெ சோன தகவல்மத சோடைர்புகளில், மெத்திய கிழக்கில்
இரந்த முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ  சதசிய ஆட்சிகள் மெற்றும
பிரிட்டைனில் இரந்த மத சோழிற்கங்க அதிக சோரைத்துவங்கள்
இரைண்டுக்கும WRP இன முழு வளங்களும அவற்றின
விரப்பத்திற் சகற்ப மகயல்படும இடைத்தில் ரவக்கப்படும
எனற வ சோக்குறுதியளித்துக் மக சோண்டிரந்த சோர்.

நிச்கயமெ சோக,  ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்ரத க சோப்ப சோற்றவும
மீள்கட்டைரமெக்கவும முயற்சிகள் இரந்திரக்கும த சோன.
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின அத்தரன பிரிவுகளிலும
ட்மரை சோட்ஸ்கிகத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் மக சோண்டை,  ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்ரத மீள்கட்டியரமெப்பதில் தீர்மெ சோனகரைமெ சோன
உறுதியுடைன திகழ்ந்த  சத சோழர்கள் இரந்திரப்ப சோர்கள் எனறு
நிச்கயமெ சோக எனன சோல் மக சோல்ோர்த் ஜூலை முடியும.  ஆயினும,  1985
மடரக்கடியின கீழரமெந்த க சோரைணங்கள் குறித்த ஒர மிகவும
அபிவிரத்தியரடைந்தமத சோர பகுப்ப சோய்வு அங்கு இல்ோர்த் ஜூலை சோது
 சப சோயிரக்குமெ சோயின,  அவர்களது முயற்சிகள் WRP இன
மப சோறிரவத் மத சோடைர்ந்து வந்த  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலை பிறழ்வின
சுரமெயின சோல் அழுத்தப்பட்டிரந்திரக்கும.  இனனும
மக சோல்ோர்த் ஜூலைப் சப சோன சோல்,  மநோர்த் ஜரி ஹீலியின தத்துவ சோர்த்த
பித்தோர்த் ஜூலை சோட்டைம மெற்றும பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத திரத்தல்வ சோதத்திடைம
WRP கரைணரடைந்தரமெ ஆகியவற்றின மீது 1982  மெற்றும
1984 க்கு இரடையில்  சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின தரோர்த் ஜூலைரமெயின சோல்
அபிவிரத்தி மகய்யப்பட்டை விரிவ சோன எழுத்துரீதிய சோன
விமெர்கனம இரந்தரமெ த சோன,  WRP இன அரைசியல்

மடரக்கடிய சோனது ஒட்டுமமெ சோத்த அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின

“கமெ அளவிோர்த் ஜூலை சோன சீரைழிவில்” ஒ சரைமய சோர கூறு மெட்டு சமெ
எனற கிளீவ் சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைரின சிடுமூஞ்சித்தனமெ சோன மப சோய்க்கு
மெறுதலிப்ப சோக இரந்தது.  ICFI 1985-86  மடரக்கடியில்
உயிர்பிரழக்க சோது  சப சோயிரக்குமெ சோன சோல்,  இனறு உோர்த் ஜூலைகில்
ஒர கர்வ சதக அரைசியல்ரீதிய சோக ஐக்கியப்பட்டை புரைட்சிகரை
மெ சோர்க்சிகக் கட்சி ஒனறு இல்ோர்த் ஜூலை சோமெல்  சப சோயிரந்திரக்கும.

ஆன சோல் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு மடரக்கடியில்
உயிர்தப்பியது மெட்டுமெல்ோர்த் ஜூலை.  உரடைவில் இரந்து ஒர
மிகப்பரைந்த வலுவ சோன அரமெப்ப சோக அது எழுந்தது.
உரடைவுக்கு முந்ரதய 33 ஆண்டுகளிோர்த் ஜூலை சோன அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவின அபிவிரத்திரய WRP உடைன முறித்துக்
மக சோண்டைதற்குப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தின அரைசியல்
அபிவிரத்தியுடைன ஒரவர் ஒப்பிட்டை சோல், 1985-86  உரடைவின
அரைசியல் முக்கியத்துவம விளங்கப்படும.  பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோத
கந்தர்ப்பவ சோதம தீர்மெ சோனகரைமெ சோக  சத சோற்கடிக்கப்பட்டு
மவளி சயற்றப்பட்டைரமெய சோனது ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின ஒர மகறிவ சோன தத்துவ சோர்த்த,
அரைசியல் மெற்றும அரமெப்புரீதிய சோன அபிவிரத்திக்க சோன
நிரோர்த் ஜூலைரமெகரள உரவ சோக்கியது.  சதசிய கந்தர்ப்பவ சோதிகளின
மவளி சயற்றத்தின மூோர்த் ஜூலைமெ சோக க சோத்தியமெ சோக்கப்பட்டை
தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல் மதளிவுபடுத்தல்
 சவரோர்த் ஜூலைய சோனது ட்மரை சோட்ஸ்கியிகத்தின ஒர மெறுமெோர்த் ஜூலைர்ச்சிக்கு
கரளக்க சோத ஒனரறக் குறித்து நினறது.

1982 க்கும 1986 க்கும இரடையில்,  மெரைபுவழி
ட்மரை சோட்ஸ்கிஸ்டுகள் ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின அரைசியல்
ப சோரைமபரியத்ரதயும  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்ரதயும ப சோதுக சோத்து
நினறனர்.  ட்மரை சோட்ஸ்கிகக்  சக சோட்ப சோடுகரள
ப சோதுக சோத்தரமெயின அத்திய சோவசியமெ சோன வரைோர்த் ஜூலை சோற்று
முக்கியத்துவம உரடைவுக்குப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தில்
கட்டைவிழ்ந்த உோர்த் ஜூலைக நிகழ்வுகள சோல் மவளிப்பட்டைது.  1985-86
உரடைவ சோனது தீவிரைமெ சோன உோர்த் ஜூலைகள சோவிய அரைசியல்,
புவியரைசியல் மெற்றும கமூக-மப சோரள சோத சோரை மெ சோற்றங்கரள
கட்டியம கூறியது எனபரத இப் சப சோது ட சோம டனகு
அறி சவ சோம.

WRP ட்மரை சோட்ஸ்கிகத்ரத மெறுதலித்த நிரோர்த் ஜூலையில்,  அது
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ  சதசியவ சோதிகள்,  கமூக நோர்த் ஜனட சோயக
சீர்திரத்தவ சோதிகள், மெற்றும ஸ்ரை சோலினிகக் கட்சிகள் மெத்தியில்
புதிய கூட்டை சோளிகரளக் க சோண விரழந்தது.  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவின சிறிய பிரிவுகரள அது அோர்த் ஜூலைட்சியமெ சோகப் ப சோர்த்தது.

“ட்மரை சோட்ஸ்கிக குழுக்களுக்கு” (“Trotskyite  groupos”  -  இது

உரடைவுக்கு முந்ரதய ஆண்டுகளின  சப சோது ஹீலி மிக
அடிக்கடி பயனபடுத்திய ஒர பதமெ சோக இரந்தது)  எனன
 சதரவ இரந்தது?  1986  உரடைவுக்கு ஐந்து
ஆண்டுகளுக்குள்ள சோக, கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவிலும  சக சோவியத்
ஒனறியத்திலும இரந்த ஸ்ரை சோலினிக ஆட்சிகள் அரனத்தும
கரோர்த் ஜூலைக்கப்படும எனபரத சய சோ,  மவகுநோர்த் ஜன ஸ்ரை சோலினிக
அரமெப்புகள் எல்ோர்த் ஜூலை சோம சுக்குநூற சோகிப்  சப சோகும

எனபரத சய சோ,  அதனமூோர்த் ஜூலைம “மெனிதகுோர்த் ஜூலைத்திரன  சட சோக்கி

விரரைந்து வரம மெ சோமபரம நிகழ்வுகள் இந்த
க சோோர்த் ஜூலை சோவதிய சோகிப் சப சோன அரமெப்புகளில் ஒனரறயும கூடை

விட்டுரவக்கப்  சப சோவதில்ரோர்த் ஜூலை” எனறு 1938  இல் ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்தின ஸ்த சோபகத்தின  சப சோத சோன ட்மரை சோட்ஸ்கியின
தீர்க்கதரிகனம பூர்த்திக சோணும எனபரத சய சோ ஓடுக சோலிகள்
கற்பரன பண்ணிப் ப சோர்த்திரப்பது கடினம த சோன.

ஒர பரித சோபகரைமெ சோன சிரதவ சோக சுரங்கி விட்டிரந்த ஹீலி,
அவரைது ட சோயகர் மிக்ரகயில்  சக சோர்பச் சகவ் ஒர அரைசியல்
புரைட்சிக்குத் தரோர்த் ஜூலைரமெ மக சோடுத்துக் மக சோண்டிரப்பத சோக
அப் சப சோதும டமபியபடி சய, 1989  டிகமபரில் கல்ோர்த் ஜூலைரறக்குப்
 சப சோன சோர்.  உரடைவுக்குப் பிந்ரதய மக சோந்தளிப்ப சோன
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நிகழ்வுகளின மெத்தியில்,  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு,

ஓடுக சோலிகள சோல் ஏற்படுத்தப்பட்டிரந்த  சகத சோரைத்ரத மெட்டும

ஈடுகட்டைவில்ரோர்த் ஜூலை. ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின ஒர

மத சோரோர்த் ஜூலை சட சோக்க சோன தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல்
புதுப்பிப்ரப அது  சமெற்மக சோள்ள  சவண்டியிரந்தது.
வழக்கமெ சோன அரைசியல் சூத்திரைங்கள் மெற்றும சு சோர்த் ஜூலை சோகங்கரள
மெறுபடியும பிரை சய சோகித்துப் ப சோர்ப்பதுடைன எங்கரள
மெட்டுப்படுத்திக் மக சோண்டை சோல் இந்த கவ சோரோர்த் ஜூலை எங்கள சோல்
எதிர்மக சோள்ள முடிய சோது.  அதுவரரை ஆயத்த பதில்
இரந்திரை சோத முனகண்டிரை சோத நிகழ்வுகளின மீத சோன
பகுப்ப சோய்வுக்கு,  வரைோர்த் ஜூலை சோற்று அனுபவம எனற பட்டைகம
வழி சய ஊடுரவிக் க சோணக்கூடிய மெ சோர்க்சிக வழிமுரறரய,
பரடைப்புத்திறனுடைனும சிந்தரனத் திறனுடைனும
பிரை சய சோகிப்பது அவசியமெ சோயிரந்தது.

அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின சோல்  சமெற்மக சோள்ளப்பட்டை
தத்துவ சோர்த்த  சவரோர்த் ஜூலைகளது வீச்சிரன உரடைவுக்குப்
பிந்ரதய ஆறு ஆண்டுகளின கமெயத்தில் டடைந்த
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின நிரற சபரைரவக் கூட்டைங்கள்
குறித்த ஒர திறன சோய்வின மூோர்த் ஜூலைமெ சோக சுட்டிக்க சோட்டைோர்த் ஜூலை சோம.

ICFI இன முதோர்த் ஜூலை சோவது நிரற சபரைரவ [ சமெ 18-நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூன 9, 1986]

WRP இன க சோட்டிக்மக சோடுப்பு மீத சோன ஒர பகுப்ப சோய்வின சோல்
நிரைமபியிரந்தது.  WRP இன மப சோறிவு கந்தர்ப்பவ சோதத்தின
விரளமப சோரள சோய் இரந்தரத அது நிறுவியது.  இரைண்டு
வ சோரைங்கள் நீடித்த அந்த நிரற சபரைரவயின கமெயத்தில்,
 சத சோழர் கீர்த்தியும ட சோனும மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர் புரைட்சிக் கட்சி

ட்மரை சோட்ஸ்கிகத்ரத எவ்வ சோறு க சோட்டிக்மக சோடுத்தது   1973-1985
ஐ எழுதுவதில்  சகர்ந்து மகயற்பட் சடை சோம.

ICFI  இன இரைண்டை சோவது நிரற சபரைரவ (மகப்டைமபர் 29-
அக் சடை சோபர் 12, 1986)  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு முழுக்க WRP

இன கந்தர்ப்பவ சோதம ஏற்படுத்தியிரந்த த சோக்கத்ரத ஆய்வு
மகய்ததுடைன அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின மவவ் சவறு
பிரிவுகளிலும முன சன சோக்குகளின அபிவிரத்திரய

சீர்குரோர்த் ஜூலைத்த “தந்தி சரை சோப சோய கந்தர்ப்பவ சோத”த்தின மீத சோன

ஒர விமெர்கனத்ரதயும அபிவிரத்தி மகய்தது.  ட சோங்கள்
பிரிட்டைனில் இரந்த கர்வ சதக கமயூனிஸ்ட் கட்சி (ICP)

குறித்த ஒர தீர்மெ சோனத்ரத தய சோரித் சத சோம;  அத்துடைன
இோர்த் ஜூலைங்ரகயில் RCL க்க சோன ஒர முன சன சோக்கிலும
 சவரோர்த் ஜூலைமகய்யத் மத சோடைக்கி சன சோம.

