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சீனன: தியனனன்னன்மென் சதுக்க
படுனகனலொலைக்குப் பின் முப்பது ஆண்டுகள
By Peter Symonds,

இந்த

விரிவுவுரிவுரை

ை சரை சோரலிர

ரமத்துவக்

கட்சியின

(அஅமமரிக்கை சோ) ை சகை சோவுரடைப் பள்ளியில் 2019 ஜஜூவுரலை 25 அனற
பீட்டைர் வுரரமண்ட் வழங்கியதை சோகும. வுரரமண்ட் உலைக
ை சரை சோரலிர வவுரலைத் தளத்தின ரர்வை சதர ஆசிரியர் குழுவில்
ஒரு அங்கத்தினர் ஆகவும ஆஸ்திை சிவுரைலிய ை சரை சோரலிர
ரமத்துவக் கட்சியின ை சதசிய WSWS ஆசிரியிவுரைை சோகவும
இருக்கி்கிறை சோர்.
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இந்த

இிவுரைத்தமை சதை சோய்ந்த

ஒடுக்குமுவுர்கிறயை சோனது,

முதலைை சோளித்துவ
மீட்சி
நிகழ்ச்சிப்ை சபை சோக்குகள்
மிகப்பிவுரைந்தளவில் ை சவகஅமமடுப்பதற்கு கதவு தி்கிறந்து விட்டைது.
இதனை சோல்
அமவளிதைய நை சோட்டு
மூலைதனம
அமவள்ளஅமமனப்
பை சோய்ந்ததை சோல்
மவுரலைப்பூட்டும
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை
வளர்ச்சி
மட்டைங்கவுரள உருவை சோக்கிய அை சதை சதைய நிவுரைத்தில் சீனை சோ இப்ை சபை சோது
சிக்கியிருக்கின்கிறதை சோன உள்முகமை சோன ரமூகப் பதட்டைங்களும
அமவளிப்பு்கிறமிருந்தை சோன புவியிவுரைசியல் ை சமை சோதல்களும தீவிிவுரை
கூர்வுரமயவுரடைகின்கிற நிவுரலைவுரமகவுரளயும உருவை சோக்கியுள்ளன.
30 ஆண்டுகளுக்கு முனபை சோக தைய நடைந்ை சதறிய நிகழ்வுகளின
ை சபை சோக்வுரக,
சுருக்கமை சோகஅமவன்கிறை சோலும
கூடை,
ை சகை சோடிட்டுக்
கை சோட்டுவது அவசியமை சோகும. இது அமவறமை சன பவுரழய
நிவுரனவுகவுரள
மீட்டுக்அமகை சோள்வை சதை சோ
அல்லைது
அந்த
ரமயத்தில்
பி்கிறந்திிவுரைை சோதவர்களுக்கு
தகவல்கவுரள
வழங்குகின்கிற ஒரு பிிவுரைச்சிவுரனயல்லை. திருமபிப்பை சோர்ப்பதில்
உள்ள
அனுகூலைத்தினை சோல்,
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
மற்றம
இவுரளஞர்களது
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்களின
வீச்சும
புிவுரைட்சிகிவுரைத்
தனவுரமயும, அது 1949 சீனப் புிவுரைட்சிக்குப் பிந்வுரதய
கை சோலைத்தில் அதுவவுரிவுரை கண்டிிவுரைை சோததை சோக இருந்தது எனபது மிக

ை சம 1989 ல் தியனனஅமமன
ரதுக்கத்தில்
Photo - Sadayuki Mikami)

அமவகுஜன ஆர்ப்பை சோட்ம (AP

ஜஜூன
3-4
இிவுரைவுக்குப்
பிந்வுரதய
தைய நை சோட்கள்
மற்றம
வை சோிவுரைங்களில் ஒரு அமகை சோடூிவுரைமை சோன இிவுரைை சோணுவ ஒடுக்குமுவுர்கிறயில்
அமரனற முடிவவுரடைந்த, 1989 ஏப்ிவுரைல் அமதை சோடைங்கிய அமவகுஜன

அமவளிப்பவுரடையை சோகப் புலைப்படுகி்கிறது. CCP ஆட்சியை சோனது ை சவர்
வவுரிவுரை உலுக்கப்பட்டைது எனபதுடைன, அப்ை சபை சோது முதலைை சோக
இனஅமனை சோரு
அமகை சோந்தளிப்பை சோன ரமூக எழுச்சி
குறித்த
அச்ரத்திை சலைை சய வை சோழ்ந்து வந்திருக்கி்கிறது.

ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள்
அமவடித்தவுரமயை சோனது
சீனை சோவில்
ஒரு
அமவகுமுக்கியமை சோன
விவுரைலைை சோற்றத்
திருப்புமுவுரனயை சோகவும
ரர்வை சதர
அளவில்
தைய நடைந்ை சதறிக்
அமகை சோண்டிருந்த
ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்தின
அமதைய நருக்கடியில்
ஒரு
முக்கியமை சோன
கூ்கிறை சோகவும அவுரமந்திருந்தது.
“தியை சோஅமனனஅமமன

ரதுக்க
படுஅமகை சோவுரலை”யை சோக
குறிப்பிடைப்படுவது அமபய்ஜிங் மற்றம அதன அவுரடையை சோள
வுரமய
ரதுக்கத்துடைன
மட்டுப்பட்டைதுமில்வுரலை,
அல்லைது
மை சோணவர்கவுரள
மட்டும
பிிவுரைதை சோன
இலைக்கை சோகக்
குறிவுரவத்ததுமில்வுரலை.
எல்லைை சோவற்றக்கும
ை சமல்,
சீனப்
புிவுரைட்சியின ை சதட்டைங்கவுரள அழித்துக் அமகை சோண்டிருந்த அமடைங்
ஷியை சோை சவை சோபிங்

(Deng

Xiaoping)

தவுரலைவுரமயிலைை சோன

சீனக்

கமயூனிஸ்ட்
கட்சி
(CCP)
இன
ரந்வுரத-ஆதிவுரைவுக்
அமகை சோள்வுரககளது
ரமூக
விவுரளவுகளுக்கு
எதிிவுரைை சோக
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கம முனஅமனடுத்த ஒரு கிளர்ச்சிவுரய
ஒடுக்குவவுரத ை சதைய நை சோக்கிை சய அது அமரலுத்தப்பட்டைது.

1- China: Thirty years since the Tiananmen Square massacre

அமடைங் ஷியை சோை சவை சோபிங்

1978
இல்
அமடைங்
ஷியை சோை சவை சோபிங்
இனை சோல்
துவக்கமளிக்கப்பட்டை
ரந்வுரத-ஆதிவுரைவு
மறசீிவுரைவுரமப்பு,
ஆிவுரைமபத்தில்
வை சோக்குறதியளிக்கப்பட்டைவை சோ்கிறை சோய்
அிவுரைசியல்

சீர்திருத்தத்வுரதக் அமகை சோண்டுவிவுரைத் தவறியவுரமயை சோனது 1989
இல்
புத்திஜீவிகள்
மற்றம
மை சோணவர்கள்
மத்தியில்
பிவுரைவலைை சோன ஏமை சோற்்கிறத்வுரத உருவை சோக்கியிருந்தது. ை சவர்ரை சோய்
ஒப்பந்த ஷிவுரைத்துகளின கீழ், ஜப்பை சோனிடைம சீனப் பகுதிவுரய
விட்டுக்அமகை சோடுத்தவுரமவுரய
அவுரடையை சோளப்படுத்தும ை சம
4
இயக்கத்தின 70 வது ஆண்டுதினத்வுரதக் அமகை சோண்டைை சோடும
விதமை சோக
திட்டைமிடைப்பட்டை
மை சோணவர்
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள்
ஜனதைய நை சோயக உரிவுரமகளுக்கை சோன ஒரு மிகப் பிவுரைந்த இயக்கமை சோக
அமவடித்தன.
ஆயினும, CCP இன முனனை சோள் அமபை சோதுச் அமரயலைிவுரைை சோன ான ஹர
ை சயை சோபை சோங் 1989 ஏப்ிவுரைல் 15 அனற மிவுரைணமவுரடைந்தவுரதத்
அமதை சோடைர்ந்து திட்டைங்கள் மை சோற்்கிறப்பட்டைன. ஒரு அிவுரைசியல்
சீர்திருத்தவை சோதியை சோக கருதப்பட்டை அவர் 1986-87 இல் தைய நடைந்த
முந்வுரதய
மை சோணவர்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்களுக்கு
கை சோிவுரைணகர்த்தை சோகவை சோக
குற்்கிறமரை சோட்டைப்பட்டைவிவுரைை சோவை சோர்.
“முதலைை சோளித்துவ
தை சோிவுரைை சோளவை சோத”த்வுரத
அனுமதித்ததை சோக
குற்்கிறமரை சோட்டைப்பட்டை அவர், மை சோணவர் ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள்
ை சபை சோலைந்தில்