ICFI இன மூனற சோவது நிரற சபரைரவ (1987  மெ சோர்ச் 10-23)
WRPக்கும ஆர்மநோர்த் ஜனடின சோவின MAS க்கும
( சக சோகலிகத்திற்க சோன இயக்கம)  இரடையிோர்த் ஜூலை சோன உறவுகள்
மீத சோன ஒர பகுப்ப சோய்ரவயும,  அத்துடைன பில் வ சோன
ஆக்மகன மெற்றும நிக் பீமஸ் எழுதிய,  மபரைஸ்த் சரை சோய்க்க சோ
(மீள்கட்டுமெ சோனம)  மெற்றும கிள சோஸ் சன சோஸ்ட்

(மவளிப்பரடைத்தனரமெ) ஐ பகுப்ப சோய்வு மகய்த “ சக சோவியத்

ஒனறியத்தில் எனன டடைக்கிறது” எனற அறிக்ரகரயயும

உரவ சோக்கியது. MAS இன வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின மீத சோன திறன சோய்வு
முக்கியத்துவம மபற்றதற்கு ஆர்மநோர்த் ஜனடின சோ நிகழ்வுகளின
உள்ள சோர்ந்த முக்கியத்துவம மெட்டு சமெ க சோரைணமெல்ோர்த் ஜூலை,
சு சோர்த் ஜூலை சோட்டைரம அவரைது ஆதரைவ சோளர்களும அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவுடைன அவர்கள் முறித்துக் மக சோண்டைதன பினனர்,
ஆர்மநோர்த் ஜனடின சோவின படுபயங்கரை கந்தர்ப்பவ சோதிய சோன

டெ நோர்த் ஜூ சவல் மமெ சோ சரை சன சோவின அரமெப்புடைன கூட்டைணி
ரவத்து ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்திற்கு ஒர புதிய அடித்தளம
உரவ சோக்கப்படைவிரப்பத சோக கூறி வந்தனர் எனபதும
அதற்மக சோர க சோரைணமெ சோக இரந்தது.

ICFI இன ட சோனக சோவது நிரற சபரைரவ (1987  நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூரோர்த் ஜூலை 20-27)
ஒர கர்வ சதக முன சன சோக்குகள் ஆவணத்ரத வரரைவு
மகய்வதில் விவ சோதத்ரத மத சோடைக்கியது.  மெ சோர்க்சிகம மெற்றும
வர்க்கப்  சப சோரை சோட்டைத்தின மிக அடிப்பரடைக்  சக சோட்ப சோடுகளும
கூடை ககோர்த் ஜூலை இடைங்களிலும ரகதுறக்கப்பட்டைதற்கு எதிரை சோக,
கர்வ சதக மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின புரைட்சிகரைப்
 சப சோரை சோட்டைத்தின ஒர புதிய அரோர்த் ஜூலைக்க சோன உோர்த் ஜூலைகள சோவிய
மப சோரள சோத சோரை மெற்றும புவியரைசியல் அடித்தளங்கரள
அரமெக்கவிரக்கும புறநிரோர்த் ஜூலை உந்து கக்திகரள ICFI

எடுத்துரரைப்பது அவசியமெ சோயிரந்தது எனபதில் பிரைதிநிதிகள்
உடைனபட்டைனர்.

ICFI இன ஐந்த சோவது நிரற  சபரைரவ (டவமபர் 11-20, 1987)
முன சன சோக்குகள் மத சோடைர்ப சோன  சவரோர்த் ஜூலையின
க சோோர்த் ஜூலைப்மப சோரத்தம ஏற்கன சவ நிரூபிக்கப்பட்டை
நிரோர்த் ஜூலைரமெகளின கீழ் டடைத்தப்பட்டைது. கர்வ சதக கந்ரதகளின
மப சோறிவு 1987  அக் சடை சோபர் 19  அனறு நிகழ்ந்தது.  இந்த
நிகழ்வின பகுப்ப சோய்வுக்க சோன தத்துவ சோர்த்த
அடிப்பரடைய சோனது, ட சோனக சோவது நிரற சபரைரவக்குப் பினனர்
உற்பத்தியின பூ சக சோளமெயமெ சோக்கம மெற்றும உோர்த் ஜூலைக
கந்ரதக்கும  சதசிய அரைசு அரமெப்புமுரறக்கும இரடையில்
தீவிரைமெரடையும  சமெ சோதல் ஆகியவற்றின மீது
அபிவிரத்திமகய்யப்பட்டிரந்த  சவரோர்த் ஜூலையில் ஏற்கன சவ
எடுத்துரரைக்கப்பட்டிரந்தது. இந்த நிரற சபரைரவ RCL இன
பணிகள் குறித்த ஒர  சமெோர்த் ஜூலைதிக பகுப்ப சோய்ரவயும
அபிவிரத்தி மகய்தது,  ஸ்ரீோர்த் ஜூலைங்க சோ-தமிழீழ ஐக்கிய  சக சோகலிக
அரைசுகள் குறித்த ஒர அறிக்ரகரயயும தய சோரித்தது.

ICFI இன ஆற சோவது நிரற சபரைரவய சோனது (பிப்ரைவரி 9-13,
1988)  கீர்த்தி ப சோோர்த் ஜூலைசூரிய சோ அவரைது 39 வது வயதில் 1987
டிகமபர் 18  அனறு திடீமரைன அக சோோர்த் ஜூலை மெரைணமெரடைந்ததற்கு
ஒர சிோர்த் ஜூலை வ சோரைங்களின பினனர் டரடைமபற்றது.  இந்த
நிரற சபரைரவ ICFI இன பிரிவுகளது  சவரோர்த் ஜூலைகளில்
கர்வ சதக மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயத்திற்கும  சதசிய
தந்தி சரை சோப சோயத்திற்கும இரடையிோர்த் ஜூலை சோன உறவின மீது
கவனமகுவித்தது.

ICFI இன ஏழ சோவது நிரற சபரைரவ (1988  நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூரோர்த் ஜூலை 23-26)
கர்வ சதக முன சன சோக்குகள் தீர்மெ சோனத்ரத ஆய்வுமகய்து
ஒரமெனத சோக ஏற்றுக்மக சோண்டைது.

ICFI இன எட்டை சோவது நிரற சபரைரவ (1989  நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூன 15-24)
1985-86  உரடைவுக்குப் பிந்ரதய அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின
அபிவிரத்திரய திறன சோய்வு மகய்தது;   சக சோர்பச் சகவ்
ஆட்சியின ஆழமெரடையும மடரக்கடி குறித்து விவ சோதித்தது,
அத்துடைன ட சோன  சக சோவியத் ஒனறியத்திற்கு பயணம மகய்ய
 சவண்டும எனறும தீர்மெ சோனித்தது.

ICFI இன ஒனபத சோவது நிரற சபரைரவ (1989 டிகமபர் 11-16)

கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவின,  குறிப்ப சோக  சநோர்த் ஜர்மென நோர்த் ஜனட சோயகக்
குடியரைசு (Deutsche  Demokratische  Republik  -  DDR) இன
நிகழ்வுகரள திறன சோய்வு மகய்தது.  டவமபரில் ட சோன
 சமெற்மக சோண்டை  சக சோவியத் ஒனறிய சுற்றுப்பயணம குறித்து
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ட சோன அறிக்ரகயளித் சதன,  எனது பயணத்தில்
மெ சோஸ் சக சோவில் உள்ள வரைோர்த் ஜூலை சோற்று-க சோப்பக நிறுவனத்தில் ட சோன
ஒர விரிவுரரை நிகழ்த்தியிரந் சதன, அதில் கிட்டைத்தட்டை 200
 சபர் பங்குபற்றியிரந்த சோர்கள்.

ICFI இன பத்த சோவது நிரற சபரைரவ (1990  சமெ 6-9)  சநோர்த் ஜர்மென

நோர்த் ஜனட சோயக குடியரைசு (DDR) கரோர்த் ஜூலைக்கப்பட்டைதன அரைசியல்
மெற்றும வரைோர்த் ஜூலை சோற்று முக்கியத்துவத்தின மீத சோன ஒர
திறன சோய்வின மீது கவனமகுவித்தது.

ICFI இன பதி சன சோரை சோவது நிரற சபரைரவ (1991  மெ சோர்ச் 5-9)
ஈரை சோக் மீத சோன அமமெரிக்க பரடைமயடுப்பு குறித்த ஒர
விரிவ சோன விவ சோதத்ரத  சமெற்மக சோண்டைது.  அந்த ஆண்டின
பிற்பகுதியில் ஏக சோதிபத்தியம மெற்றும  சப சோரக்கு எதிரை சோன
ஒர கர்வ சதக மெ சோட சோட்ரடை டடைத்துவதற்கு ICFI
தீர்மெ சோனித்தது.  அந்த நிரற சபரைரவரயத் மத சோடைர்ந்து ICFI
விடுத்த ஒர அறிக்ரக,  வரளகுடை சோப்  சப சோரின
முக்கியத்துவத்ரத விளக்கியது மெற்றும டவமபரில்
டடைக்கவிரந்த கர்வ சதக மெ சோட சோட்டிற்கு  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டை
அடிப்பரடைரய வழங்கியது.

ICFI இன பனனிரைண்டை சோவது நிரற சபரைரவ (1992 மெ சோர்ச் 11-
14)  கர்வ சதக  சக சோகலிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின
உள்ளடைக்கத்தில் இரந்து  சக சோவியத் ஒனறியத்தின

கரோர்த் ஜூலைப்ரப ஆய்வு மகய்தது.  இந்த நிரற சபரைரவ
“மெ சோர்க்சிகத்திற்க சோன  சப சோரை சோட்டைமும ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின

கடைரமெகளும” எனற எனது அறிக்ரகயுடைன மத சோடைங்கியது.

ICFI இன  சவரோர்த் ஜூலைகளது வீச்சு எத்தரன
பிரைமமெ சோண்டைமெ சோனத சோக இரந்தது எனபது,  உரடைரவத்
மத சோடைர்ந்த ஆறு ஆண்டுகளில் டடைந்த பனனிரைண்டு
நிரற சபரைரவகளின மீத சோன இந்த திறன சோய்வில் இரந்து
மதளிவ சோகியிரக்கும.  அரைசியல் தீவிரைமிக்க இந்த
கூட்டைங்களில் திறன சோய்வு மகய்யப்பட்டை நிகழ்வுகள் மெற்றும
அரைசியல் அனுபவங்களது முழு வீச்ரகயும,  இந்த
நிரற சபரைரவகள் குறித்த சுரக்கமெ சோன விவரிப்பில்
அடைக்கிவிடை இயோர்த் ஜூலை சோது எனபரதயும இங்கு ட சோன
சுட்டிக்க சோட்டிய சோக  சவண்டும.  உத சோரைணமெ சோக,  இந்தக்
கூட்டைங்கள் போர்த் ஜூலைவற்றிலும, நிரைந்தரைப் புரைட்சி மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயத்ரத
அபிவிரத்தி மகய்வதிலும  சதசிய சுய-நிர்ணயக்
 சக சோரிக்ரகரய  சட சோக்கிய ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின
மெ சன சோப சோவத்ரத மெறுமெதிப்பீடு மகய்வதிலும
இனறியரமெய சோதத சோய் இரந்த இோர்த் ஜூலைங்ரகயிோர்த் ஜூலை சோன
அபிவிரத்திகள் குறித்த விரிவ சோன விவ சோதங்கள்
இடைமமபற்றன. 1998  இல் உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிக வரோர்த் ஜூலைத் தளம

(WSWS) மத சோடைங்கப்படும க சோோர்த் ஜூலைத்திற்குள்ள சோக, இனனுமமெ சோர
ஐந்து நிரற சபரைரவகள் டடைத்தப்பட்டிரந்தன.  1995

ஆகஸ்டில் டடைந்த பதிரனந்த சோவது நிரற சபரைரவ,
கழகங்கள் கட்சிகள சோக உரமெ சோற்றப்படுவதற்க சோன
க சோரைணங்கள் மெற்றும த சோக்கங்கரள விவ சோதித்தது.  1998
நோர்த் ஜனவரியில் டடைந்த பதிமனட்டை சோவது நிரற சபரைரவ உோர்த் ஜூலைக
 சக சோகலிக வரோர்த் ஜூலைத் தளம மத சோடைங்கப்படுவதற்கு இறுதி
ஒப்புதரோர்த் ஜூலை அளித்தது.