1980-81

இல்

அமவடித்த

Solidarity

இயக்க

ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்கவுரளப்
ை சபை சோன்கிறஅமதை சோரு
பிவுரைந்த
ரமூக
அவுரமதியினவுரமவுரய பற்்கிறவுரவத்து விடும எனற ஸ்ிவுரைை சோலினிர
எந்திிவுரைத்தில் எழுந்த அச்ரங்களது மத்தியில், கட்சித்
தவுரலைவர் பதவியில் இருந்து அகற்்கிறப்பட்டைை சோர்.
ான ஹஜூ ை சயை சோபை சோங்கின மிவுரைணத்வுரத அனுரரிக்கும விதமை சோன
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள்
துரிதமை சோக
ஒரு
ை சதசியளவிலைை சோன
ஆர்ப்பை சோட்டை இயக்கமை சோக விரிவவுரடைந்தது. மை சோணவர்கள் ான ஹஜூ
அமவளிை சயற்்கிறப்பட்டைதற்கை சோன ஒரு விளக்கத்திற்கு அவுரழப்பு
விடுத்ததுடைன மட்டுமினறி, உயர்மட்டைத் தவுரலைவர்கள் மற்றம
அவர்களது குடுமபங்களது வருமை சோனங்கவுரள அமவளிப்படுத்த
ை சவண்டும; ஊடைக சுதந்திிவுரைம; கல்வி நிதியை சோதை சோிவுரை அதிகரிப்பு;
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள் மீதை சோன கட்டுப்பை சோடுகளுக்கு முடிவு கட்டை
ை சவண்டும; மற்றம “ை சமை சோரமை சோன” அிவுரைரை சோங்க அதிகை சோரிகவுரளப்
பிிவுரைதியிடை ஜனதைய நை சோயகரீதியை சோன ை சதர்தல்கள் தைய நடைத்த ை சவண்டும
எனபன
ை சபை சோன்கிற
மற்்கிற
ை சகை சோரிக்வுரககவுரள
எழுப்பத்
அமதை சோடைங்கினர். அமபய்ஜிங் பல்கவுரலைக்கழக மை சோணவர்களின
தனனை சோட்சி கூட்டைவுரமப்பு (Autonomous Federation of Beijing
University Students)
மற்றம அமபய்ஜிங் அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
தனனை சோட்சி கூட்டைவுரமப்பு (Beijing Workers Autonomous
Federation)
ஆகியவற்றின
உருவை சோக்கம
குறிப்பை சோக
ஸ்ிவுரைை சோலினிர எந்திிவுரைத்திற்கு கவவுரலையூட்டியது.
ஏப்ிவுரைல் 22 அனற, 100,000 ை சபர் தியஅமனனஅமமன ரதுக்கத்தில்
திிவுரைண்டைனர், ஒரு மில்லியன ை சபர் ான ஹஜூவின இறதி
ஊர்வலைத்திற்கை சோய் வீதிகளில் இ்கிறங்கினர் —இவர்களில்
அமபருமபை சோலைை சோை சனை சோர்
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்.
அந்தைய நை சோளில்,
அமதை சோழிலைை சோளர்’ கூட்டைவுரமப்பை சோனது, அமடைங் ஷியை சோை சவை சோப்பிங்
குடுமபத்தை சோிவுரைது அமரை சோத்துமதிப்பு, அதிகை சோிவுரைத்துவ சி்கிறப்புச்
ரலுவுரககள் மற்றம ரந்வுரத சீர்திருத்தத்தின

“குவுர்கிறபை சோடுகள்”

ஆகியவற்வுர்கிறக் கண்டைனம அமரய்யும துண்டைறிக்வுரககவுரள
விநிை சயை சோகித்தது. குறிப்பை சோக, விவுரலைவை சோசி ஸ்திிவுரைப்படுத்தப்படை
ை சவண்டும
எனற
அவர்கள் ை சகை சோரினர்,
ஏஅமனன்கிறை சோல்
பணவீக்கம
கிட்டைத்தட்டை
30
ரதவீதத்தில்
அமரனற
அமகை சோண்டிருந்தது.
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ை சம 4 அனற, தியஅமனனஅமமன ரதுக்கத்திலைை சோன எண்ணிக்வுரக
300,000 ஆக உயர்வு கண்டைது, 60,000 மை சோணவர்களுடைன
கை சோல்
மில்லியன
அமபய்ஜிங்
அமதை சோழிலைை சோளர்களும
ரங்கமித்திருந்தனர்.
ஷை சோங்கை சோய்,
தைய நை சோஞ்சிங்,
வூான ஹை சோன,
ரை சோங்ஷை சோ மற்றம ஷியை சோன உள்ளிட்டை 51 பி்கிற தைய நகிவுரைங்களில்
குறிப்பிடுமபடியை சோன
ை சபிவுரைணிகளும
ஊர்வலைங்களும
தைய நவுரடைஅமபற்்கிறன.
இதற்கு எவ்வை சோற பதிலைளிப்பது எனபதில் CCP தவுரலைவுரம
பிளவுபட்டிருந்தது. கட்சித் தவுரலைவிவுரைை சோக ான ஹஜூவின இடைத்தில்
அமர்த்தப்பட்டிருந்த ஷை சோை சவை சோ ஷியை சோங் (Zhao Ziyang)
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கவுரள
ஒடுக்குவதற்கு
பவுரடைவலிவுரமவுரய
பிிவுரைை சயை சோகிக்க
தயக்கம
கை சோட்டினை சோர்,
மை சோணவர்
தவுரலைவர்களுடைன ை சபச்சுவை சோர்த்வுரதக்கு முயலைை சவ அவர்
விருமபினை சோர். ஜனை சோதிபதி லி அமபங் பிிவுரைதிநிதித்துவம அமரய்த
மற்றம அமடைங் ஷியை சோை சவை சோபிங்கினை சோல் ஆதரிக்கப்பட்டை கடுமநிவுரலைப்பை சோட்டுக்
கனவுரன,
இயக்கம
விரிவவுரடையை சோமல்
தடுப்பதற்கு ை சபை சோலிஸ்-அிவுரைசு தைய நடைவடிக்வுரககள் எடுக்கப்படை
ை சவண்டும
என
அழுத்தமளித்தது.
எவ்வை சோ்கிறை சோயினும,
மை சோணவர் தவுரலைவர்கவுரள ரமிவுரைரம அமரய்வதற்கை சோன ஷை சோை சவை சோ
ஷியை சோங் இன முயற்சிகவுரள நிகழ்வுகள் துரிதமை சோக முந்திக்
அமகை சோண்டு விட்டைன.
ை சம 13 அனற, பலை தரை சோப்த கை சோலைத்தில் ஒரு ை சரை சோவியத்
தவுரலைவர் ை சமற்அமகை சோள்ளும முதல் அிவுரைசுமுவுர்கிறப் பயணமை சோக
மிக்வுரகயில் ை சகை சோர்பச்ை சரவ் வந்துை சரர்வதற்கு ரற்ற முந்வுரதய
ரமயத்தில், மை சோணவர்களின ஒரு குழு தியை சோனனஅமமன
ரதுக்கத்திற்கு
அணிவகுத்துச்
அமரனற
தங்களது
ை சகை சோரிக்வுரககள்
நிவுர்கிறை சவற்்கிறப்படும
வவுரிவுரையை சோன
ஒரு
உண்ணை சோவிிவுரைதப்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்வுரதத்
அமதை சோடைக்கியது.
மை சோணவர்கள், அமதை சோழிலைை சோளர்கள் மற்றம பி்கிற குடிமக்கள்
அந்த
மிகப்அமபரும
ரதுக்கத்திற்குள்
அமவள்ளஅமமனப்
பை சோய்ந்தவுரத அடுத்து இந்த உண்ணை சோவிிவுரைதப் ை சபை சோிவுரைை சோட்டைம ஒரு
உள்ளிருப்புப் ை சபை சோிவுரைை சோட்டைமை சோக துரிதமை சோக விரிவவுரடைந்தது.
பலைருக்கு ை சகை சோர்பச்ை சரவ் மீதும அவிவுரைது கிளை சோஸ்ை சனை சோஸ்ட்
அல்லைது “அமவளிப்பவுரடைத் தனவுரம” அமகை சோள்வுரக மீதும
பிிவுரைவுரமகள் இருந்தன. உத்திை சயை சோகபூர்வ விவுரைை சவற்வுரப இந்த
ரதுக்கத்தில் தைய நடைத்துவதற்கு திட்டைமிட்டிருந்த CCP இன
தவுரலைவர்களுக்கு இந்த உள்ளிருப்புப் ை சபை சோிவுரைை சோட்டைம ஒரு
அமபரும
அமதை சோந்திவுரைவை சோய்
இருந்தது,
அவர்கள்
இறதி
ை சதைய நிவுரைத்தில்
நிகழ்ச்சிகளுக்கை சோன
இடைங்கவுரள
மை சோற்்கிற
ை சவண்டியதை சோனது.
விவுரைலைை சோற்றச்

சி்கிறப்புமிக்க

சீன-ை சரை சோவியத்

ரந்திப்புக்கு

இவுரடையூற விவுரளவிக்க ை சவண்டைை சோம என்கிற ஷை சோை சவை சோ ஷியை சோங்
இன பகிிவுரைங்க விண்ணப்பங்கவுரளயும தை சோண்டி, ை சம 15
அனற,
அவுரிவுரை
மில்லியன
அமதை சோழிலைை சோளர்களும
மை சோணவர்களும
தியஅமனனஅமமன
ரதுக்கத்தில்
அணிதிிவுரைண்டைனர். ை சம 17 அனற, இிவுரைண்டு மில்லியன
மக்கள் அமபய்ஜிங்கில் அணிவகுத்திருந்தனர், இவர்களில்
பலைரும
தமது
ை சவவுரலையிடை
பதை சோவுரககளின
கீழ்
திிவுரைண்டிருந்தனர். பதிஅமனட்டு மை சோகை சோணங்கள் மிகப்அமபரும
அளவிலைை சோன
ஆர்ப்பை சோட்டைங்களின
அமரய்திகவுரளக்
அமகை சோண்டிருந்தன. உதை சோிவுரைணமை சோக, அமான ஹை சபய் (Hebei) மை சோகை சோண
தவுரலைதைய நகிவுரைத்தில், ை சம 18 அனற, 150,000 ை சபர் வீதிகளில்