இந்த அத்தரன  சவரோர்த் ஜூலைகளிலும,  மெ சோர்க்சிக
கர்வ சதசியவ சோத சமெ எங்களது முயற்சிகரள வழிடடைத்திய
அடிப்பரடை அரைசியல்  சக சோட்ப சோடை சோக இரந்தது.   சதசிய

தந்தி சரை சோப சோயங்கரளக் க சோட்டிலும உோர்த் ஜூலைக மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயத்தின
பிரைத சோனத்தின மீதும,   சதசிய வட்டைத்திற்குள் எழுகினற
பிரைச்சிரனகளுக்க சோன மப சோரத்தமெ சோன பதில் உோர்த் ஜூலைகள சோவிய
நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகளின மீத சோன ஒர பகுப்ப சோய்வின
அடிப்பரடையி சோர்த் ஜூலை சய  சதற்றம மகய்யப்படை முடியும
எனபரதயும ட சோங்கள் வலியுறுத்தி சன சோம.  இந்த
அடிப்பரடையில்,  ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின ஒட்டுமமெ சோத்த
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றிலும அதற்கு முன இரந்திரை சோத ஒர கர்வ சதக

கூட்டுமகயல்ப சோட்டு (collaboration) மெட்டைத்திரன அபிவிரத்தி
மகய்வதற்கு அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவ சோல் இயனறது.
உண்ரமெரயச் மக சோல்வத சோன சோல்,  WRP  சதசியவ சோத
ஓடுக சோலிகளுடைன சோன உரடைவுக்குப் பின
அபிவிரத்தியரடைந்த ICFI பிரிவுகளுடைன சோன
மகயல்பரிமெ சோற்றத்தின தனரமெரய முழுவதுமெ சோக

எடுத்துரரைப்பதற்கு “கூட்டுமகயல்ப சோடு” எனற வ சோர்த்ரத
 சப சோதுமெ சோனதல்ோர்த் ஜூலை.  1989  நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூன 25   சததியிட்டை எனது
அறிக்ரகரய மீண்டும குறிப்பிடுகி சறன:

இந்த கர்வ சதக கூட்டுமகயல்ப சோட்டின வீச்சும,
ஒவ்மவ சோர பிரிவின டரடைமுரற  சவரோர்த் ஜூலைகளது
கிட்டைத்தட்டை ஒவ்மவ சோர அமகத்தின மீதுமெ சோன
அதன  சடரைடித் த சோக்கமும ICFI மெற்றும அதன
பிரிவுகளது தனரமெரய ஆழமெ சோகவும
க சோதகமெ சோன விதத்திலும மெ சோற்றியுள்ளது.  இந்த

பிரிவுகள், எந்த அரைசியல் மெற்றும
டரடைமுரறரீதிய சோன அர்த்தமுள்ள விதத்திலும
சுதந்திரைமெ சோன ஸ்த சோபனங்கள சோக இரப்பதில்
இரந்து மெரறகினறன.  ஒர மப சோதுவ சோன
அரைசியல்  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்தின அடித்தளத்தின
மீது,  ஒவ்மவ சோர பிரிரவயும
ஒனறிரணக்கினற உறவுகளது ஒர சிக்கோர்த் ஜூலை சோன
வரோர்த் ஜூலைப்பினனல் ICFIக்குள்ள சோக
எழுந்திரக்கிறது.  அத சோவது,  ICFI இன
பிரிவுகள் ஒர ஒற்ரற அரைசியல் அரமெப்ப சோக
ஒனறுடைன ஒனறு இரணந்த மெற்றும
ஒனறிரன ஒனறு க சோர்ந்த ப சோகங்கரளக்
மக சோண்டிரக்கினறன.  அந்த உறவிோர்த் ஜூலை சோன எந்த
முறிவும அது கமபந்தப்பட்டை பிரிவில்
ட சோககரைமெ சோன விரளவுகரள உரவ சோக்கும.

ஒவ்மவ சோர பிரிவும, சித்த சோந்தரீதிய சோக மெற்றும

டரடைமுரறரீதிய சோக ஆகிய இரைண்டு
விதத்திலு சமெ,  அது உயிர்வ சோழ்வதற் சகயும
இந்த கர்வ சதக ஒத்துரழப்ரபயும
கூட்டுமகயல்ப சோட்ரடையும க சோர்ந்தத சோக
ஆகியிரக்கிறது.[9]

1986 க்கும 1992 க்கும இரடையில் ஏற்பட்டை  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைம,
முன சன சோக்கு மெற்றும அரமெப்பு ஆகிய துரறகளிோர்த் ஜூலை சோன

முன சனற்றங்கள், அதனபின 1995-97  இல் ICFI இன
கழகங்கள் கட்சிகள சோக மெ சோற்றப்படுவதற்கும,  1998  இல்,

உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிக வரோர்த் ஜூலைத் தளம ஸ்த சோபிக்கப்படுவதற்கும
தய சோரிப்பு மகய்தது.

கந்தர்ப்பவ சோதிகரள மவளி சயற்றி விட்டு மெ சோர்க்சிகக்
 சக சோட்ப சோடுகளின அடிப்பரடையில் புரைட்சிகரை இயக்கத்ரத
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அபிவிரத்தி மகய்ய இயனற நிரோர்த் ஜூலையில், ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைம

எனனமவல்ோர்த் ஜூலை சோம க சோதிக்க முடிந்திரக்கிறது எனபரத மகனற
நூற்ற சோண்டின மூனற சோவது பகுதியின  சப சோது
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு கண்டை முன சனற்றம
எடுத்துக்க சோட்டியிரக்கிறது.

ட்மரை சோட்ஸ்ட்கி 1938  அக் சடை சோபரில்,  புதிய அகிோர்த் ஜூலைத்தின
அடித்தளங்களுக்கு தய சோரிப்பு மகய்த  சவரோர்த் ஜூலைகரளத்
திறன சோய்வு மகய்து ஆற்றிய அவரைது உரரையில் கூறின சோர்:

 சப சோல்ஷிவிக்-மோர்த் ஜூலைனினிஸ்டுகளும,  கர்வ சதக
முன சன சோடிகளும,  உோர்த் ஜூலைமகங்குமெ சோன டமெது
 சத சோழர்களும உண்ரமெய சோன
மெ சோர்க்சிஸ்டுகள சோக,  புரைட்சிக்க சோன ப சோரதரய,
தத்தமெது உணர்வுகளிலும விரப்பங்களிலும
 சதடை சோமெல்,  மெ சோற சோக புறநிரோர்த் ஜூலை நிகழ்வுகளின
அணிவகுப்பு மீத சோன பகுப்ப சோய்வில்  சதடினர்.
எல்ோர்த் ஜூலை சோவற்ரறயும விடை,  மெற்றவர்கரளயும
டமரமெ ட சோ சமெயும ஏமெ சோற்றிக் மக சோள்ளக்கூடை சோது
எனற தீர்க்கமெ சோன எண்ணத்த சோல் ட சோம
வழிடடைத்தப்பட் சடை சோம.  ட சோம தீவிரைமெ சோகவும
 சடர்ரமெய சோகவும  சதடி சன சோம.  சிோர்த் ஜூலை
முக்கியமெ சோன விடையங்கரள ட சோம
கண்டுபிடித் சத சோம.  நிகழ்வுகள் டமெது
பகுப்ப சோய்ரவயும டமெது முனனறிதல்கரளயும
ஊர்ஜிதம மகய்தன.  அதரன ய சோரம மெறுக்க
முடிய சோது.  இப் சப சோது ட சோம டமெது
 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்திற்கும மெற்றும டமெக் சகயும
உண்ரமெய சோக இரப்பது அவசியமெ சோயுள்ளது.
அவ்வ சோறு மகய்வது சுோர்த் ஜூலைபமெல்ோர்த் ஜூலை.  பணிகள்
பிரைமமெ சோண்டைமெ சோனத சோக இரக்கினறன,
எதிரிக சள சோ எண்ணிோர்த் ஜூலைடைங்க சோது உள்ளனர்.
கடைந்தக சோோர்த் ஜூலைத்தின படிப்பிரனகளில் இரந்து
வரங்க சோோர்த் ஜூலைத்திற்குத் தய சோரித்துக் மக சோள்ள
டமமெ சோல் முடிகினற அளவுக்கு மெட்டு சமெ

ஸ்த சோபக தினக் மக சோண்டை சோட்டைங்களில் டமெது
க சோோர்த் ஜூலைத்ரதயும கவனத்ரதயும
மகோர்த் ஜூலைவிடுவதற்க சோன உரிரமெ டமெக்கு உள்ளது.
[10]

ட்மரை சோட்ஸ்கி இந்த உரரைரயப் பதிவுமகய்த  சப சோது,  அவர்
1923  முதல் 1938  வரரைய சோன 15  ஆண்டு க சோோர்த் ஜூலை அரைசியல்
 சவரோர்த் ஜூலைகள் மெற்றும  சப சோரை சோட்டைத்தின முடிவுகரளக்
கணக்மகடுத்துக் மக சோண்டிரந்த சோர்.  இப் சப சோது ட சோம,
அதனினும இரமெடைங்கு க சோோர்த் ஜூலைத்தில்,  அத சோவது 33
ஆண்டுகளில் மகய்யப்பட்டை  சவரோர்த் ஜூலைரய திரமபிப் ப சோர்த்துக்

மக சோண்டிரக்கி சற சோம.  ட்மரை சோட்ஸ்கி கூறிய வ சோர்த்ரதகள்

தீவிரைமெ சோன மப சோரத்தத்துடைன திகழ்கினறன.  டமெது பணிகள்

இப் சப சோதும ”பிரைமமெ சோண்டைமெ சோனரவய சோக” சவ இரக்கினறன,

டமெது எதிரிகள் “எண்ணிோர்த் ஜூலைடைங்க சோதவர்கள சோக”

இரக்கினறனர்.  ஆயினும மூனறு தக சோப்தங்களுக்கும

அதிகமெ சோன கமெயத்தின ப சோரதயில் ட சோம “சிோர்த் ஜூலை முக்கியமெ சோன
விடையங்கரள”யும ட சோம கண்டைறிந்திரக்கி சற சோம, “நிகழ்வுகள்
டமெது பகுப்ப சோய்ரவயும டமெது முனனறிதல்கரளயும

ஊர்ஜிதம மகய்திரக்கினறன” எனபதிலும எந்த

கந் சதகமுமில்ரோர்த் ஜூலை.

1986 க்கும 1992 க்கும இரடையிோர்த் ஜூலை சோன க சோோர்த் ஜூலைத்தில்

அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவ சோல் தய சோரிக்கப்பட்டை

ஆவணங்களுடைன ஒப்பிடைக்கூடிய விதத்தில் அரைசியல்
பகுப்ப சோய்வுகள் மெற்றும முனகணிப்புகரளயும மக சோண்டை
ஆவணங்கரள மக சோண்டிரக்கும அக்கரற —அல்ோர்த் ஜூலைது

துணிச்கல் எனறும கூடை மக சோல் சவன— உோர்த் ஜூலைகின  சவமறந்த

அரைசியல் கட்சிக்கும உண்டை சோ?  பல்கரோர்த் ஜூலைக்கழக
கல்விய சோளர்கள் மெற்றும சிந்தரனக் குழ சோம நிபுணர்களில்,
1989-91  இரடையில் ஸ்ரை சோலினிக ஆட்சிகள்
கரோர்த் ஜூலைக்கப்பட்டைரத கரதிப்ப சோர்ப்பரத கூடை விடு சவ சோம,

 சக சோர்பச் சகவின மபமரைஸ்த் சரை சோய்க சோ (மெறுசீரைரமெப்பு) மெற்றும
கிள சோஸ் சன சோஸ்ட்டின (மவளிப்பரடைத்தனரமெ)  தனரமெரய
கரிய சோக எவர் மெதிப்பீடு மகய்த சோர்கள்?

பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதிகரளப் மப சோறுத்தவரரையில்,  அவர்கள்
எதரனயும புரிந்து மக சோள்ளவுமில்ரோர்த் ஜூலை,  எதரனயும
கரதிப்ப சோர்க்கவுமில்ரோர்த் ஜூலை.  1951  மத சோடைங்கி ஏர்மனஸ்ட்
மெண் சடைல்,  மி ச மிஷேல் பப் சோர்த் ஜூலை சோவுடைன  சகர்ந்து மக சோண்டு,
ஸ்ரை சோலினிக அதிக சோரைத்துவமெ சோனது  சக சோவியத்
ஒனறியத்ரதயும கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில் உள்ள அதரன
சுற்றியுள்ள ஆட்சிகரளயும  சக சோகலிகத்திற்கு அரழத்துச்
மகல்லும எனபத சோய் வலியுறுத்தி வந்திரந்த சோர்.  இந்த
முட்டை சோள்த்தனமெ சோன முன சன சோக்கின பூர்த்தியுரவ சோக
அவர்கள்  சக சோர்பச் சகவின புகழ்ப சோடின சோர்கள்.  மெண் சடைலின
வ சோழ்க்ரககரித ஆசிரியர் நிரனவுகூரகிற சோர்:  “1989  இல்
இோர்த் ஜூலைண்டைனிலும ப சோரிஸிலும ஒ சரைகமெயத்தில் மவளியிடைப்பட்டை,
மபமரைஸ்த் சரை சோய்க சோ மெற்றும கிள சோஸ் சன சோஸ்ட்டின மீத சோன ஒர
ஆய்வ சோன,  மெறுசீரைரமெப்ரபத் த சோண்டி:   சக சோர்பச் சகவின
 சக சோவியத் ஒனறியத்தின வரங்க சோோர்த் ஜூலைம (Beyond  Perestroika:

The Future of Gorbachev’s USSR) எனற அவரைது புத்தகத்தில்
மெண் சடைல்,   சக சோர்பச் சகவ் உயிரட்டியிரந்த ட சோனகு
க சோத்தியமெ சோன க சோட்சிகரள வரரைந்து க சோட்டின சோர்.
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின மீட்சி க சோத்தியத்திற்கு அவர்
ஒ சரைமய சோர வ சோர்த்ரதயும கூடை அர்ப்பணிக்கவில்ரோர்த் ஜூலை.”[11]

மெண் சடைல்,   சக சோர்பச் சகவின கிமரைமளின  சமெ சோர்த் ஜூலை அதனமீது
வ சோனவில் மநோர்த் ஜ சோலிப்ரபக் கண்டை அ சத சவரளயில்,
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு சவ சோ ப சோத சோளம மடரங்குவரத
முனமனதிர்ப சோர்த்தது.  1989  நோர்த் ஜ நோர்த் ஜூன 25  அனறு  சவர்க்கர்ஸ்
லீக்கின மடைட்ரை சோயிட் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கிய
அறிக்ரகயில், ட சோன கூறி சனன:

 சக சோவியத் ஒனறியம,  கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோ
மெற்றும சீன சோவில் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவம
மீட்சியரடையக் கூடும எனறு  சபசுவதற்க சோக
டமெது ஓடுக சோலி எதிரிகள் அரனவரம,
அத்துடைன பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதிகள் அரனவரம
ஒனற சோய் நினறு டமரமெ த சோக்குகினறனர்.

அதிக சோரைத்துவம, 1917  இல் அல்ோர்த் ஜூலைது
இரைண்டை சோம உோர்த் ஜூலைகப்  சப சோரக்குப் பிந்ரதய
க சோோர்த் ஜூலைத்தில் ஸ்த சோபிக்கப்பட்டை அரைசு
மக சோத்துறவுகரள அடிப்பரடைய சோகக்
மக சோண்டிரக்கிறது மெற்றும

13- The Political Origins and Consequences of the 1982–86 Split in the International Committee of the Fourth International 



 சவரூனறியிரக்கிறது எனறு வ சோதிட்டு,
ஆக சவ அதிக சோரைத்துவம மக சோத்து உறவுகளில்
ஒர மெ சோற்றத்ரதக் மக சோண்டுவரை சோது எனறு
வலியுறுத்துகினறனர்.  இது ட்மரை சோட்ஸ்கியின
நிரோர்த் ஜூலைப்ப சோட்டின மீத சோன ஒர முழுரமெய சோன
மப சோய்ரமெப்படுத்தோர்த் ஜூலை சோகும.  அதிக சோரைத்துவம,
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின சோல்
தூக்கிமயறியப்படை சோது  சப சோகுமெ சோன சோல்,  அது
தவிர்க்கவியோர்த் ஜூலை சோமெல் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ
மக சோத்துகளின மீட்சிரய  சட சோக்கிய
திரகயி சோர்த் ஜூலை சய டகரம எனறு ட்மரை சோட்ஸ்கி
மீண்டும மீண்டும எச்கரித்த சோர்.[12]

இந்த அறிக்ரக, சீன சோவில் திய சோமனனமமென கதுக்க
படுமக சோரோர்த் ஜூலை டடைந்து மூன சற வ சோரைங்க சள கடைந்திரந்த
நிரோர்த் ஜூலையிலும கிழக்கு  சநோர்த் ஜர்மெனியில் அரைசியல் மடரக்கடி
மவடித்து DDR துரிதமெ சோக கரோர்த் ஜூலைக்கப்படும நிரோர்த் ஜூலை
வரவதற்கு மூன சற மெ சோதங்களுக்கு முனப சோகவும
வளங்கப்பட்டைத சோகும.  அப் சப சோதும கூடை,  அரனத்துோர்த் ஜூலைகக்
குழுவின பகுப்ப சோய்வு ஒர அரைசியல் குறுங்குழுவின

புோர்த் ஜூலைமபோர்த் ஜூலை சோகக் கூறி நிரை சோகரிக்கப்பட்டைது.  ஆன சோல் இந்த

“குறுங்குழு” லி சய சோன ட்மரை சோட்ஸ்கியின தத்துவ சோர்த்த
 சவரோர்த் ஜூலைகள் மீத சோன அதன பகுப்ப சோய்ரவ அடித்தளமெ சோகக்
மக சோண்டை ஈடுஇரணயற்ற அனுகூோர்த் ஜூலைத்ரதக் மக சோண்டிரந்தது.

முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ தத்துவ சோசிரியர்கள்,  ஸ்ரை சோலினிக அரைசுகளின
தனரமெ குறித்து எதரனயும புரிந்து மக சோள்ள சோமெல்,
அவற்றின கரோர்த் ஜூலைப்ரப முனமனதிர்ப சோர்த்திரக்க தவறி, 1989-
91  நிகழ்வுகளுக்குப் பினனர் உோர்த் ஜூலைக அரைசியலின
பயணப்ப சோரத குறித்த தங்களது பகுப்ப சோய்வுகரள
சூத்திரைப்படுத்துவதில் தமெது தகரமெயினரமெரய

மவளிப்படுத்தின சோர்கள். ஃபுக்குய சோமெ சோவின “வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின
முடிவு”  தத்துவத்ரத திறன சோய்வு மகய்ய அபூர்வமெ சோக சவ
அவசியப்படுகிறது,  எவமரை சோரவரம,  மெற்றவர்கரள விடை
அதன ஆசிரிய சரை கூடை,  அதரன தீவிரைமெ சோக எடுத்துக்
மக சோள்வமதல்ோர்த் ஜூலை சோம போர்த் ஜூலை வரடைங்களுக்கு முன சப மெரறந்து
விட்டைது,  இப் சப சோது அந்த ஆசிரிய சரை தனது மக சோந்த
பரடைப்ரப பகிரைங்கமெ சோக ரககழுவியிரக்கிற சோர்.  மெரறந்த
எரிக்  செ சோப்ஸ்வ சோமின “குறுகிய இரபத சோம நூற்ற சோண்டு”
விடையத்ரதப் மப சோறுத்தவரரை,   சக சோவியத் ஒனறியத்தின
கரோர்த் ஜூலைப்பின மீத சோன இந்த  சத சோற்றப்ப சோட்டுவ சோத
பிரைதிபலிப்ப சோனது (impressionist  reaction), புதிய
நூற்ற சோண்டின மபரகும மடரக்கடிகள்,  கடைந்த
நூற்ற சோண்டின மடரக்கடிகளுடைன ஒர
வலிமிக்கவரகயிோர்த் ஜூலை சோன ஒற்றுரமெரயக் மக சோண்டிரக்கினறன
எனற மவளிப்பரடைய சோன உண்ரமெயினல்
மெறுதலிக்கப்பட்டிரக்கிறது.

 சப சோலிய சோன தத்துவங்கள், பினவிரளவுகள்
மக சோண்டைரவய சோகும.  த சோரை சோளவ சோத தத்துவ சோசிரியர்கள்
எதிர்ப சோர்த்தவ சோற சோய் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ-அடிப்பரடையிோர்த் ஜூலை சோன
நோர்த் ஜனட சோயகத்தின உோர்த் ஜூலைகள சோவிய மவற்றி எனபது டடைக்க சோமெல்
 சப சோனது. 1991  இன நோர்த் ஜனட சோயக பகல்கனவுகள் 2019  இன
ப சோசிக மக சோடுங்கனவுகளுக்கு ப சோரத தந்திரக்கினறன.

ஹிட்ோர்த் ஜூலைரின மூனற சோம ரரைய்ஹ் வீழ்ச்சியரடைந்து கிட்டைத்தட்டை

எழுபத்திரயந்து ஆண்டுகளுக்குப் பினனர்,  ப சோசிகம
இப் சப சோது உோர்த் ஜூலைமகங்கும ஒர வளரம அரைசியல் கக்திய சோக
இரக்கிறது.  அமமெரிக்க சோவில் ட்ரைமப்,  ஒர அமமெரிக்க

நோர்த் ஜன சோதிபதிய சோல் —குரறந்தபட்கம மப சோதுமவளியில்—

இதுவரரை பிரை சய சோகிக்கப்பட்டிரை சோத ஒர மமெ சோழிரய
பிரை சய சோகிக்கிற சோர்.  அவரைது உரரைகள் —அவரைது அனற சோடை

ட்வீட்டுகள் குறித்து மக சோல்ோர்த் ஜூலைவும  சதரவயில்ரோர்த் ஜூலை— ஒர
மவளிப்பரடைய சோன ப சோசிகத் தனரமெரய மபற்றுக்
மக சோண்டிரக்கினறன.

கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில் மவளிட சோட்டினர் மவறுப்பு மக சோண்டை
 சதசியவ சோதக் கட்சிகள்  சமெோர்த் ஜூலை சோதிக்கம மகலுத்துகினறன.
இத்த சோலியில்,  துரணப் பிரைதமெரை சோன மெத் சத சய சோ கல்வீனி,
மபனிட் சடை சோ மு சக சோலினிக்கு புகழ சோரைம சூட்டுவதில்
இரைகசியம ரவப்பதில்ரோர்த் ஜூலை.   சநோர்த் ஜர்மெனியி சோர்த் ஜூலை சய,
மெறுஇரணவுக்கு 30  ஆண்டுகளின பினனர்,  அரைசியல்
வ சோழ்க்ரகய சோனது ப சோசிக மீமளழுச்சிய சோல்  சமெோர்த் ஜூலை சோதிக்கம
மகலுத்தப்படுகிறது.  டவ-ட சோஜி வோர்த் ஜூலைதுகளின மீது
மிகப்மபரவ சோரிய சோன கு சரை சோதம நிோர்த் ஜூலைவுகினற  சப சோதும கூடை,
அரைசு மெற்றும அரைசியல் ஸ்த சோபகத்தில் இரக்கும
வலிரமெமிக்க கக்திகள் பங்குபற்றும ஒர கதியின மூோர்த் ஜூலைமெ சோக

அது திட்டைமிட்டு ஆதரிக்கப்படுகிறது, வலுவூட்டைப்படுகிறது.

 சநோர்த் ஜர்மெனிக்க சோன மெ சோற்று [AfD] இந்த அரைசியல் கதியின
உத்தி சய சோகபூர்வ அரைசியல் அங்கமெ சோய் இரக்கிறது.  CDU-

CSU-SPD கூட்டைணி அரைக சோங்கம,  மகனற  சதர்தலில் AfD

மவறும 13 கதவீத வ சோக்குகரள மெட்டு சமெ மபற்றது எனப சத
உண்ரமெய சோக இரக்கினற  சப சோதிலும,   சநோர்த் ஜர்மெனியில்
அதரன மிகவும மகல்வ சோக்க சோன அரைசியல் கட்சிய சோக
ஆக்குவதற்கு திரரைமெரறவில் க சோய்டகர்த்துவதன மூோர்த் ஜூலைம,
இந்த கதியின வழிவரக வகுப்ப சோளரை சோக இரக்கிறது.
அரைசியல் படுமக சோரோர்த் ஜூலைகரள —கமீபத்தில் CDU

அரைசியல்வ சோதிய சோன வ சோல்டைர் லூப்க படுமக சோரோர்த் ஜூலை

மகய்யப்பட்டை சோர்— நிகழ்த்துகினற  சடரைத்தில்,  சப சோலிஸ்

மெற்றும உளவு முகரமெகள சோல் ப சோதுக சோக்கப்படுகினற ட சோஜி

பயங்கரைவ சோதிகளது வரோர்த் ஜூலைப்பினனல் ப சோசிஸ்டுகளின துரண
இரை சோணுவப் பரடைய சோக இரக்கிறது.

 சநோர்த் ஜர்மென உள்துரற அரமெச்ககத்தின இரைகசிய  சகரவய சோன

அரைசியோர்த் ஜூலைரமெப்பு ப சோதுக சோப்புக்க சோன அலுவோர்த் ஜூலைகம
(Verfassungsschutz)  டவ-ட சோஜி மீமளழுச்சியின நீதித்துரற
அங்கமெ சோக இரக்கிறது.  Verfassungsschutz எங் சக
முடிவரடைகிறது,  ஆயுத சமெந்திய பயங்கரைவ சோதிகள் எங் சக
மத சோடைங்குகிற சோர்கள் எனபரத துல்லியமெ சோக கண்டைறிவது
கடினம.  தங்களுக்குத்  சதரவய சோன கட்டை மெரறப்ரப

Verfassungsschutz வழங்கும எனற முழு
டமபிக்ரகயுடைனத சோன படுமக சோரோர்த் ஜூலைய சோளர்கள் தங்களது
டடைவடிக்ரககரள  சமெற்மக சோள்கிற சோர்கள்.  எவ்வ சோமறனினும,
 சநோர்த் ஜர்மெனியில் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்திற்கும
ஏக சோதிபத்தியத்திற்குமெ சோன எதிர்ப்ரப ஒழிப்பதற்க சோன தமெது
மப சோதுவ சோன  சப சோரில் அவர்கள்  சகர்ந்து கூட்டு சகர்ந்து
மகயல்படுகிற சோர்கள்.

உள்துரற அரமெச்ககத்தின கதி அரமெப்புகளது பட்டியலில்
பட்டியலிடைப்பட்டைதற்கு எதிரை சோன  சக சோகலிக கமெத்துவக்
கட்சியின முரறயீட்டுக்கு ஒர 56  பக்க பதிரோர்த் ஜூலை 2019   சமெ
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23 அனறு, Verfassungsschutz அனுப்பியது. Verfassungsschutz
பதில் மீத சோன ஒர மிக விரிவ சோன பகுப்ப சோய்வும,  அரைசியல்
டடைவடிக்ரகரய  சமெற்மக சோள்வதற்க சோன நோர்த் ஜனட சோயக உரிரமெ
மீத சோன இந்தத் த சோக்குதலுக்கு டமெது இயக்கத்தின
கட்டைபூர்வமெ சோன மெற்றும அரைசியல்ரீதிய சோன பதிலும இந்த
வ சோரைத்தின இறுதியில் மவளிவரம.  Verfassungsschutz
ஆவணமெ சோனது மவளிப்பரடைய சோக ட சோஜிக்கள் 1933  இல்
அதிக சோரைத்திற்கு வந்த பினனர் அவர்கள சோல் அறிமுகம
மகய்யப்பட்டை கர்வ சோதிபத்திய கட்டை சித்த சோந்தங்கரள
அடிப்பரடைய சோகக் மக சோண்டிரக்கிறது.  எதிர்க சோோர்த் ஜூலைத்தின
ஏ சத சோமவ சோர கமெயத்தில் அரைசு மெற்றும கமூக ஒழுங்கிற்கு
கு சரை சோதமெ சோன மெற்றும அரைசியல் எதிர்ப்ரப ஊக்குவிக்கக்

கூடும எனறு, த சோன கரதுகிற அத்தரன சிந்தரனகரளயும

குற்றமெ சோக்கும Willensstraffrecht சித்த சோந்தத்திற்கு இது

புத்துயிரூட்டுகிறது.