இ்கிறங்கியிருந்தனர். ஷை சோங்கை சோயில் 100,000 அமதை சோழிலைை சோளர்கள்,
ஆசிரியர்கள், அிவுரைரை சோங்க அதிகை சோரிகள், மை சோணவர்கள் மற்றம
விஞ்ஞை சோனிகள் பங்குபற்றியிருந்தனர்.
ஒரு கல்வியை சோளர் இவ்வை சோற குறித்திருக்கி்கிறை சோர்:
ை சம
மை சோத
மத்தியிலைை சோன
பை சோரிய
ஆர்ப்பை சோட்டைங்களின
முக்கியத்துவம
அமவறமை சன
பங்ை சகற்்கிறவர்களின
மிகப்
பிிவுரைமமை சோண்டைமை சோன எண்ணிக்வுரக மட்டுமல்லை,
அதன
ரமூக
ஒனறை சரர்க்வுரகயுமை சோகும.
மை சோணவர்கள்,
அவர்களுடைன
புத்திஜீவிகள்
மற்றம பத்திரிவுரகயை சோளர்கள் ஆகிை சயை சோருடைன
ை சரர்ந்து இப்ை சபை சோது கட்சிக் கை சோரியை சோளர்களின
குழுக்கள்,
அிவுரைரை சோங்க
அலுவலைகப்
பணியை சோளர்கள்,
பள்ளியை சோசிரியர்கள்,
அமபய்ஜிங்கின கிிவுரைை சோமப்பு்கிற பு்கிறதைய நகர்ப்பகுதிகளில்
இருந்து வந்திருந்த விவரை சோயிகள், மற்றம மிக
முக்கியமை சோய்,
நூ்கிறை சோயிிவுரைக்கணக்கை சோன
அமதை சோழிற்ரை சோவுரலைத்
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
ஆகிை சயை சோரும இவுரணந்து அமகை சோண்டிருந்தனர்...
முதலைை சோவது மை சோணவர் ஆர்ப்பை சோட்டைங்களின ஒரு
மை சோதத்திற்குப் பினனர், கிட்டைத்தட்டை தைய நகர்ப்பு்கிற
ரமூக மற்றம அமதை சோழிற்ரை சோர்ந்த குழுக்கள் என
அவுரனவருை சம
அிவுரைரை சோங்கத்திற்கு
எதிிவுரைை சோக
அணிதிிவுரைண்டிருந்ை சதை சோர்
மத்தியில்
பிிவுரைதிநிதித்துவம
அமரய்யப்பட்டிருந்தனர்.
அவர்கள்
அவுரனவருை சம
தத்தமது
ஸ்தை சோபனங்கள் மற்றம ை சவவுரலைப் பிரிவுகவுரள
அவுரடையை சோளம
கை சோட்டும
தமது
அமரை சோந்த
பதை சோவுரககவுரள
அமபருவுரமஅமபை சோங்க
ப்கிறக்கவிட்டிருந்தனர்....
ஒட்டுஅமமை சோத்த
தைய நகிவுரைமுை சம அமடைங் ஷியை சோை சவை சோப்பிங் ஆட்சிக்கு
எதிிவுரைை சோய் தனஅமனழுச்சியை சோக எழுந்து விட்டைவுரதப்
ை சபை சோலிருந்தது. [The Deng Xiaoping Era, Maurice
Meissner, p.428]

அதிகை சோிவுரைத்துவம மை சோணவர் தவுரலைவர்களது
ை சகை சோரிக்வுரககள்
சிலைவற்வுர்கிற
பூர்த்தி
அமரய்வவுரதப் பரிசீலித்தை சத தவிிவுரை, அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்துடைனை சோன எந்த ரமிவுரைரமும ை சகள்விக்க்
அப்பை சோற்பட்டைதை சோய்
இருந்தது.
நிவுரலையை சோன
விவுரலைவை சோசி,
உத்திவுரைவை சோதமை சோன
ை சவவுரலைகள்
மற்றம ரமூக ை சரவுரவகவுரளப் பிவுரைை சோமரிப்பதை சோன
அவர்களது ை சகை சோரிக்வுரககள் முதலைை சோளித்துவ
மீட்சித் திட்டைநிிவுரைலுக்கு ை சதைய நிவுரைடியை சோக குறக்ை சக
வந்ததை சோய் இருந்தது. ை சமலும, அவர்களது
குை சிவுரைை சோதமை சோனது ஒட்டுஅமமை சோத்த அதிகை சோிவுரைத்துவ
எந்திிவுரைத்வுரத ை சதைய நை சோக்கியும, CCP தவுரலைவர்கள்
மற்றம
அவர்தம
குடுமபத்தை சோிவுரைை சோல்
குவிக்கப்பட்டை
அமரை சோத்துக்கள்
மற்றம
ரலுவுரககவுரள ை சதைய நை சோக்கியுமை சோய் இருந்தது.
CCP

அமடைங் ஷியை சோை சவை சோபிங்கின தூண்டுதலின ை சபரில், ஸ்ிவுரைை சோலினிர
ஆட்சி அமரயற்பட்டைது. ஷை சோை சவை சோ ஷியை சோங் ஓிவுரைங்கட்டைப்பட்டு
வீட்டுக்கை சோவலில்
வுரவக்கப்பட்டைை சோர்.
ை சம
20
அனற
3- China: Thirty years since the Tiananmen Square massacre

இிவுரைை சோணுவச் ரட்டைத்வுரத திணித்து லி அமபங் அறிவித்தை சோர்.
ஆயினும, இதற்அமகல்லைை சோம பயந்துை சபை சோவதற்கு அப்பை சோற்பட்டு,
ஒரு மில்லியனுக்கும அதிகமை சோன மக்கள் அடுத்த தைய நை சோளிலும
அதனபின மறபடி ை சம 23 அனறம தியஅமனனஅமமன
ரதுக்கத்தில் திிவுரைண்டைனர். ை சம 23 அனற இிவுரைை சோணுவம
வந்துை சரர்ந்தை சபை சோது, சிப்பை சோய்கள் தங்கள் ஆயுதங்கவுரள
மக்கவுரள
ை சதைய நை சோக்கித்
திருப்ப
ை சவண்டைை சோம
எனற
ஆயிிவுரைக்கணக்கை சோன
அமதை சோழிலைை சோளர்களும
மை சோணவர்களும
விண்ணப்பம
அமரய்தனர்.
துருப்புகளில்
பலைவும
கண்ணீர்மல்க
அமதைய நகிழ்ச்சி
அமகை சோண்டைனர்,
தங்களது
டிிவுரைக்குகவுரள திருப்பியும கூடை அமரனற விட்டைனர். அடுத்த
தைய நை சோள்,
சிப்பை சோய்கள்
அமதை சோழிலைை சோளர்களுடைன
ை சரர்ந்து
அமகை சோள்வவுரத தடுப்பதற்கை சோக, அமபய்ஜிங் பிிவுரைை சோந்தியத்வுரதச்
ை சரர்ந்த
இிவுரைை சோணுவப்
உத்திவுரைவிடைப்பட்டைது.

பிரிவுகவுரள

திருமபிச்

அமரல்லை

ஜஜூன 3-4 இிவுரைத்தக்களரியை சோன ஒடுக்குமுவுர்கிறக்கை சோக எங்ை சகை சோ
மூவுரலைகளில்
இருக்கும
மை சோகை சோணங்களில்
இருந்து
துருப்புகவுரள
அமகை சோண்டுவிவுரை
அமடைங்
ஷியை சோை சவை சோப்பிங்
நிர்ப்பந்தம அமபற்்கிறை சோர். இவுரடைப்பட்டை இிவுரைண்டு வை சோிவுரைங்களில்,
ஆர்ப்பை சோட்டைக்கை சோிவுரைர்கள் மத்தியில் அிவுரைசியல் தவுரலைவுரமயின
அமதைய நருக்கடி
அமவட்டைஅமவளிச்ரமை சோய்
இருந்தது.
மை சோணவர்
தவுரலைவர்கள் பிளவுபட்டிருந்தனர், மிகவும பழவுரமவை சோத
அடுக்குகள் தியஅமனனஅமமன ரதுக்க ஆக்கிிவுரைமிப்பு முடிவதை சோக
அறிவித்த ை சவவுரளயில், கூடுதல் தீவிிவுரைப்பட்டை கூறகள் —
இவர்களில் பலைரும மற்்கிற தைய நகிவுரைங்களில் இருந்து அமபய்ஜிங்
பயணித்து வந்திருந்தவர்கள்— அமதை சோடைர்ந்து ஆக்கிிவுரைமிப்வுரப
நீடிக்க உறதிை சயற்்கிறனர். அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின அமபரும
பிரிவுகள்
மை சோணவர்கவுரளப்
பை சோதுகை சோப்பதற்கும
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கவுரள அமதை சோடைர்ந்து தைய நடைத்திச் அமரல்வதற்குமை சோன
தமது தீர்க்கமை சோன உறதிவுரய அமவளிப்படுத்தினர். அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்க
பு்கிறதைய நகர்ப்
பகுதிகளில்
தவுரடையிவுரைண்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டைன, ை சமை சோட்டைை சோர் வுரபக்குகளிலைை சோன ப்கிறக்கும
பவுரடையினர் தைய நடைவடிக்வுரககவுரள ஒருங்கிவுரணப்பு அமரய்தனர்.
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்

தனனை சோட்சிக் கூட்டைவுரமப்பின (Workers
Autonomous Federation) அங்கத்துவம 20,000 ஆக வளர்ச்சி
கண்டைது. அமபய்ஜிங்கில் இருந்த அதிகை சோரிகள் முடைங்கிய
ை சவவுரளயில், அமதை சோழிலைை சோளர்கள் விடையங்கவுரள தங்களது
அமரை சோந்தக் வுரககளில் எடுக்கத் அமதை சோடைங்கினர், ை சபை சோக்குவிவுரைத்வுரத
ஒழுங்குஅமரய்வது ை சபை சோன்கிற அடிப்பவுரடையை சோன அமரயல்கவுரள
ை சமற்அமகை சோண்டைனர்.
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
ஆர்ப்பை சோட்டைங்களில்
பங்குஅமபற்்கிறதன கை சோிவுரைணத்தை சோல் உற்பத்தி நிறத்தப்பட்டைது. ை சம
25
அனற,
ஒரு
மில்லியன
ை சபர்
அமபய்ஜிங்கில்
இனனுஅமமை சோரு பை சோரிய ஆர்ப்பை சோட்டைத்வுரத தைய நடைத்தினர்.
அடுத்த தைய நை சோள் அமவளியை சோன கூட்டைவுரமப்பின ஒரு அறிக்வுரக
அறிவித்தது:
தைய நை சோை சம [அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கம] இந்த ை சதரத்தின
நியை சோயமை சோன
எஜமை சோனர்கள்.
ை சதசிய
விவகை சோிவுரைங்களில்
தைய நமது
குிவுரைல்
அமரவிமடுக்கப்பட்டைை சோக ை சவண்டும. ை சதரத்தின
சீிவுரைழிந்த கழிரவுரடைகவுரளக் அமகை சோண்டை ஒரு சிறிய
கூட்டைம...
தைய நமது
அமபயவுரிவுரை
அபகரித்துக்
அமகை சோண்டு மை சோணவர்கவுரள ஒடுக்குவவுரதயும,

ஜனதைய நை சோயகத்வுரத படுஅமகை சோவுரலை அமரய்வவுரதயும
மனித
உரிவுரமகவுரள
கை சோலில்
ை சபை சோட்டு
தைய நசுக்குவவுரதயும நிச்ரயமை சோக தைய நை சோம ஒருை சபை சோதும
தைய நை சோம அனுமதிக்கக் கூடைை சோது.
ஜஜூன 3 அனற இிவுரைவு தியஅமனனஅமமன ரதுக்கம ை சதைய நை சோக்கி
துருப்புகள் தைய நகர்ந்த ை சவவுரளயிலும அங்ை சக துணிச்ரலுக்கு
பஞ்ரமிருக்கவில்வுரலை,
ஆயினும
முக்கிய
யுத்தங்கள்
அமபய்ஜிங்கின அமதை சோழிலைை சோள-வர்க்க பு்கிறதைய நகர்ப் பகுதிகளில்
தைய நவுரடைஅமபற்்கிறன.
ஒப்பீட்டைளவில்
மிகக்
குவுர்கிறந்த
எண்ணிக்வுரகயிலைை சோை சனை சோை சிவுரை
ரதுக்கத்திை சலைை சய
இருந்தனர்.
கண்ணை சோல் கண்டை ஒரு ரை சோட்சி கூறினை சோர், “ஆயுதை சமந்திய
வை சோகனங்கள் ரை சோவுரலைத்தவுரடைகவுரள தைய நசுக்கிச் அமரன்கிறன, கை சோர்கள்
மற்றம ை சபருந்துகவுரள ை சமை சோதித் தள்ளின. நிிவுரைை சோயுதபை சோணியை சோய்
இருந்த மக்களுக்கு அமரங்கல்கள் மட்டுை சம வுரககளில்
கிவுரடைத்தன.. பதிலுக்கு அவர்கள் அமபற்்கிறது குண்டுகவுரள,
எந்திிவுரைத்
துப்பை சோக்கிகள்
மற்றம
அவுரிவுரை
தை சோனியங்கி
துப்பை சோக்கிகளில் இருந்தை சோன குண்டு மவுரழவுரய.” [Meissner
இல் ை சமற்ை சகை சோளிடைப்பட்டைவை சோற, பக்.458]
கண்ணை சோல் கண்டை இனனுஅமமை சோரு ரை சோட்சி எழுதியதை சோவது:
ஒட்டுஅமமை சோத்த
அமபய்ஜிங்
ை சகை சோபை சோை சவரம
மற்றம
தீவிிவுரைக்
நிவுரலையில்
இருப்பதை சோகப்பட்டைது.

தைய நகருை சம
கிளர்ச்சி
ரை சோங்கன

ரை சோவுரலையின பக்கவை சோட்டு வீதிகளில், எங்களில்
ஆயிிவுரைக்கணக்கை சோை சனை சோர்
துப்பை சோக்கிச்ரத்த
இவுரடைஅமவளிகளுக்கு
இவுரடையில்,
“நீங்கள்
மிருகங்கள்!” “லீ அமபங்—பை சோசிஸ்ட்!” மற்றம
“ை சவவுரலைநிறத்தத்தில் இ்கிறங்குை சவை சோம!” எனற
முழங்கிை சனை சோம.
ஆயினும
துருப்புகள்
திருப்பிச்
சுட்டைதில்,
ரட்அமடைனற
குனிந்து
படுத்துக்அமகை சோள்ள அல்லைது தைய நகர்ந்துஅமகை சோள்ள
முடியை சோதவர்கள்
அல்லைது
குண்டுகள்
வருவவுரத
அமகை சோஞ்ரமும
அறியை சோதவர்கள்
அமகை சோல்லைப்பட்டைனர்.
மக்கள் அமதை சோடைர்ச்சியை சோக
கீை சழ விழுவதும அதனபின அருகிலுள்ள
மருத்துவமவுரனக்கு
எடுத்துச்
அமரல்லைப்படுவதுமை சோய் இருந்தை சோர்கள், ஆயினும
அவமதிக்கப்பட்டை மை சனை சோநிவுரலையை சோனது அச்ரம
குறித்த எந்த உணர்வுகவுரளயும முழுவுரமயை சோக
விஞ்சியிருந்தது.
[Meissner
இல்
ை சமற்ை சகை சோளிடைப்பட்டைது, p.460]
நிிவுரைை சோயுதபை சோணியை சோன அப்பை சோவி மக்கள் அமகை சோல்லைப்பட்டைதை சோல்
ை சகை சோபமவுரடைந்து, அமதை சோழிலைை சோளர்கள் வுரகயில் கிவுரடைத்தவுரத
எல்லைை சோம அமகை சோண்டு இிவுரைை சோணுவ வை சோகனங்கள் மீது தை சோக்கினர்,
ட்ிவுரைக்குகளுக்கும ஆயுத வை சோகனங்களுக்கும தீவுரவத்தனர்.
படுஅமகை சோவுரலை அமரய்திகள் தைய நை சோட்டின மற்்கிற பகுதிகளுக்கும
பிவுரைவியவுரத
அடுத்து,
ஆர்ப்பை சோட்டைங்களும
ை சவவுரலைநிறத்தங்களும அமவடித்தன, இதற்கு ஆட்சியை சோனது
பை சோரிய வுரகது தைய நடைவடிக்வுரககவுரளக் அமகை சோண்டு பதிலிறத்தது.
மை சோணவர் தவுரலைவர்களுக்கு ஒப்பீட்டைளவில் அமமனவுரமயை சோன
அணுகுமுவுர்கிற கிட்டிய அை சதை சதைய நிவுரைத்தில், அிவுரைசின முழு
வலுவும அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின மீது இ்கிறக்கப்பட்டைது.
மக்களிவுரடைை சய அச்ரத்வுரத ஏற்படுத்துவதற்கை சோக ஆட்சியை சோனது
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அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
அிவுரைங்ை சகற்றியது.