SGP அதன டடைவடிக்ரககரள கட்டை வரைமபுக்குள் த சோன

 சமெற்மக சோள்கிறது எனபதில் Verfassungsschutz மெறுப்பு

கூறவில்ரோர்த் ஜூலை.  Verfassungsschutz ஐ மப சோறுத்தவரரை,  SGP

இன டடைவடிக்ரககள் குற்றமெ சோனரவ அல்ோர்த் ஜூலை,  மெ சோற சோக
கட்சியின சிந்தரனகள்த சோன குற்றவியல்தனமெ சோனரவ.
குறிப்ப சோக, அது  சதகத்திற்கு எதிரை சோய் வர்க்கத்ரத நிறுத்தும

கரத்த சோக்கங்கள் மெற்றும வரகப்ப சோடுகரள (categories)

பயனபடுத்தும சிந்தரனரய ஊக்குவிக்கிறது;  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கத்திற்குள்ள சோக அதன கமூக டோர்த் ஜூலைனகரளக் குறித்த
டனரவ அபிவிரத்தி மகய்ய விரழகிறது;
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்திற்கு எதிரை சோன கு சரை சோதத்ரத
ஊக்குவிக்கிறது;  ஏக சோதிபத்தியம மெற்றும
இரை சோணுவவ சோதத்ரதக் கண்டைனம மகய்கிறது;  அத்துடைன
பிரைத சோன அரைசியல் கட்சிகள் மெற்றும
மத சோழிற்கங்கங்களுடைன சோன அத்தரன கமெரைகங்கரளயும
நிரை சோகரிக்கிறது.

Verfassungsschutz அதன பதிலுக்க சோன அடித்தளத்ரத,  SGP

இன  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைம மெற்றும அதன சோல் மவளியிடைப்பட்டை
அறிக்ரககள்,  குறிப்ப சோக,  அதன 2010   சமெ 23  இல்
மவளியிட்டை  சக சோட்ப சோடுகள் மத சோடைர்ப சோன அதன அறிக்ரக,
மீத சோன ஒர விரிவ சோன திறன சோய்வின மீது அரமெத்துக்

மக சோள்கிறது; அந்த அறிக்ரகயில் இரந்து பினவரம

பிரைகடைனத்ரத அது  சமெற் சக சோளிடுகிறது:
“முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்திற்கு எதிரை சோன புரைட்சிகரைப்

 சப சோரை சோட்டைத்திற்கும,  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்’ அதிக சோரைத்ரத
ஸ்த சோபிப்பதற்கும ஒர  சக சோகலிக கமூகத்ரதக்
கட்டிமயழுப்புவதற்கும மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்திற்கு
கல்வியூட்டுவதும அதரனத் தய சோரிப்பு மகய்வது சமெ
 சக சோகலிக கமெத்துவக் கட்சி (Sozialistische  Gleichheitspartei)

மெற்றும ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின
மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோய இோர்த் ஜூலைக்க சோகும.”  [Verf, p.  8]  SGP "அதன
சித்த சோந்த  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலையின படி,  அதன அத்தரன
அடிப்பரடை எழுத்துக்களிலும எல்ோர்த் ஜூலை சோவற்றிற்கும முதலில்
ரைஷ்யப் புரைட்சிய சோளரை சோன லி சய சோன ட்மரை சோட்ஸ்கிரய
 சமெற் சக சோளிடுகினற,  அவரைது கற்பிப்புகளுக்கு தனது
விசுவ சோகத்ரத மவளிப்படுத்துகினற ஒர ட்மரை சோட்ஸ்கிகக்
கட்சிய சோக தனரனப் புரிந்து மக சோள்கிறது. இது தவிரை, வ சோதி
[SGP] குறிப்ப சோக க சோரைல் மெ சோர்க்ஸ்,  பிமரைமடைரிக் ஏங்மகல்ஸ்,

விள சோடிமிர் இலியிச் மோர்த் ஜூலைனின,   சரை சோஸ சோ லுக்மகம சபர்க்
மெற்றும க சோர்ல் லீப்மனக்ட் ஆகி சய சோரின மீது

க சோர்ந்திரக்கிறது.” [அ சத ஆவணம, பக். 9] 

Verfassungsschutz கூறுகிறது:

வர்க்க அடிப்பரடையிோர்த் ஜூலை சோன அதன மெ சோர்க்சிக
சிந்தரன —ஏற்கன சவ க சோட்டைப்பட்டிரப்பரதப்
 சப சோோர்த் ஜூலை,  இது அரைசியோர்த் ஜூலைரமெப்பின

சிந்தரனகளுக்கு இணக்கமெற்றத சோகும—

மெற்றும அதன வர்க்கப்  சப சோரை சோட்டை பிரைச்க சோரைம
ஆகியவற்றின அடிப்பரடையில்,  வ சோதி,

“முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்ரத” முடிவுகட்டைவும

தூக்கிமயறிவதற்கும  சக சோரகிறது,
மப சோரள சோத சோரை அரமெப்புமுரற மத சோடைர்ப சோன
ஒர அர்த்தத்தில் மெட்டுமெல்ோர்த் ஜூலை,  த சோரை சோளமெய
நோர்த் ஜனட சோயக அடிப்பரடை ஒழுங்ரக
முடிவுகட்டும அர்த்தத்திலும.  கமயூனிகப்

மப சோரள்விளக்கத்தின படி, “முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவம”

எனபது அத்தரன  சமெோர்த் ஜூலைதிக அரைசியல்
குரறகளுக்கும மப சோறுப்ப சோன ரமெயப்
பிரைச்சிரனய சோக கரதப்படுகிறது.  ஆக சவ
அது ஒர மப சோரள சோத சோரை அரமெப்புமுரறய சோக
மெட்டுமெனறி ஒர கமூக ஒழுங்க சோகவும

அடிப்பரடைய சோக எதிர்க்கப்படுகிறது.  வ சோதி,

 சமெற்குறிப்பிட்டைபடி ஒர  சக சோகலிக அரைரகயும
கமூக அரமெப்புமுரறரயயும ஸ்த சோபிக்க
விரழகிறது. [அ சத ஆவணம. பக்.22]

முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவமும “த சோரை சோளமெய நோர்த் ஜனட சோயக ஒழுங்கும”

கமெஉரிரமெமக சோண்டைதும கமெமெ சோனமெ சோனரவ எனப சத இந்த
குற்றப்படுத்தலின கீழ சோன அனுமெ சோனமெ சோக இரக்கிறது.  ஒர
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுப் ப சோர்ரவயில் ப சோர்க்கும சப சோது,  இந்த வ சோதம
மகய்யப்படை இடைமிரக்கிறது எனபது உண்ரமெ சய, ஆயினும

இதுத சோன “ஒழுங்கின” நோர்த் ஜனட சோயக ப சோவரனகரள போர்த் ஜூலைவீனம
மகய்கினற ஒனற சோகும.  ஏமனனில் த சோரை சோளவ சோத நோர்த் ஜனட சோயக
ஒழுங்கு முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தில் இரந்து பிரிக்கமுடிய சோதது

எனற சோல்,  த சோரை சோளவ சோதம, எத்தரன

பிரைச்சிரனகளுடைமனனற சோலும,  நோர்த் ஜனட சோயக உரிரமெகரளப்
ப சோதுக சோப்பதுடைன அரடைய சோளம க சோட்டைப்படுகினற

மெட்டைத்திற்கு,  அது நிச்கயமெ சோக ஒர புள்ளியில்
“த சோரை சோளமெய”மெ சோனத சோக இரப்பதில் இரந்து மெரறந்து

விடுகிறது. இந்த வரரையரறயின வரைமபுக்குள் ப சோர்த்த சோல்,
கமூக ஒழுங்கு எத்தரன அதிகமெ சோய்
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவமெயமெ சோனத சோய் இரக்கிற சத சோ,  அத்தரன
குரறவ சோக சவ த சோரை சோளமெயமெ சோனத சோக இரக்க முடியும.
இது சவ பிரைபோர்த் ஜூலை அமமெரிக்க த சோரை சோளவ சோத மமெய்யியோர்த் ஜூலை சோளரை சோன

 சநோர்த் ஜ சோன டுவி,  “த சோரை சோளமெயத்திோர்த் ஜூலை சோன மடரக்கடி” எனற

அவரைது 1935  கட்டுரரையில் வலுவுடைன எடுத்துரவத்த
புள்ளிய சோகும.  டவீன கமூகத்தின மப சோரள சோத சோரை
அபிவிரத்தியின ஒர விரளவ சோக,  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவமும
த சோரை சோளமெயமும பரைஸ்பரை இணக்கமெற்றரவய சோக ஆகி
விட்டிரந்தத சோக அவர் வ சோதிட்டை சோர். அவர் எழுதின சோர்:
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கமூகத்தின மப சோரளியல் ஆத சோரைவளங்கரள
ஒர சிோர்த் ஜூலைர் பறித்மதடுத்துக்மக சோள்வதன
பினன சோல் சிோர்த் ஜூலைர் தமெது மக சோந்த

டோர்த் ஜூலைனகளுக்க சோக, ரகயகப்படுத்திய

தனிடபர்களது விரளமப சோரள சோய் அல்ோர்த் ஜூலை சோத
மெ சோற சோக மெனிதகுோர்த் ஜூலைத்தின கூட்டுரழப்ப சோன
 சவரோர்த் ஜூலையின விரளமப சோரள சோய் இரக்கும
கோர்த் ஜூலை சோச்க சோரை,  ஆனமீக வளங்கரள
பறித்மதடுத்துக்மக சோள்வது அரமெந்திரக்கிறது.
நோர்த் ஜனட சோயகம  சத சோல்வியரடைவதற்க சோன
மூோர்த் ஜூலைக சோரைணம புரிந்து மக சோள்ளப்பட்டு
புத்திஜீவித்தனத்தின கமூகமெயப்பட்டை
அபிவிரத்திரய ஊக்குவிக்கக் கூடிய கமூக
ஒழுங்கரமெப்பு வரகரயக் மக சோண்டுவரைக்
கூடிய டடைவடிக்ரககள் எடுக்கப்படுகினற
வரரையில் நோர்த் ஜனட சோயகத்தின  சத சோல்விரயக்
குறித்து  சபசுவது பயனற்றத சோகும.[13]

ப சோக சோங்குத்தனத்துடைனும ஏமெ சோற்றுவித்ரதயுடைனும

ஏவப்பட்டிரக்கும Verfassungsschutz இன பதிோர்த் ஜூலை சோனது

நோர்த் ஜனட சோயகத் தத்துவத்திற்க சோக அக்கரற மக சோண்டைதல்ோர்த் ஜூலை.
அது முனனுத சோரைணத்ரத எடுத்துக் மக சோள்வது டுவியிடைம
இரந்து அல்ோர்த் ஜூலை,  மெ சோற சோக க சோர்ல் ஷிமித்திடைம இரந்தும
 சநோர்த் ஜ சோகப்  சக சோயபல்ஸிடைம இரந்துமெ சோகும.  மெ சோர்க்சிகக்
கரத்த சோக்கங்கள் கட்டைபூர்வமெ சோனத சோக இரக்கமுடிய சோது

ஏமனனற சோல் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்திற்க சோன எதிர்ப்பு,

பிரிக்கவியோர்த் ஜூலை சோமெல், நிோர்த் ஜூலைவும அரைசியல் மெற்றும மப சோரள சோத சோரை
ஒழுங்கரமெப்பு வடிவங்களின எதிர்ப்புக்கு இட்டுச்மகல்கிறது
எனறு மவளிப்பரடைய சோக அது வ சோதிடுகிறது.  நோர்த் ஜனட சோயகம,
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவம மெற்றும தனிய சோர் மப சோரள சோத சோரை
டோர்த் ஜூலைனகளுக்கு இரடையிோர்த் ஜூலை சோன முறிக்கவியோர்த் ஜூலை சோத இரணப்பு
மீது அது வலியுறுத்துகிறது.  மெ சோர்க்சிக மெற்றும
ட்மரை சோட்ஸ்கிகக் கரத்த சோக்கங்கள் கட்டைபூர்வமெ சோன
வழிமுரறகளின மூோர்த் ஜூலைமெ சோகத் த சோன பரைப்பப்படுகினறன
எனற சப சோதும,  அரவ ஒர புரைட்சிகரைக் கவிழ்ப்பின
 சபயுரரவ எழுப்புகினறன.  ஆக சவ அந்த சிந்தரனகள்
தரடை மகய்யப்பட்டை சோக  சவண்டும,  ஒடுக்கப்பட்டை சோக
 சவண்டும.