மீது

பகிிவுரைங்க

மிவுரைணதண்டைவுரனகவுரள

தீர்க்கமை சோன உறதிக்கும முற்றமுழுதை சோன வுரதரியத்திற்கும
பஞ்ரமிருக்கவில்வுரலைை சய தவிிவுரை, அிவுரைசியல் தவுரலைவுரமை சய
அங்கு இல்லைை சோமலிருந்தது. 1949 க்குப் பிந்வுரதய கை சோலைத்தில்
CCP ஆட்சியின மிகக் கூர்வுரமயை சோன அமதைய நருக்கடிக்கும, ஒரு
கிளர்ச்சியின தனவுரம அமகை சோண்டை அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின
ஒரு எழுச்சிக்கும மத்தியில், இந்த அமவகுஜன இயக்கத்வுரத
வழிதைய நடைத்துவதற்கு அங்ை சக எந்த புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சிை சயை சோ
அல்லைது
புிவுரைட்சிகிவுரைத்
தவுரலைவுரமை சயை சோ
இருக்கவில்வுரலை.
இயக்கத்தை சோல்
தனனியல்பை சோக
முனநிறத்தப்பட்டை
தவுரலைவர்கள், அவர்கள் எத்தவுரன தை சோன தீவிிவுரைப்பட்டை
கண்ை சணை சோட்டைங்கவுரளக் அமகை சோண்டிருந்தை சபை சோதிலும, ஆட்சிவுரய
தூக்கிஅமயறிவதற்கை சோய் அல்லைை சோமல், சீர்திருத்தங்களுக்கை சோக
ஆட்சிக்கு அமதைய நருக்குதலைளிக்கை சவ விவுரழந்தை சோர்கள்.
ICFI பதிலிறக்கி்கிறது
இந்த
வருங்கை சோலை
முக்கியத்துவமுவுரடைய நிகழ்வுகளின
மத்தியில், தைய நை சோனகை சோம அகிலைத்தின அவுரனத்துலைகக் குழு
ஜஜூன 8 அனற “சீனை சோவில் அிவுரைசியல் புிவுரைட்சியின அமவற்றி!”
மற்றம

ஜஜூன
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அனற

“சீனத்

அமதை சோழிலைை சோளர்களுக்கு

எதிிவுரைை சோன ஸ்ிவுரைை சோலினிர பயங்கிவுரைத்வுரத தடுத்து நிறத்துை சவை சோம”
ஆகிய இிவுரைண்டு அறிக்வுரககவுரள விடுத்தது. அது ஸ்ிவுரைை சோலினிர
அமகை சோடூிவுரைத்வுரத கண்டைனம அமரய்ததுடைன நில்லைை சோமல், நிகழ்வுகள்
குறித்த ஒரு அமதளிவை சோன பகுப்பை சோய்வுரவ வழங்கியது;
அவசியமை சோன
படிப்பிவுரனகவுரள
ை சதற்்கிறம
அமரய்தது;
அமபய்ஜிங்கில்
இருந்த
சீிவுரைழிந்த
அதிகை சோிவுரைத்துவத்வுரத
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கம
ை சபை சோிவுரைை சோடுவதற்கு
அடிப்பவுரடையை சோன
ஒரு
முனை சனை சோக்வுரகயும முனவுரவத்தது.

மை சோை சவை சோயிர
எதிர்த்துப்
அிவுரைசியல்

அந்தக்
கட்டைத்தில்,
சீனப்
புிவுரைட்சியின
ை சதட்டைங்கள்
முழுவுரமயை சோக அழிக்கப்பட்டு விடைவில்வுரலை எனபவுரதயும,
சீனை சோவை சோனது
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிர
இயக்கம
முனனர்
குணை சோதிரயப்படுத்தியிருந்தவை சோ்கிறை சோக

ஒரு

ஊனமுற்்கிற

அமதை சோழிலைை சோளர்
அிவுரைரை சோகை சவ
அமதை சோடைர்ந்தும
இருந்தது
எனபவுரதயும மனதில் அமகை சோண்டு, ICFI, அதன முதல்
அறிக்வுரகயில், CCP ஆட்சிவுரய அமவளிை சயற்றவதற்கும, 1949
புிவுரைட்சிக்கு பினனர் நிவுரலைதைய நை சோட்டைப்பட்டை அமரை சோத்து்கிறவுகவுரள
பை சோதுகை சோப்பதற்கும மற்றம விரிவுபடுத்துவதற்கும, அத்துடைன
ரர்வை சதரரீதியை சோக
ை சரை சோரலிரத்திற்கை சோன
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்தின
பை சோகமை சோக ஒரு உண்வுரமயை சோன அமதை சோழிலைை சோளர்’ அிவுரைவுரரக்
கட்டிஅமயழுப்புவதற்கு ஒரு அிவுரைசியல் புிவுரைட்சிக்கு அவுரழப்பு
விடுத்திருந்தது.

தைய நை சோனகை சோம அகிலைம,
ஜஜூன 1989

ஜனவரி-

படுஅமகை சோவுரலை
முடிந்து
தைய நை சோனகு
தைய நை சோட்களின
அவுரனத்துலைகக்
குழுவின
முதலைை சோவது
அறிவித்தது:

பினனர்,
அறிக்வுரக

பிிவுரைதை சோன
பக்.1]
ICFI

அமதைய நருக்கடியின
இப்ை சபை சோவுரதய
கட்டைத்தின
உடைனடி
முடிவு
எனனவை சோக
இருக்குமை சபை சோதிலும, தியஅமனனஅமமன ரதுக்க
படுஅமகை சோவுரலையை சோனது
சீனை சோவில்
அிவுரைசியல்
புிவுரைட்சிவுரய முடித்து விடைவில்வுரலை. மை சோ்கிறை சோக,
இப்ை சபை சோது
இிவுரைத்தத்தில்
மூழ்கடிக்கப்பட்டை
பினனர், புிவுரைட்சியை சோனது ஒரு புதிய மற்றம
கூடுதல் அிவுரைசியல்-தைய நனவு மிக்க அபிவிருத்தி
மட்டைத்திற்குள் நுவுரழயவிருக்கி்கிறது. அமவகுஜன
ஆர்ப்பை சோட்டைங்களது
அழுத்தத்தின
கீழ்,
ஸ்ிவுரைை சோலினிர
ஆட்சியை சோனது
சீர்திருத்தப்படை
முடியும
எனபதை சோன
அப்பை சோவித்தனமை சோன
பிிவுரைவுரமகள்
தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்கிறன.
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின மூலைமை சோக ஸ்ிவுரைை சோலினிர
அதிகை சோிவுரைத்துவம
புிவுரைட்சிகிவுரைமை சோக
தூக்கிவீரப்படுவதன
அவசியத்தின
மீது
தைய நை சோனகை சோம
அகிலைம
அளித்து
வந்த
வலியுறத்தத்வுரத கடைந்த வை சோிவுரைத்தின துனபியல்
நிகழ்வுகள்
ரக்திவை சோய்ந்த
விதத்தில்
ஊர்ஜிதப்படுத்தியிருக்கின்கிறன.
[தைய நை சோனகை சோம
அகிலைம, அமதை சோகுதி 16, எண்ணிக்வுரக 1-2,
ஜனவரி-ஜஜூன 1989, பக். 2]
அந்த
அறிக்வுரக,
அமவளிதைய நை சோட்டு
மூலைதனத்திற்கை சோன
வை சோய்ப்புகள் குறித்து தமது வுரகவுரய கரக்கிக் அமகை சோண்டிருந்த
ஏகை சோதிபத்தியத்
தவுரலைவர்களின
கபடைத்தனமை சோன
நீலிக்
கண்ணீவுரிவுரையும, அத்துடைன இனவுர்கிறய தினம வவுரிவுரையில்
ஆர்ப்பை சோட்டை இயக்கத்வுரத எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரைமை சோனது எனற
அமதை சோடைர்ந்து
முத்திவுரிவுரை
குத்தி
வருகின்கிற
ஸ்ிவுரைை சோலினிர
ஆட்சியின அமபை சோய்கவுரளயும அமபலைப்படுத்தியது. ை சமற்கு
ஊடைகங்கள்
தியஅமனனஅமமன
ரதுக்கத்தின
மை சோணவர்
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள்
மீது
கவனம
குவித்த
ை சதைய நிவுரைத்தில்,
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கை சம ஆட்சியின பிிவுரைதை சோன குறியை சோக
இருந்தது எனபவுரத ICFI விவுரிவுரைவை சோக கண்டுஅமகை சோண்டைது.
அது அமதரிவித்தது:
உண்வுரமயில், அமரன்கிற வை சோிவுரைத்தின பை சோரிய
படுஅமகை சோவுரலைகள்,
சீனை சோவில்
முதலைை சோளித்துவத்வுரத
மீட்சி
அமரய்வதற்கும
அதன
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத்வுரத
உலைக
ஏகை சோதிபத்தியத்தின கட்டைவுரமப்பிற்குள் மீண்டும
ஒருங்கிவுரணப்பதற்குமை சோய்
அமபய்ஜிங்கின
ஸ்ிவுரைை சோலினிஸ்டுகள் ஒரு ரகை சோப்தமை சோய் திட்டைமிட்டு
அமரய்து வந்திருந்த அிவுரைசியல் ை சவவுரலைகளது
உச்ரகட்டைை சம ஆகும. சீன அமவகுஜனங்கவுரள
பயமுறத்துவதும சீனப் புிவுரைட்சியின ரமூக
அமவற்றிகவுரள
திட்டைமிட்டு
கவுரலைப்பதற்கு
எழுகின்கிற
அத்தவுரன
எதிர்ப்வுரபயும
தைய நசுக்குவதுை சம
அமபய்ஜிங்
ஆட்சியை சோல்
கட்டைவிழ்த்து
விடைப்பட்டை
பயங்கிவுரைத்தின
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ை சதைய நை சோக்கமை சோகும.

[அை சத

அறிக்வுரக,

எச்ரரித்தது:
ஸ்ிவுரைை சோலினிர
ஆட்சியை சோல் சீனப்
பை சோட்டைை சோளி
வர்க்கம
தீர்மை சோனகிவுரைமை சோனஅமவை சோரு
விதத்தில்
ை சதை சோற்கடிக்கப்படுவதன —எவ்விதத்திலும இது
இனனும
அவுரடையப்பட்டிருக்கவில்வுரலை—
பினவிவுரளவுகளை சோய், சீனப் புிவுரைட்சியின எஞ்சிய
ரமூக அமவற்றிகள் அவுரனத்தும முழுவுரமயை சோக
கவுரலைக்கப்படுவதும
புதிய
முதலைை சோளித்துவ
அடித்தளங்களின
மீது
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைம
கட்டுப்பை சோடைற்்கிற வவுரகயில் மறஒழுங்கவுரமப்பு
அமரய்யப்படுவதும
இருக்கும.
[அை சத
அறிக்வுரக, பக். 3]

ICFI

இன ரரியை சோன ை சதைய நிவுரைத்திலைை சோன பதிலிறப்பு, ை சதைய நிவுரைடியை சோக

பிரிட்டைனில் அமதை சோழிலைை சோளர் புிவுரைட்சிக்
கட்சியின (WRP)
ஓடுகை சோலிகளுக்கு எதிிவுரைை சோக அது தைய நடைத்தியிருந்த அிவுரைசியல்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்தில் இருந்தும மற்றம அதனபின அபிவிருத்தி
அமரய்யப்பட்டை 1988 ஆகஸ்டில் அமவளியிடைப்பட்டை அதன
ரர்வை சதர
முனை சனை சோக்குகளது
ஆவணத்தில்
இருந்தும
எழுந்திருந்தது.
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்தின
அிவுரைசியல்
சுயை சோதீனத்திற்கை சோன ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்வுரதக் வுரகவிட்டு, அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்வுரத
ரமூக
ஜனதைய நை சோயகத்திற்கு,
அமதை சோழிற்ரங்கங்களுக்கு, முதலைை சோளித்துவ ை சதசியவை சோதத்திற்கு
மற்றம,
குறிப்பை சோக,
ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்திற்கு
கீழ்ப்படுத்த
முவுரனந்த எந்த பப்ை சலைை சோவை சோத ரந்தர்ப்பவை சோதத்திற்கு எதிிவுரைை சோகப்
ை சபை சோிவுரைை சோடுவதற்கை சோக 1953 இல் ICFI ஸ்தை சோபிக்கப்பட்டிருந்தை சதை சோ
அை சத அிவுரைசியல் ரக்திகளுக்கு WRP தகவவுரமத்துக் அமகை சோண்டு
விட்டிருந்தது.
தியஅமனனஅமமன ரதுக்கப் படுஅமகை சோவுரலைவுரய ஒட்டிய உடைனடிப்
பிந்வுரதய கை சோலைத்தில் அமவளியிடைப்பட்டை தைய நை சோனகை சோம அகிலைம
ஜனவரி-ஜஜூன இதழின “ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிரமும சீனப் புிவுரைட்சியும”
என்கிற தவுரலைப்பிலைை சோன தவுரலையங்கம, பப்ை சலைை சோ மற்றம
மண்ை சடைலும,
அத்துடைன
WRP
ஓடுகை சோலிகளும
மை சோை சவை சோயிரத்திற்குத்
தகவவுரமத்துக்
அமகை சோண்டைவுரமக்கு
எதிிவுரைை சோன ICFI இன ை சபை சோிவுரைை சோட்டைம குறித்த ஒரு விபிவுரை
அறிக்வுரகவுரய வழங்கியது.
ICFI

இன

ஸ்தை சோபகத்வுரதக்

குறித்து

நின்கிற,

1953

இல்

ை சஜமஸ் கனன ஆல் எழுதப்பட்டை பகிிவுரைங்க கடிதம,
பப்ை சலைை சோவும மண்ை சடைலும சீனை சோவில் உள்ள மை சோை சவை சோயிர
ஆட்சிக்கு தகவவுரமத்துக் அமகை சோண்டைவுரதயும, 1952 இல்
கூர்வுரமயவுரடைந்து வந்த ரமூகப் பதட்டைங்களுக்கு மத்தியில்
கூட்டைமை சோய்
சுற்றி
வவுரளக்கப்பட்டிருந்த
சீன
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டுகவுரளப் பை சோதுகை சோக்க அவர்கள் மறத்தவுரதயும
கண்டைனம அமரய்தது. சீன ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டுகள் மீதை சோன
ஒடுக்குமுவுர்கிறவுரய மக்களிடைம அமகை சோண்டு அமரனற ரர்வை சதர
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தில் ஆதிவுரைவுரவ அணிதிிவுரைட்டுவதற்கை சோன
முயற்சிகவுரள
பப்ை சலைை சோ
திட்டைமிட்டு
முடைக்கினை சோர்.
அலைட்சியத்துடைன அவர் அறிவித்தை சோர்: “மை சோை சவை சோ ை சரதுங்கின
புிவுரைட்சியின ரை சோதவுரனயுடைன ஒப்பிடுவுரகயில், சிலை நூற
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டுகளின வுரகது முக்கியத்துவமிக்கதில்வுரலை.”

பகிிவுரைங்கக் கடிதத்தில், கனன எழுதினை சோர்:
குறிப்பை சோக

தைய நை சோனகை சோம

அகிலைத்தின

சீனப்

பிரிவின அிவுரைசியல் நிவுரலைப்பை சோடு பற்றி பப்ை சலைை சோ
அவதூ்கிறை சோனமுவுர்கிறயில் தவ்கிறை சோக கை சோட்டுவது
மிகவும
ஆத்திிவுரைமூட்டுவதை சோகும.
அவர்கள்
பப்ை சலைை சோ

கனவுரனயை சோல்

எனறம

“புிவுரைட்சியில்

“குறங்குழுவை சோதிகள்”
இருந்து

தப்பி

ஓடியவர்கள்”
எனறம
சித்திிவுரைப்படுத்தப்படுகி்கிறை சோர்கள்.
பப்ை சலைை சோ
கனவுரனயை சோல் திட்டைமிட்டு உருவை சோக்கப்பட்டை
சித்திிவுரைத்திற்கு
ை சதைய நஅமிவுரைதிிவுரைை சோக,
சீன
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டுகள்
சீனப்
பை சோட்டைை சோளி
வர்க்கத்தின உண்வுரமயை சோன பிிவுரைதிநிதிகளை சோக
அமரயல்பட்டைனர். அவர்கள் மை சோை சவை சோ ஆட்சிக்கு
பலிகளை சோக தனிவுரமப்படுத்தப்பட்டிருக்கி்கிறை சோர்கள்
என்கிறை சோல் அதில் அவர்கள் அமரய்த தவற
எதுவுமில்வுரலை...
மை சோ்கிறை சோக
ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்வுரத
ை சதைய நை சோக்கிய
பப்ை சலைை சோவின
தைய நல்லிணக்கவை சோத
நிவுரலைப்பை சோடு தை சோன மை சோை சவை சோ ஆட்சிவுரய ை சிவுரைை சோஜை சோ

வர்ணத்தில் கை சோண்பிப்பதற்கும தைய நமது சீனத்
ை சதை சோழர்களின
உறதியை சோன
ை சகை சோட்பை சோடைை சோன
நிவுரலைப்பை சோட்வுரடை
மங்கலைை சோன
நி்கிறத்தில்
கை சோட்டுவதற்கும அவவுரிவுரை தடுக்கவியலைை சோமல்
இட்டுச்அமரல்கி்கிறது.
1963 இல் பப்ை சலைை சோவை சோதிகளுடைன SWP மறஇவுரணவு
கை சோண்பவுரத WRP தவுரலைவுரம எதிர்த்தது, என்கிறை சபை சோதும
ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்வுரத ை சதைய நை சோக்கிய அதன அணுகுமுவுர்கிற தைய நை சோளுக்கு
தைய நை சோள் பப்ை சலைை சோவை சோதிகளுவுரடைய அணுகுமுவுர்கிறவுரய அமதைய நருங்கிக்
அமகை சோண்டிருந்தது. 1960 கள் முதலைை சோக, வுரமக்கல் பண்டைை சோ —
இன முனனை சோள் ை சதசியச் அமரயலைை சோளர்— மை சோை சவை சோவின
கலைை சோச்ரை சோிவுரைப்
புிவுரைட்சி
மற்றம
அமரங்கை சோவலைர்
இயக்கம
ஆகியவற்வுர்கிறப் ை சபை சோற்றவதும மை சோை சவை சோவின அமகரில்லைை சோ
தந்திை சிவுரைை சோபை சோயத்வுரத
பை சோிவுரைை சோட்டுவதுமை சோய்
மை சோை சவை சோயிர
WRP

புகழ்பை சோடிக்
அமகை சோண்டிருந்தை சோர்.
தைய நை சோனகை சோம
அகிலைத்தின
தவுரலையங்கம
அமதரிவித்தவுரதப்
ை சபை சோலை,
பண்டைை சோவின
மை சோை சவை சோயிர ரை சோய்வுகவுரள எதிர்த்துப் ை சபை சோிவுரைை சோடுவதற்கும
அமதளிவுபடுத்துவதற்கும ஹீலி தவறியவுரமயை சோனது, WRP
தவுரலைவுரம ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்திற்கு தகவவுரமத்துக் அமகை சோண்டை
நிவுரலையில், மிவுரைணகிவுரைமை சோன அிவுரைசியல் பினவிவுரளவுகவுரளக்
அமகை சோண்டிருந்தது. உவுரடைவின ரமயத்தில், ஓடுகை சோலிகளின
அத்தவுரன
கனவுரனகளுை சம,
முதலைை சோளித்துவ
மீட்சியின
முனனணியில்
இருந்த
ை சகை சோர்பச்ை சரவ்
தவுரலைவுரமவுரய
அமவட்கமற்ற விளமபிவுரைப்படுத்திக் அமகை சோண்டிருந்தன.
ிவுரைஷ்ய