SGP ஏக சோதிபத்தியத்ரதயும இரை சோணுவவ சோதத்ரதயும
கண்டைனம மகய்வது நிோர்த் ஜூலைவும ஒழுங்கிற்க சோன அப சோயத்ரத
முனநிறுத்துவதில் அதன முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ எதிர்ப்புக்கு
கரளக்க சோதத சோகும.   சப சோரக்கு எதிரை சோன கட்சியின
 சப சோரை சோட்டைத்ரத விளக்குரகயில் 2017 இல் ஒர வ சோமன சோலி
 சடர்க சோணலில்  சத சோழர் கிறிஸ் சடை சோஃப் வ சோண்ட்ரியர் கூறிய
கரத்துக்கரள Verfassungsschutz  சமெற் சக சோளிடுகிறது:

ஒர கர்வ சதக  சக சோகலிக இயக்கத்ரத
உரவ சோக்குவ சத  சப சோரரைத் தடுக்க நீங்கள்
மகய்ய  சவண்டியத சோகும.  அரைசியல்
நிகழ்வுகளில் பரைந்துபட்டை மெக்கள்  சடரைடிய சோகத்
தரோர்த் ஜூலையிட்டை சோக  சவண்டும.  ஒர  சக சோகலிக
முன சன சோக்கின அடிப்பரடையில் அவர்கள்
கர்வ சதக அளவில் முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்ரத
தூக்கிவீசிய சோக  சவண்டும;   சதசிய-அரைசுகள்
அரமெப்பு முரறரயக் கடைந்து மகனறு

உோர்த் ஜூலைகம  சதசிய-அரைசுகள சோக
பிளவுபடுத்தப்பட்டிரப்பதற்கும,  உற்பத்தி
க சோதனங்களின தனிய சோர் உரடைரமெக்கும
முற்றுப்புள்ளி ரவத்த சோக  சவண்டும.  [அ சத
ஆவணம, பக். 34]

குறிப்பிடைத்தக்கது எனனமவனற சோல், SGP, "தனிமெனிதர்களின
தனித்தனி வனமுரற டடைவடிக்ரககள்,  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ
அரைசின ரககளில் பகரடைக்க சோய்கள சோகும அப சோயம
மக சோண்டிரக்கினற க சோரைணத்த சோலும,  அத்தரகய

மகயல்கரள நிரை சோகரிக்கிறது” [அ சத ஆவணம,  பக்.  40]

எனபரத Verfassungsschutz இன பதில் ஆவணம

முழுரமெய சோக ஒப்புக்மக சோள்கிறது.  ஆன சோலும “இந்த

நிரை சோகரிப்பு, ‘வனமுரறயில் இறங்கும தனிமெனிதர்களுக்குத்

த சோன மப சோரந்து’கிற சத தவிரை ‘மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின

கூட்டுப்  சப சோரை சோட்டைத்திற்கு’ அல்ோர்த் ஜூலை” எனபரத அந்த

அறிக்ரக அழுத்தமெளித்துக் க சோட்டுகிறது.

எந்த சூழ்நிரோர்த் ஜூலைகளின கீழும,  இத்தரகய மவகுநோர்த் ஜனப்

 சப சோரை சோட்டைங்கள் கட்டைபூர்வமெ சோனரவய சோக சவ சோ “த சோரை சோளமெய

நோர்த் ஜனட சோயக ஒழுங்கு” உடைன இணக்கமெ சோனரவய சோக சவ சோ

கரதப்படை முடிய சோது எனறு Verfassungsschutz

வலியுறுத்துகிறது.  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கம அதன நோர்த் ஜனட சோயக
உரிரமெகளுக்கு எதிரை சோன ப சோசிகத் த சோக்குதல்களுக்கு எதிரை சோய்
தனரனப் ப சோதுக சோத்துக் மக சோள்ள மக சோண்டிரக்கும
உரிரமெயும கூடை மெறுக்கப்படுகிறது.  இரடைமெரவல்

 சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைத்திோர்த் ஜூலை சோன,  “தற்க சோப்புக்க சோன மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்’
குழுக்கரள உரவ சோக்கும அவசியத்ரத பிரைச்க சோரைம

மகய்வது அவசியமெ சோயுள்ளது” எனற ட்மரை சோட்ஸ்கியின
பிரைகடைனத்ரத இந்த அறிக்ரக கண்டைனம மகய்கிறது.
இந்தக்  சக சோரிக்ரக,  ஹிட்ோர்த் ஜூலைர்  சநோர்த் ஜர்மெனிரயயும மு சக சோலினி
இத்த சோலிரயயும ஆட்சி மகய்த கமெயத்தில், அமமெரிக்க சோவில்
 சவரோர்த் ஜூலைநிறுத்தம மகய்த மத சோழிோர்த் ஜூலை சோளர்கள் கனமெ சோன
ஆயுதங்க சளந்திய ப சோசிஸ்டுகளின —முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ
அரைசின ஒடுக்குமுரற பரடைகரளக் குறித்து மக சோல்ோர்த் ஜூலைவும

 சதரவயில்ரோர்த் ஜூலை— டனகு ஒழுங்கரமெந்த பரடைகளுக்கு

முகமமக சோடுக்க  சடர்வது வழக்கமெ சோகி விட்டிரந்த ஒர
கமெயத்தில் சூத்திரைப்படுத்தப்பட்டைத சோகும.

உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிக வரோர்த் ஜூலைத் தளத்தின கட்டுரரைகள் “‘மெ சோர்க்சிக
பகுப்ப சோய்வின’ அடிப்பரடையில் வ சோககர்களுக்கு ஒர

‘ சக சோகலிக  சட சோக்குநிரோர்த் ஜூலை’ரய மக சோடுப்பதற்கு

மவளிப்பரடைய சோய்  சட சோக்கம மக சோண்டுள்ளன” எனறு கூறி

அதன மீது Verfassungsschutz கண்டைனம மகய்கிறது. [அ சத
ஆவணம.  பக். 48]  SGP இன பிரைசுரை அங்கமெ சோன Mehring

Verlag “மெற்றவற்றுடைன  சகர்த்து ட்மரை சோட்ஸ்கியின
எழுத்துக்கள் மெற்றும  சடைவிட்  சட சோர்த்தின எழுத்துக்கரள

 சநோர்த் ஜர்மென மமெ சோழியில் மமெ சோழிமபயர்த்து பிரைசுரிக்கிறது” [அ சத
ஆவணம,  பக். 48]  எனறும அந்த ஆவணம குறிப்பிட்டுக்
க சோட்டுகிறது.

நோர்த் ஜனட சோயக உரிரமெகள் மீத சோன Verfassungsschutz இன

த சோக்குதலின பிரைத சோன மெற்றும உடைனடி இோர்த் ஜூலைக்க சோக SGPயும
ICFIயும இரக்கினறன. அதரன தய சோரித்தவர்கள் அரைசியல்
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அறிவிலிகள் அல்ோர்த் ஜூலைர்.  டமெது கட்சியின ஆவணங்கரள —

ட்மரை சோட்ஸ்கியின மெற்றும மெ சோர்க்ஸ் மெற்றும ஏங்மகல்ஸ் வரரை
பினமகல்ோர்த் ஜூலைக் கூடிய  சக சோகலிகத்தின மெ சோமபரம
தத்துவ சோசிரியர்களின பரடைப்புகரளயும எனபரத

மக சோல்ோர்த் ஜூலைவும அவசியமில்ரோர்த் ஜூலை— அவர்கள் மிகக் கவனமெ சோகப்
படித்திரக்கிற சோர்கள்.  SGP ரயயும ICFI ஐயும கமெக சோோர்த் ஜூலை
மெ சோர்க்சிக  சக சோகலிகத்ரத த சோங்கிநிற்பரவய சோக

Verfassungsschutz ப சோர்ப்பரத அது மதளிவ சோக்கி விடுகிறது.

ஆன சோல் அதன கட்டைரீதிய சோன த சோக்கங்கள் மெற்றும

விரளவுகள், டமெது கட்சியின சிந்தரனகரளயும த சோண்டி

நீண்டு மகல்வத சோக உள்ளது.  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவம,
ஏக சோதிபத்தியம,  கமூக கமெத்துவமினரமெ மெற்றும  சப சோர்
ஆகியவற்றுக்க சோன எதிர்ப்பின எந்தமவ சோர வடிவத்ரதயும

குற்றமெ சோக்குவ சத Willensstraffrecht (குற்றத்தின விரளவ சோக

அல்ோர்த் ஜூலை சோது குற்றம மகய்வதற்க சோன விரப்பத்தின அடிப்பரடையில்

தண்டைரன வழங்குதல்) எனற கரத்த சோக்கம அறிமுகம
மகய்யப்படுவதன  சட சோக்கமெ சோக இரக்கிறது.  ப சோசிக
சிந்தரனகரள முரறய சோனரவய சோக்குவதற்க சோன
முயற்சிகளுக்கு எரியூட்டிக் மக சோண்டிரக்கும  சக சோகலிகத்ரத
 சட சோக்கிய ஆ சவக கு சரை சோதத்தின —இது மபரகும
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள-வர்க்க எதிர்ப்பு மெற்றும அதன அரைசியல்
தீவிரைமெயப்படைல் குறித்த ஒர அச்கத்தில்  சவரூனறியத சோகும

—  சப சோலி-கட்டைபூர்வமெ சோன வடிவத்ரத Verfassungsschutz

இன ஆவணம மவளிப்படுத்துகிறது.  சபரை சோசியர்  சநோர்த் ஜ சோர்க்

ப சோர்மப சரை சோவ்ஸ்கி —இவரரை அமபோர்த் ஜூலைப்படுத்துவதற்கு SGP

நிரறய மகய்திரக்கிறது— ஏ சத சோ தனிரமெப்பட்டை
வி சட சோதமெ சோன கல்விய சோளர் வரக அல்ோர்த் ஜூலை.  மெ சோற சோக அவர்,
1920 கள் மெற்றும 1930 களில் டனகறியப்பட்டை ப சோசிக
புத்திஜீவி எனும ஒர கமூக நிகழ்வுப் சப சோக்கின மிக
மகயலூக்கமெ சோன மெற்றும மவளிப்பரடைய சோன
பிரைதிநிதிய சோவ சோர்.

கணிகமெ சோன எண்ணிக்ரகயிோர்த் ஜூலை சோன மவளிப்பரடைய சோன ப சோசிக
தத்துவ சோசிரியர்கள் —கடைந்த க சோோர்த் ஜூலைத்ரதச்  சகர்ந்த சிோர்த் ஜூலைர்

(உத சோரைணமெ சோக க சோரைல் ஷிமித் மெற்றும நோர்த் ஜ்றும் ஜுலியஸ் எ சவ சோோர்த் ஜூலை சோ

 சப சோனறவர்கள்)  இரந்த சோலும மெற்ற போர்த் ஜூலைரம உயிரடைனும
மகயலூக்கத்துடைன இயங்குபவர்கள சோக இரப்பவர்கள்
(அோர்த் ஜூலைன டு மபனுவ சோ,  மபௌல்  சக சோட்ஃபிரிட்,  மெற்றும

அமோர்த் ஜூலைக்ஸ சோண்டைர் டைகின  சப சோனறவர்கள்)  ஆவர்—

அவர்களது சிந்தரனகள் அரைக சோங்கக் மக சோள்ரககளில்
மவளிப்ப சோடு க சோண்கினற க சோரைணத்த சோல்,  அதிக பிரைபோர்த் ஜூலைம
மபற்று வரகினறனர்.  இந்த ப சோசிக சித்த சோந்தவ சோதிகளில்
போர்த் ஜூலைரம மிகவும அறியப்படை சோதவர்க சள எனற சப சோதும அது
அவர்களது அரைசியல் முக்கியத்துவத்ரதக்
குரறத்துவிடைவில்ரோர்த் ஜூலை.

தமெது பிற் சப சோக்க சோன மக சோள்ரககளுக்கும அரைசியல்
கிளர்ச்சிக்கும ஆதர்கமெ சோக,  ப சோசிகவதிகளின கவனத்ரத
ஈர்ப்பது புத்திக சோலித்தனமெ சோன விடையமெ சோக இரக்க சோது
எனபரத ஆளும உயரைடுக்கும அதன பிரைதிநிதிகளும
உணர்ந்திரக்கினறனர்.  கமீபத்தில் மவளிய சோன தீவிரை
வோர்த் ஜூலைதுகளின முக்கியமெ சோன சிந்தரனய சோளர்கள் (Key Thinkers
of  the  Radical  Right)  எனற தரோர்த் ஜூலைப்பிோர்த் ஜூலை சோன ஒர புத்தகத்
மத சோகுதியின ஆசிரியர் எச்கரிக்கிற சோர்:

[கி சரைக்க]   சக சோல்டைன  சடை சோன கட்சியின அல்ோர்த் ஜூலைது
[ெங் சகரிய]   சநோர்த் ஜ சோபிக் கட்சியின வ சோக்க சோளர்களில்
கிட்டைத்தட்டை எவமரை சோரவரம எ சவ சோோர்த் ஜூலை சோ குறித்து
 சகள்விப்பட்டிரக்கவும மெ சோட்டை சோர்கள்,  அவர்களிலும
மவகுசிோர்த் ஜூலை சரை ப சோலினம,   சப சோர்,  அல்ோர்த் ஜூலைது போர்த் ஜூலைகடைவுள்வ சோதம
(paganism)  குறித்த அவரைது கண் சண சோட்டைங்கரள பகிர்ந்து
மக சோள்வ சோர்கள்,  எனற சப சோதும கூடை எ சவ சோோர்த் ஜூலை சோவின

சிந்தரனகள் கி சரைக்க மெற்றும ெங் சகரிய அரைசியலுக்கும,

கந் சதகத்திற்கிடைமினறி,  தங்களது வரோர்த் ஜூலைத் தளங்களில்
எனன பதிகி சற சோம எந்த பரடைப்ப சோசிரியர்களுக்கு மெற்றும
பிரைசுரைத்த சோரக்கு முனனுரரை எழுதுகி சற சோம எனபதில்
கூடுதல் எச்கரிக்ரக உணர்வுரடைய அரைசியல்வ சோதிகரள

உரடைய மெற்ற ட சோடுகளது அரைசியலுக்கும, இப் சப சோதும

மெரறமுக முக்கியத்துவம மக சோண்டிரக்கினறன.