மற்றம

சீனப்

புிவுரைட்சிகளது

அமவற்றிகள்

திருமபவியலைை சோதவுரவ
எனற
வுரமக்கல்
பண்டைை சோ
ை சபை சோன்கிறவர்கள் அறிவித்த நிவுரலைக்கு எதிிவுரைை சோன விதத்தில்,
ICFI, சீனை சோவில் இருந்த மை சோை சவை சோயிஸ்ட் ஆட்சியை சோனது 1949
புிவுரைட்சிவுரய ஒட்டி உருவை சோக்கப்பட்டை ை சதசியமயமை சோக்கப்பட்டை
அமரை சோத்து்கிறவுகவுரள
அகற்றவவுரத
ை சதைய நை சோக்கி
துரிதமை சோக
முனை சனறிக்
அமகை சோண்டிருந்தது
எனற
அதன
1988
முனை சனை சோக்குகள் ஆவணத்தில் எச்ரரித்தது. அது கூறியது:
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கிழக்கு ஐை சிவுரைை சோப்பை சோ மற்றம சீனை சோ, வியட்தைய நை சோம
மற்றம
லைை சோை சவை சோஸ்
ஆகிய
தைய நை சோடுகளில்,
அதிகை சோிவுரைத்துவங்கள்,
தமது
ை சதசியப்
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைங்கவுரள உலைக முதலைை சோளித்துவக்
கட்டைவுரமப்பிற்குள்
ஒருங்கிவுரணப்பதற்கு,
ை சரை சோவியத் ஒனறியத்வுரத விடைவும மிக துரித
கதியில் தைய நகர்ந்து அமகை சோண்டிருக்கின்கிறன. இந்த
நிகழ்ச்சிப்ை சபை சோக்கு சீனை சோவில் மிக முனை சனறிய
நிவுரலையில் உள்ளது.
அமபை சோதுமக்கள்

மை சோை சவை சோவின ரடைலைம
பை சோர்வுரவக்கை சோக

வை சோரவுரனத்திிவுரைவியமிட்டு
பதப்படுத்தி
வுரவக்கப்பட்டிருக்கலைை சோம, ஆனை சோல் அவிவுரைது
மிவுரைபு ஏற்கனை சவ தைய நை சோற்்கிறம பிடித்த தனவுரமயின
முனை சனறியஅமதை சோரு கட்டைத்தில் இருக்கி்கிறது.
அவருக்கு
அடுத்துவந்தவர்கள்
திட்டைமிட்டை
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத்தில்
எஞ்சியிருந்த
அத்தவுரனவுரயயும
அகற்றவவுரத
ை சதைய நை சோக்கி
தைய நகர்ந்திருக்கி்கிறை சோர்கள்.
1949 க்குப்
பினனர்
கூட்டுற்பத்திக்குள்
அமகை சோண்டுவிவுரைப்பட்டை
கிட்டைத்தட்டை அத்தவுரன நிலைங்களுை சம தனியை சோர்
உடைவுரமகளை சோய்
திருப்பிக்
அமகை சோடுக்கப்பட்டிருக்கின்கிறன,
அத்துடைன
“பணக்கை சோிவுரைிவுரைை சோவது

அற்புதமை சோனது”

என்கிற

அிவுரைரை சோங்க-ஆதர்ர
சுை சலைை சோகத்தின
கீழ்,
முதலைை சோளித்துவ உ்கிறவுகள் தைய நை சோட்டுப்பு்கிறங்களில்
அமரழித்துக் அமகை சோண்டிருக்கின்கிறன.
அதனபின ஒனபை சத மை சோதங்களின பினனர், தியஅமனனஅமமன
ரதுக்க படுஅமகை சோவுரலையை சோனது மை சோை சவை சோயிரத்தின எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரை
தனவுரமவுரய
ஊர்ஜிதப்படுத்துவதை சோக
அவுரமந்தது.
ICFI
மட்டுை சம இந்த அபை சோயங்கள் குறித்து எச்ரரித்து சீனத்
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்திற்கு ஒரு அமதளிவை சோன ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிர
முனை சனை சோக்வுரக முனவுரவத்த ஒை சிவுரைஅமயை சோரு அிவுரைசியல் கட்சியை சோக
இருந்தது.

தைய நை சோனகை சோம அகிலைம இதழின தவுரலையங்கம விளக்கியது:
1985-86 உவுரடைவில் ஒனவுர்கிறஅமயை சோனற எதிர்த்து
நின்கிற இிவுரைண்டு ை சபை சோக்குகளும, இனற சீன
நிகழ்வுகளின
தவுரடையிவுரைண்களின
எதிஅமிவுரைதிர்
பக்கங்களில்
தங்கவுரளக்
கை சோண்கின்கிறன.
அவுரனத்துலைகக் குழுவை சோல் பிிவுரைதிநிதித்துவம
அமரய்யப்பட்டை பை சோட்டைை சோளி வர்க்க ரர்வை சதசியப்
ை சபை சோக்கு,
ரர்வை சதர
ை சரை சோரலிரம
மற்றம
அிவுரைசியல்
புிவுரைட்சியின
ை சபரில்
சீனத்
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
மற்றம
மை சோணவர்களது
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்வுரத பை சோதுகை சோக்கி்கிறது. WRP இன
ஓடுகை சோலித்
தவுரலைவுரமயை சோலும,
மற்்கிற
அவுரனவரினும
ஹீலி,
பண்டைை சோ
மற்றம
சுை சலைை சோட்டைிவுரைை சோலும பிிவுரைதிநிதித்துவம அமரய்யப்பட்டை
குட்டி-முதலைை சோளித்துவ ை சதசியவை சோதப் ை சபை சோக்கு,
இந்த வடிவம அல்லைது இனஅமனை சோரு வடிவம
என
ஏை சதனுஅமமை சோரு
வடிவத்தில்,
ஸ்ிவுரைை சோலினிஸ்டுகளுடைன
தனவுரன
ஐக்கியப்படுத்திக் அமகை சோள்கி்கிறது.

சீனப் புிவுரைட்சி

இந்த வை சோதமை சோனது, எதை சோர்த்தத்தில், அமபை சோதுவை சோக

தைய நை சோனகை சோம அகிலைத்தின ஒரு பிரிவை சோக சீனை சோவில் ஒரு
புிவுரைட்சிகிவுரைக்
கட்சிவுரய
ஸ்தை சோபிப்பதற்கு,
இருபதை சோம
நூற்்கிறை சோண்டில் சீனை சோவில் மட்டுமல்லைை சோது, ரர்வை சதர அளவில்,
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கம அமபற்்கிற மூை சலைை சோபை சோய அனுபவங்கவுரளக்
குறித்த ஒரு புரிதல் இனறியவுரமயை சோததை சோகும. 1989 ஜஜூன 8
அன்கிறை சோன அவுரனத்துலைகக் குழுவின அறிக்வுரக, சீனை சோவில்
மை சோை சவை சோயிரத்திற்கு
எதிிவுரைை சோய்,
உண்வுரமயை சோன
மை சோர்க்சிரத்திற்கை சோன,
அதை சோவது
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிரத்திற்கை சோன
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்தில்
அவுரமந்திருக்கும
அதிமுக்கியமை சோன
பிிவுரைச்சிவுரனகள் குறித்த ஒரு இிவுரைத்தினச் சுருக்கத்வுரத
வழங்கியது.
மை சோை சவை சோயிரம
எனபது
ை சரை சோவியத்
ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்திற்கை சோன ஒரு புிவுரைட்சிகிவுரை மை சோற்்கிறை சோக இல்வுரலை,

ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்திற்கும
குறிப்பை சோக
மை சோை சவை சோ
ை சரதுங்கின
அமகை சோள்வுரககளுக்குமை சோன
ஒரு
வரதியை சோன
வக்கை சோலைத்தை சோக
இருந்ததற்கு
ை சமலைை சோக ஏதுமில்வுரலை. 1927 இல் சியை சோங் ை சகய்ை சஷக்கின கிவுரைங்களில் கமயூனிஸ்ட் கட்சி
தவுரலைசீவப்பட்டைதற்குப் பிந்வுரதய கை சோலைத்தில்,
சீனப் பை சோட்டைை சோளி வர்க்கம ஸ்ிவுரைை சோலினிஸ்டுகளை சோல்
வுரகவிடைப்பட்டைவுரத
நியை சோயப்படுத்த
இது
ை சரவுரவஅமரய்தது. சீன முதலைை சோளித்துவத்துடைன
கூட்டு ை சரரும ஸ்ிவுரைை சோலினின அமகை சோள்வுரகயை சோல்
விவுரளந்த இந்தத் ை சதை சோல்வியில் இருந்து
மை சோை சவை சோ, தைய நகர்ப்பு்கிற பை சோட்டைை சோளி வர்க்கத்தின
அடிப்பவுரடையில்
புிவுரைட்சிகிவுரைக்
கட்சிவுரய

மை சோ்கிறை சோக ”தனிஅமயை சோரு தைய நை சோட்டில் ை சரை சோரலிரம” எனும அை சத
பிற்ை சபை சோக்குத்தனமை சோன
ை சதசியவை சோத
ை சவவுரலைத்திட்டைத்தில்
ை சவரூனறிய அதன சீன வவுரகயை சோகை சவ இருந்தது எனபவுரத
அது அமதளிவுபடுத்தியது.