உத சோரைணமெ சோக,  அமமெரிக்க சோவில் நோர்த் ஜன சோதிபதி ட்ரைமப்பின

முனன சோள் “தரோர்த் ஜூலைரமெ மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயவ சோதி”ய சோன ஸ்டீவ்

ப சோனன,  எ சவ சோோர்த் ஜூலை சோ மெற்றும டைகன குறித்து நோர்த் ஜ சோரடைய சோகத்
த சோன குறிப்பிட்டு வந்திரக்கிற சோர்,  எ சவ சோோர்த் ஜூலை சோ மெற்றும டைகின
ஆகிய இரவரக்கும ஆதர்கமெ சோயிரந்த பிமரைஞ்சு சிறுவட்டை
எழுத்த சோளரை சோன மக சன சோன (Gu non)é  மீத சோன தனது
அபிமெ சோனத்ரத ஒ சரை ஒரமுரற த சோன குறிப்பிட்டிரக்கிற சோர்.
ஆயினும,  தீவிரை வோர்த் ஜூலைதின இந்த முக்கியமெ சோன
சிந்தரனய சோளர்கள்,  அமமெரிக்க சோவின அளவுக்கு பிரை சோனஸ்,
கிரீஸ், ரைஷ்ய சோ மெற்றும ெங் சகரியில், வோர்த் ஜூலைதுகள் மீமளழுச்சி
க சோண்கிற ஒவ்மவ சோர இடைத்திலும,
முக்கியத்துவமிக்கவர்கள சோய் விளங்குகிற சோர்கள்.

ப சோசிகத்தின சித்த சோந்த மெற்றும அரைசியல் மீமளழுச்சி,
ஸ்ரை சோலினிக ஆட்சிகள் கரோர்த் ஜூலைக்கப்பட்டு முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவம
மீட்சி மகய்யப்பட்டைதற்கு உடைனடிப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தில்
அபிவிரத்தி மகய்யப்பட்டை “முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின மவற்றி”

மெற்றும “மெ சோர்க்சிகத்தின மெரைணம”  கரதய சோடைல்களின
திவ சோல்நிரோர்த் ஜூலைரய அமபோர்த் ஜூலைப்படுத்துகிறது.  இந்தக்
கரதய சோடைல்கள்,  ஒர மிகப்மபரம மெட்டைத்திற்கு,
 சதரவய சோன கவர்ச்சி வகனங்களுடைன ஒர அரைசியல்
பிரைச்க சோரைமெ சோக  சகரவ மகய்யும வரகயில்
கட்டைரமெக்கப்பட்டைன.  பகுத்த சோயும விதத்தில் மிகக்
குரறவ சோனரவ சய இரந்தன. ஆயினும கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோ

மெற்றும முனன சோள்  சக சோவியத் ஒனறியத்திோர்த் ஜூலை சோன கிளர்ச்சிகள்,

உோர்த் ஜூலைகள சோவிய ஒழுங்கின எந்த பரைந்த —அமமெரிக்க சோ மெற்றும
பிற முக்கிய ஏக சோதிபத்திய கக்திகளுக்கு அதுவரரை
உணரைப்படை சோதத சோக இரந்த,  ஆயினும நீண்டைக சோோர்த் ஜூலை

பினவிரளவுகள் மக சோண்டைத சோய் இரந்த— மடரக்கடியுடைனும

மத சோடைர்பற்றரவ எனப சத,  ஸ்ரை சோலினிக ஆட்சிகளது
கரோர்த் ஜூலைப்ரப ப சோரை சோட்டியவர்களிடைம இரந்து

வந்தத சோயிரந்த சோலும, விரைக்தியுடைன பதிோர்த் ஜூலைளித்தவர்களிடைம
இரந்து வந்தத சோய் இரந்த சோலும,  கிட்டைத்தட்டை அரனத்து
பதிலிறுப்புகளுக்கும கீழரமெந்த ஒர அனுமெ சோனமெ சோய்
இரந்தது.

நிகழ்வுகள் கட்டைவிழ்ந்து மக சோண்டிரந்த நிரோர்த் ஜூலையிலும,
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவ சோல் அபிவிரத்தி மகய்யப்பட்டை
பகுப்ப சோய்வ சோனது,  தனித்துவமெ சோனது எனறு நிய சோயமெ சோன
முரறயில் விவரிக்கத்தகுந்த வரைோர்த் ஜூலை சோற்று-விவரைமெறிந்த ஒர
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மத சோரோர்த் ஜூலை சட சோக்கு மெட்டைத்ரத விளங்கப்படுத்தியது.  1990
 சமெயில் டடைந்த அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின பத்த சோவது
நிரற சபரைரவயில்,  கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில் ஸ்ரை சோலினிக
ஆட்சிகள் கரோர்த் ஜூலைக்கப்பட்டைதன முக்கியத்துவம குறித்த ஒர
விரிவ சோன விவ சோதம டரடைமபற்றது.  1990   சமெ 6  அனறு
மத சோடைங்கிய அந்த மடடிய விவ சோதத்தின கமெயத்தில்,  ட சோன
கூறி சனன:

நிச்கயமெ சோக,  கிழக்கு  சநோர்த் ஜர்மெனியில்
டரடைமபற்றிரக்கும நிகழ்வுகளும கிழக்கு
 சநோர்த் ஜர்மெனியில் BSA [Bund Sozialistische Arbeiter]

மபற்றிரக்கினற அனுபவங்களும மிக
முக்கியமெ சோனரவ,  அரவ விவ சோதிக்கப்படை
 சவண்டும பகுப்ப சோய்வு மகய்யப்படை
 சவண்டும.  ஆயினும விவ சோதத்தின இந்தப்
புள்ளியில்,  இந்த நிகழ்வுகரள டமெது
கர்வ சதகப் பகுப்ப சோய்வின வரைமபுக்குள்ள சோக
அணுகுவதும உோர்த் ஜூலைக சூழ்நிரோர்த் ஜூலைரய ட சோம
எவ்வ சோறு புரிந்து மக சோள்ள  சவண்டும

எனபதில் குறிப்பிட்டை முடிவுகளுக்கு ட சோம

வந்தரடைவதும அவசியமெ சோய் உள்ளது.

மவறுமெ சன,  முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்ரத மீண்டும
திணிப்பதற்க சோன முரனப்ப சோனது மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கத்திடைம இரந்து எதிர்ப்ரப
எதிர்மக சோள்ளவிரக்கிறது எனகிறத சோன

கரது சக சோளின அடிப்பரடையில் மெட்டும,
கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில் ஒர முன சன சோக்ரக
ட சோம அபிவிரத்தி மகய்து விடை முடியும எனறு
ட சோன டமபவில்ரோர்த் ஜூலை.  அந்த கரது சக சோள்
நிச்கயமெ சோக உண்ரமெத சோன,  ஆன சோலும
இனனும கூடுதோர்த் ஜூலை சோன அடிப்பரடைய சோன
பிரைச்சிரனகளும கமபந்தப்பட்டிரக்கினறன.
இரைண்டை சோம உோர்த் ஜூலைகப்  சப சோரின முடிவில்
ஸ்ரை சோலினிகத்தின உதவியுடைன
ஏக சோதிபத்தியத்த சோல் நிரோர்த் ஜூலைநிறுத்தப்பட்டை
அத்தரன உறவுகளும முறிந்து
மக சோண்டிரப்ப சத இப் சப சோது ட சோம
கண்ணுற்றுக் மக சோண்டிரப்பது எனற
வலியுறுத்த சோர்த் ஜூலை டமெது பகுப்ப சோய்வின
இரதயத்த சோனத்தில் இரந்து வந்திரக்கிறது.

கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவில் டடைந்து வரம
நிகழ்வுகளுக்கு இரைண்டு விதமெ சோன
மப சோரள்விளக்கங்கள் மக சோடுக்கப்படுவது
க சோத்தியமெ சோனத சோகும.  இது  சக சோகலிகத்திற்கு
எதிரை சோக முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவம மபற்ற ஒர
வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மவற்றிரயக் குறிக்கிறது;
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கம ஒர ப சோரிய வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுத்
 சத சோல்விரய கந்தித்திரக்கிறது;   சக சோகலிக
முன சன சோக்கு அடிப்பரடைய சோக சிரதவு
கண்டிரக்கிறது,  அத்துடைன ட சோம
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின ஒர ஒட்டுமமெ சோத்தமெ சோன
புதிய க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தின நுரழவிளிமபில் நினறு
மக சோண்டிரக்கி சற சோம எனபத சோக ஒரவர்
மப சோரள்விளக்கம தரைோர்த் ஜூலை சோம.  இல்ரோர்த் ஜூலை சயல் —

கந் சதகத்திற்கிடைமினறி,  இது சவ
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின நிரோர்த் ஜூலைப்ப சோடு,
இது சவ டமரமெ மெற்ற பிற  சப சோக்குகளில்

தனிப்படுத்திக் க சோட்டுவத சோகும— ஏக சோதிபத்திய

ஒழுங்கின முறிவ சோனது ஒர ஆழமெ சோன
கமெநிரோர்த் ஜூலையினரமெ க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்ரதத் திறந்து
விடுகிறது,  இது கர்வ சதகரீதியில் ப சோரிய
அரைசியல் மெற்றும கமூகப்  சப சோரை சோட்டைங்களது
வழியில் த சோன தீர்க்கப்படைவிரக்கிறது;
அத்துடைன 1930 களுக்குப் பிந்ரதய க சோோர்த் ஜூலைத்தின
 சவமற சோர கமெயத்திரன இரணகூறமுடிய சோத
ஒர ஸ்திரைமினரமெயின மெட்டைம இனறு
 சமெ சோர்த் ஜூலை சோங்கியிரக்கிறது.  டமெது பகுப்ப சோய்வு,
நிச்கயமெ சோக,  கிழக்கு ஐ சரை சோப்ப சோவின ஆரைமப
கட்டை நிகழ்வுகளின விரளவுகள் மீது தனக்கு
அடிப்பரடை அரமெத்துக் மக சோள்ள முடிய சோது.
இல்ரோர்த் ஜூலை சயல்,  ஒர அவடமபிக்ரகய சோன
முடிவுடைன த சோன ஒரவர் விடைப்படை
 சவண்டியிரக்கும எனறு ட சோன கரதுகி சறன.

இந்த விவ சோதம  சமெ 7  அனறும மத சோடைர்ந்தது.  இரைண்டை சோம
உோர்த் ஜூலைகப்  சப சோரக்குப் பிந்ரதய பரழய ஒழுங்கு முறிவரத
உணர்ந்து மக சோண்டை அ சத சவரளயில்,  உோர்த் ஜூலைக
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவத்தின ஒர மடடிய மெற்றும அரமெதிகரைமெ சோன
அபிவிரத்திரய க சோத்தியமெ சோக்கக் கூடிய ஒர புதிய
உோர்த் ஜூலைகள சோவிய கமெநிரோர்த் ஜூலை துரிதமெ சோக ஸ்த சோபிக்கப்படுவரத
ட சோங்கள் முனமனதிர்ப சோர்த் சத சோமெ சோ?  இந்தக்  சகள்விக்கு
பினவரமெ சோறு பதிோர்த் ஜூலைளிக்க ட சோன விரழந் சதன:

இதற்கு ஒர பதிலுக்கு வந்தரடைய ட சோம
இந்தக்  சகள்வியின இரைண்டு பகுதிகரள
பரிசீலித்த சோக  சவண்டும:  முதோர்த் ஜூலை சோவத சோய்,
ஏக சோதிபத்திய கக்திகளுக்கு இரடையிோர்த் ஜூலை சோன
உறவு,  மெற்றும இரைண்டை சோவத சோய்,
வர்க்கங்களுக்கு இரடையிோர்த் ஜூலை சோன உறவு,
மவறுமெ சன  சதசிய மெட்டைத்தில் அல்ோர்த் ஜூலை, மெ சோற சோக
ஒர உோர்த் ஜூலைகள சோவிய மெட்டைத்தில்.   சகள்வி
எனனமவனற சோல்:  ஏக சோதிபத்தியவ சோதிகள சோல்
ஒர புதிய மெற்றும ஸ்திரைமெ சோன கமெநிரோர்த் ஜூலைரய
கமெ சோத சோனமெ சோக உரவ சோக்கி விடை முடியுமெ சோ?...

இது சவ தீர்மெ சோனகரைமெ சோன  சகள்வி:
ஏக சோதிபத்தியவ சோதிகள்,  ஒர புதிய உோர்த் ஜூலைக
கமெநிரோர்த் ஜூலைக்கும,  கக்திகளது ஒர புதிய
கர்வ சதக கமெநிரோர்த் ஜூலைக்கும அரமெதிய சோகவும
ஒத்திரகவ சோகவும வந்து சகர்வ சோர்கள் எனறு
எதிர்ப சோர்க்கோர்த் ஜூலை சோமெ சோ?  கர்வ சதக ஒற்றுரமெக்க சோக
 சதசிய டோர்த் ஜூலைனகரளத் திய சோகம மகய்ய
அவர்கள் விரப்பத்துடைன இரப்ப சோர்கள சோ?
ஆம எனறு மக சோல்ோர்த் ஜூலை  சவண்டுமமெனற சோல் 1)
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ வர்க்கம கடைந்த க சோோர்த் ஜூலைத்தில்
அது டடைந்து மக சோண்டை விதத்திற்கு
அடிப்பரடைய சோக மெ சோறுபட்டை விதத்தில் டடைந்து
மக சோள்ளும எனறும 2) ஏக சோதிபத்தியங்களுக்கு
இரடையில் இனறு நிோர்த் ஜூலைவுகிற முரைண்ப சோடுகள்
1914  மெற்றும 1939  இல் நிோர்த் ஜூலைவியரதக்
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க சோட்டிலும குரறந்த அளவிோர்த் ஜூலை சோனத சோக
இரக்கும எனறும அனுமெ சோனித்த சோக
 சவண்டும.

முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ வர்க்கம,  கடைந்த க சோோர்த் ஜூலை
வரைோர்த் ஜூலை சோற்று அனுபவத்திற்கு முரைண்ப சோடை சோன

விதத்தில்,  ஒர “ஞ்ஞ சோனமமபற்ற” ப சோரதரய
பினபற்றுவது தத்துவ சோர்த்தரீதிய சோக க சோத்திய சமெ
எனறு ஒரவர் ஒப்புக்மக சோள்வத சோகக் கூடை
ரவப் சப சோம;  ஒர  சதசிய முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ
கக்திய சோக, மிக அடிப்பரடைய சோன அமகங்களில்
தமெது டோர்த் ஜூலைனகளுக்கு அனுகூோர்த் ஜூலைமெற்றத சோக
இரக்கக் கூடிய ஏற்ப சோடுகளில் நுரழவதற்கு
அவர்கள் தய சோரிப்புடைன இரப்பத சோக
அனுமெ சோனித்துக் மக சோள்வத சோகவும கூடை
ரவப் சப சோம;  அப் சப சோதும எந்தமவ சோர  சதசிய
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ வர்க்கமும கர்வ சதக அரைங்கில்
மகய்யக்கூடிய விட்டுக்மக சோடுப்புகள் அதன
உள்ட சோட்டு எல்ரோர்த் ஜூலைகளுக்குள்த சோன
ஈடுமகய்யப்பட்டை சோக  சவண்டியிரக்கும
எனப சத உண்ரமெய சோக மத சோடைர்கிறது.   சதசிய
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ வர்க்கம அதன ஏக சோதிபத்திய
 சப சோட்டிய சோளர்களிடைம எனன
விட்டுக்மக சோடுக்கிற சத சோ அதரன அதன
மக சோந்த மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின மீது
அழுத்தத்ரத அதிகரிப்பதன மூோர்த் ஜூலைமெ சோகத்த சோன
அது ஈடுமகய்ய  சவண்டியிரக்கும.

இங்கு த சோன ட சோம இரைண்டை சோவது
பிரைச்சிரனக்கு,  அத சோவது,  கர்வ சதக வர்க்க
உறவுகள் நிரோர்த் ஜூலை எனும பிரைச்சிரனக்கு
வரகி சற சோம.  புதிய கமெநிரோர்த் ஜூலை ஒனறு
அரமெதிய சோனவிதத்தில் உரவ சோக்கப்பட்டு விடை
முடியும எனபத சோக அனுமெ சோனிக்கினற
பட்கத்தில்,  அத்தரகயமத சோர கமெநிரோர்த் ஜூலை
புரைட்சிகரைப் பரிமெ சோணங்களுடைன சோன வர்க்கப்
 சப சோரை சோட்டைத்ரத உரவ சோக்க சோமெல் வந்தரடைந்து
விடை முடியுமெ சோ?  இனரறய மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கமெ சோனது,  அதன தரோர்த் ஜூலைரமெயின
க சோட்டிக்மக சோடுப்ரபயும த சோண்டி, நூற்ற சோண்டின
திரப்பத்தில் இரந்தரதக் க சோட்டிலும ஒர
மிகப் மபரிய ப சோரிய கமூக கக்திரயப்
பிரைதிநிதித்துவம மகய்கிறது.  வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின
கடிக சோரைத்திரன பின சட சோக்கி திரப்ப முடிய சோது.
[15]

இந்த பகுப்ப சோய்வு கரிப சோர்க்கப்பட்டிரந்தது.  ஆயினும
இப் சப சோது ட சோம கிட்டைத்தட்டை மூனறு தக சோப்தங்களுக்கு
முனப சோக ICFI மிகத் மதளிவ சோக அரடைய சோளம
கண்டிரந்தமவ சோர மடரக்கடியின மிக முன சனறியமத சோர
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தில் இரக்கி சற சோம. அந்த கமெயத்தில் ட சோம, இந்த
மடரக்கடிய சோனது புரைட்சிகரைப்  சப சோரை சோட்டைத்தின ஒர புதிய
எழுச்சிரய உரவ சோக்கும எனறு முனகணித் சத சோம.  அந்த
எழுச்சியின மத சோடைக்கத்ரத ட சோம இப் சப சோது கண்ணுற்றுக்
மக சோண்டிரக்கி சற சோம.

இது டமரமெ மிக இனறியரமெய சோத  சகள்விக்குக்
மக சோண்டுவரகிறது. ட்மரை சோட்ஸ்கிக இயக்கத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுப்
பயணப்ப சோரதரய, 1923 இல் ஆன அதன மூோர்த் ஜூலைங்கள் வரரை
மகனறு ப சோர்த்த சோகி விட்டைதற்குப் பினனர்,  அதன
அபிவிரத்தியின ட சோனகு மதள்ளத்மதளிவ சோன
க சோோர்த் ஜூலைகட்டைங்கரள அரடைய சோளம கண்டிரப்பதன பினனர்,
டமெது  சவரோர்த் ஜூலையின இப் சப சோரதய க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம எவ்வ சோறு
குண சோமகப்படுத்தப்படை  சவண்டும?

கர்வ சதக மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தின ஒர புதிய புரைட்சிகரை

எழுச்சி, அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின அரைசியல்
டடைவடிக்ரகயுடைன கந்திப்பரத சய ட சோம இப் சப சோது
கண்ணுற்றுக் மக சோண்டிரக்கி சற சோம.  ட சோம இப் சப சோது
பகுப்ப சோய்வு மகய்து மக சோண்டிரக்கும உோர்த் ஜூலைக மடரக்கடியில்
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு அதிகரித்த விதத்தில் மகயலூக்கமெ சோன
மெற்றும  சடரைடிய சோனமத சோர பங் சகற்ப சோளரை சோய் இரக்கிறது.

பப் சோர்த் ஜூலை சோவ சோதிகரள அகற்றுவதற்க சோன இனறியரமெய சோத
தய சோரிப்பு  சவரோர்த் ஜூலைகள்,  ஒர கர்வ சதக அடித்தளத்தில்
உோர்த் ஜூலைகக் கட்சிரய மீளக்கட்டிமயழுப்புவது,  ICFI இன
கர்வ சதக மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயத்ரத எடுத்துரரைப்பது,  ட சோனக சோம
அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்று மெரைபியத்ரத ப சோதுக சோப்பது,
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின கழகங்கரள கட்சிகள சோக
மெ சோற்றுவது,  மெற்றும உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிக வரோர்த் ஜூலைத் தளத்ரத
ஸ்த சோபிப்பது ஆகியரவ ட சோனக சோம க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தின
முக்கியமெ சோன க சோதரனகள சோக இரந்தன.  இந்த க சோதரனகள்
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின அரைசியல் மகல்வ சோக்கு மிகப்பரைந்த
அளவில் விரிவு கண்பரதயும அதன உறுப்பினர்கள்
எண்ணிக்ரக கணிகமெ சோக வளர்ச்சி க சோண்பரதயும
க சோத்தியமெ சோக்கின. இந்த க சோோர்த் ஜூலைகட்டைம நிரறவுமபற்றது.

ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு, ட்மரை சோட்ஸ்கிக
இயக்க வரைோர்த் ஜூலை சோற்றின ஐந்த சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்ரதத்
மத சோடைங்கியிரக்கிறது.  இந்தக் க சோோர்த் ஜூலைகட்டை சமெ  சக சோகலிகப்
புரைட்சிக்க சோன உோர்த் ஜூலைகக் கட்சிய சோக ICFI இன விரிந்த
வளர்ச்சிரய க சோணவிரக்கும நிரோர்த் ஜூலைய சோகும.  30
ஆண்டுகளுக்கும முனனர் அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவ சோல்
அரடைய சோளம க சோணப்பட்டை,  மப சோரள சோத சோரை
உோர்த் ஜூலைகமெயமெ சோக்கத்தின புறநிரோர்த் ஜூலை நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகள்,
 சமெலும பிரைமமெ சோண்டைமெ சோனமத சோர அபிவிரத்திக்குள்
மகனறிரக்கினறன.  தகவல்மத சோடைர்பில் புரைட்சிகரள
உண்டை சோக்கியிரக்கும புதிய மத சோழில்நுட்பங்களது
எழுச்சியுடைன  சகர்ந்து,  இந்த நிகழ்ச்சிப் சப சோக்குகள் 25
ஆண்டுகள் முனபு வரரை கூடை கற்பரன மகய்திரக்க
சிரைமெமெ சோன ஒர மெட்டைத்திற்கு வர்க்கப்  சப சோரை சோட்டைத்ரத
கர்வ சதசியமெயப்படுத்தியிரக்கினறன.  மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள
வர்க்கத்தின புரைட்சிகரைப்  சப சோரை சோட்டைமெ சோனது ஒர
பரைஸ்பரைஇரணப்புரடைய மெற்றும ஐக்கியப்பட்டை உோர்த் ஜூலைக
இயக்கமெ சோக அபிவிரத்தி க சோணும. இந்த புறநிரோர்த் ஜூலை கமூகப்-
மப சோரள சோத சோரை நிகழ்ச்சிப் சப சோக்கின டனவ சோன அரைசியல்
தரோர்த் ஜூலைரமெய சோக ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழு
கட்டிமயழுப்பப்படும.  அது ஏக சோதிபத்தியப்  சப சோர் எனும
முதோர்த் ஜூலை சோளித்துவ அரைசியலுக்கு எதிரை சோக,  உோர்த் ஜூலைக  சக சோகலிகப்
புரைட்சி எனும வர்க்க-அடிப்பரடையிோர்த் ஜூலை சோன மூ சோர்த் ஜூலை சோப சோயத்ரத
எதிர்நிறுத்தும.  இது சவ ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின வரைோர்த் ஜூலை சோற்றில்
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புதிய க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தின அடிப்பரடைய சோன வரைோர்த் ஜூலை சோற்றுப்
பணிய சோகும.

டமெது இயக்கத்தின  சவரோர்த் ஜூலைத்திட்டைமும சிந்தரனகளும
மத சோழிோர்த் ஜூலை சோள வர்க்கத்தில் மவகுநோர்த் ஜன ஆதரைரவப்
மபறுவதற்க சோன க சோத்தியம மக சோண்டுள்ளரத ஆளும
வர்க்கம உணர்ந்துமக சோள்கிறது எனற மதளிவ சோனமத சோர
அரைசியல் வ சோகக சமெ டமெது  சநோர்த் ஜர்மென பிரிவின மீது

Verfassungsschutz டடைத்தும த சோக்குதோர்த் ஜூலை சோகும.  SGP 2017
மகப்டைமபர் கூட்டைரைக சோங்கத்  சதர்தலில் மிகக் குரறந்த
வ சோக்குக சள மபற்றது எனபரத அந்த அறிக்ரக
குறிப்பிடுகிறது.  ஆயினும உடைனடிய சோக பினவரம

எச்கரிக்ரகரயயும Verfassungsschutz  சகர்த்துக் மக சோண்டைது:
“மெறுபக்கத்தில்,  வ சோதி,   சநோர்த் ஜர்மென கூட்டைரைக சோங்கத்
 சதர்தலிலும,  அதுமத சோடைர்ப சோன மப சோது ஒளிபரைப்பு
நிறுவனங்களிலும கூடை  சதர்தல் விளமபரைங்களிலும,
பங்குமபற்றதன மூோர்த் ஜூலைமெ சோக,  மப சோதுமெக்களது
விழிப்புணர்ரவரயயும கவனத்ரதயும கணிகமெ சோகப்
மபற்றிரக்கிறது எனபது நிச்கயம.”

ஒர அர்த்தத்தில்,   சக சோகலிக கமெத்துவக் கட்சியின
(Sozialistische Gleichheitspartei) அரைசியல் உயர்நிரோர்த் ஜூலை குறித்த
இந்த ஒப்புதல் ஒர புகழ்மமெ சோழிய சோக இரக்கிறது.
அ சத சடரைத்தில் இது ஒர மிரைட்டைோர்த் ஜூலை சோகவும இரக்கிறது,
அரத அகட்ரடைமகய்ய சோத வரகயில் கவனத்தில் எடுத்துக்
மக சோள்ளப்படை  சவண்டும.  மப சோரத்தமெ சோன அரைசியல் மெற்றும
டரடைமுரற பதில்டடைவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட்டை சோக
 சவண்டும.

வர்க்கப்  சப சோரை சோட்டைத்தின இந்த உோர்த் ஜூலைகள சோவிய
அபிவிரத்தியின  சதரவகரளப் பூர்த்தி மகய்வதற்கு
அரனத்துோர்த் ஜூலைகக் குழுவின க சோரிய சோளர்கள் டமெது உோர்த் ஜூலைகக்
கட்சியின ஒட்டுமமெ சோத்த தத்துவ சோர்த்த மெற்றும அரைசியல்
மூோர்த் ஜூலைதனத்ரதப் பயனபடுத்திக் மக சோள்வது அவசியமெ சோக
உள்ளது. இந்த அடித்தளத்தின மீ சத ட சோனக சோம அகிோர்த் ஜூலைத்தின
வரைோர்த் ஜூலை சோற்றிோர்த் ஜூலை சோன இந்த புதிய,  ஐந்த சோவது க சோோர்த் ஜூலைகட்டைத்தின

 சப சோது கட்சி தனது  சவரோர்த் ஜூலைகரள அபிவிரத்தி
மகய்யவிரக்கிறது.
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