அபிவிருத்தி அமரய்ய முயல்வது

என்கிற “படிப்பிவுரன”வுரய ை சதற்்கிறம அமரய்தை சோர்.
பதிலைை சோக,
கமயூனிஸ்ட்
கட்சியை சோனது
இனஅமனை சோரு ரமூக ரக்தியை சோன விவரை சோயிகவுரள
தனக்கு அடிப்பவுரடையை சோகக் அமகை சோள்ள ை சவண்டும,
என்கிறை சோர்.

அந்த அறிக்வுரக விளக்கியது:
அமபய்ஜிங் ஆட்சியின பரிணை சோமவளர்ச்சியை சோனது,
மை சோை சவை சோயிரம அமவறமை சன ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்தின
ஒரு
முற்ை சபை சோக்கை சோன
வவுரக
மட்டுமல்லை,
மை சோ்கிறை சோக
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கி
மற்றம
தைய நை சோனகை சோம
அகிலைத்தின
கை சோலைை சோவதியை சோன
“மிவுரைபுவழி”
(orthodox)
மை சோர்க்சிரத்வுரத
விஞ்சிய
ஒரு
உண்வுரமயை சோன புிவுரைட்சிகிவுரை சித்தை சோந்தமும கூடை
எனபதை சோக கடைந்த 40 ஆண்டுகளை சோக கூறிவரும
குட்டி-முதலைை சோளித்துவப்
ை சபை சோக்குகள்
அத்தவுரனயின மீதுமை சோன ஒரு அழுத்தமை சோன
விவுரைலைை சோற்றக்
இந்தக்

குற்்கிறச்ரை சோட்டைை சோக
கண்ை சணை சோட்டைத்வுரத

இருக்கி்கிறது.
மிகவும

விடைை சோப்பிடியை சோக பினபற்றி வந்திருப்பவர்களை சோன
பப்ை சலைை சோவை சோதிகவுரளப்
அமபை சோறத்தவவுரிவுரை
மை சோை சவை சோயிரம
எடுத்துக்கை சோட்டியிருந்தது
எனனஅமவன்கிறை சோல்,
ை சரை சோரலிரத்வுரத
ரை சோதிப்பஅமதனபது உலைக ை சரை சோரலிரப் புிவுரைட்சியின
முனை சனை சோக்வுரக அடிப்பவுரடையை சோகக் அமகை சோண்டை
ஒரு ரர்வை சதர பை சோட்டைை சோளி வர்க்கக் கட்சிவுரய
கட்டிஅமயழுப்புவவுரத
ரை சோர்ந்திருக்கவில்வுரலை.

பயனற்்கிறது

1949

சீனப்

தைய நை சோடுகளிலும,

புிவுரைட்சியை சோனது
அத்துடைன

முனை சனறிய
சீனை சோ

முதலைை சோளித்துவ

ை சபை சோன்கிற

தை சோமதமை சோக

முதலைை சோளித்துவ
அபிவிருத்தி
அவுரடைந்த
தைய நை சோடுகளிலும
இிவுரைண்டைை சோம உலைகப் ை சபை சோவுரிவுரைத் அமதை சோடைர்ந்து எழுந்த புிவுரைட்சிகிவுரைப்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டை அவுரலையின பகுதியை சோக இருந்தது. பிற்ை சபை சோக்கை சோன
மற்றம அமதைய நருக்கடி-நிவுர்கிறந்திருந்த ை சகை சோமினை சடைை சோங் ஆட்சி
தூக்கிவீரப்பட்டைவுரமயை சோனது, தைய நை சோட்வுரடை பிளவுபடுத்தி அதவுரன
அழுக்கவுரடைந்த மற்றம பிற்ை சபை சோக்கை சோன நிவுரலையில் அமிழ்த்தி
வுரவத்திருந்த
ஏகை சோதிபத்தியத்திற்கு
எதிிவுரைை சோன
ஒரு
பிிவுரைமமை சோண்டைமை சோன அடியை சோக இருந்தது. அிவுரைசியல் எழுச்சி
மற்றம
ை சபை சோரின
பலை
தரை சோப்தங்களுக்குப்
பினனர்
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை பை சோதுகை சோப்பிற்கும, அடிப்பவுரடை ஜனதைய நை சோயக
மற்றம
ரமூக
உரிவுரமகளுக்கும,
மற்றம
ஒரு
கண்ணியமை சோன
வை சோழ்க்வுரகத்
திவுரைத்திற்கும
மிகப்அமபருவை சோரியை சோன
மக்கள்
அமகை சோண்டிருந்த
அபிலைை சோவுரரகவுரள அது அமவளிப்படுத்தியது.

அவுரதவிடைவும, அமபருவை சோரியை சோக விவரை சோயிகவுரள
அல்லைது
மற்்கிற
பை சோட்டைை சோளி-வர்க்கமல்லைை சோத
ரக்திகவுரள
அடிப்பவுரடையை சோகக்
அமகை சோண்டை
கட்சிகள்
அதிகை சோிவுரைத்திற்கு
விவுரைமுடியும,
அதனபின ஒரு ை சதசியப் அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத்தின
கட்டைவுரமப்பினுள்ளை சோக, ரமூகத்தின ை சரை சோரலிர
உருமை சோற்்கிறத்வுரத தைய நடைத்த முடியும. அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கம
சுயை சோதீனமை சோய்
அிவுரைசியல்
அணிதிிவுரைட்டைப்படுவவுரதயும
அதன
அமரை சோந்த
அதிகை சோிவுரை அங்கங்கவுரள உருவை சோக்குவவுரதயும
இந்த

நிகழ்ச்சிப்ை சபை சோக்கு

அவசியமை சோகக்

அமகை சோள்ளவில்வுரலை
—
அமரை சோல்லைப்ை சபை சோனை சோல்,
இல்லைை சோது அமரய்து விட்டைது.
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1949 சீனப் புிவுரைட்சியின
விடுதவுரலை இிவுரைை சோணுவம

ை சபை சோது

அமபய்ஜிங்கிற்குள்

நுவுரழயும

மக்கள்

எவ்வை சோ்கிறை சோயினும,

புிவுரைட்சியின

பை சோவுரதயும

அதவுரனயடுத்து

1949 இல் மை சோை சவை சோ ை சரதுங்கினை சோல் பிிவுரைகடைனம அமரய்யப்பட்டை
சீன மக்கள் குடியிவுரைசின (PRC) பரிணை சோம வளர்ச்சியும, 192527
இிவுரைண்டைை சோம
சீனப்
புிவுரைட்சிவுரய
ஸ்ிவுரைை சோலின
கை சோட்டிக்அமகை சோடுத்தவுரத
ஒட்டி
CCP
இல் ை சமலைை சோதிக்கம
அமரலுத்திய
ஸ்ிவுரைை சோலினிரத்தை சோல்
திரிக்கப்பட்டும
உருக்குவுரலைக்கப்பட்டும இருந்தது. இளம CCP ஐ ஸ்ிவுரைை சோலின
முதலைை சோளித்துவ ை சதசியவை சோத ை சகை சோமிங்டைை சோங்கிற்கு கீழ்ப்படியச்
அமரய்தவுரமயை சோனது, சீன கமயூனிஸ்டுகளுக்கும அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்திற்கும 1927 ஏப்ிவுரைலிலும அதனபின மறபடியும 1927
ை சமயிலும
அழிவுகிவுரைமை சோன
தை சோக்குதல்கள்
ஏற்பட்டைதில்
முடிந்தது. நிிவுரைந்திவுரைப் புிவுரைட்சித் தத்துவத்தின அடிப்பவுரடையில்,
ஸ்ிவுரைை சோலினின கை சோட்டிக்அமகை சோடுப்பு குறித்த ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கியின
பகுப்பை சோய்வுரவ
ஆதரித்த
CCP
தவுரலைவர்களும
அங்கத்தவர்களும அமவளிை சயற்்கிறப்பட்டைனர்.
CCP

விவரை சோயிகவுரள ை சதைய நை சோக்கித் திருமபுவது குறித்தும அதன

விவரை சோய இிவுரைை சோணுவம அமபருதைய நகிவுரைங்கள் மற்றம தைய நகிவுரைங்களில்
நுவுரழகின்கிற
நிவுரலையில்
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கம
முகமஅமகை சோடுக்கக் கூடிய அபை சோயங்கள் குறித்தும ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கி
1932 இல் எச்ரரித்தை சோர். இிவுரைண்டைை சோம உலைகப் ை சபை சோர் முடிந்து
ஜப்பை சோனிய ஏகை சோதிபத்தியம ை சதை சோற்கடிக்கப்பட்டைதன பினனர்,
மை சோை சவை சோயிரத்
தவுரலைவுரமயை சோனது,
மை சோஸ்ை சகை சோ
ரர்வை சதர
அளவில் ஸ்ிவுரைை சோலினிரக் கட்சிகளுக்கு உத்திவுரைவிட்டிருந்த
நிவுரலைப்பை சோட்வுரடை
பினபற்றி,
ஆிவுரைமபத்தில்,
ஏகை சோதிபத்தியத்துடைன
அமகை சோண்டிருந்த
ை சபை சோர்க்கை சோலைக்
கூட்டைணிவுரய அமதை சோடைர்வதற்கும சியை சோங் ை சகய்-ை சஷக் உடைன
ஒரு
கூட்டைணி
அிவுரைரை சோங்கத்வுரத
உருவை சோக்குவதற்கும
விவுரழந்தது.
பினனர்
தை சோமதமை சோகத்தை சோன
அது
1947

அமதை சோழிலைை சோளர்கள் மிவுரைணமவுரடைந்தை சோர்கள் அல்லைது
கை சோயமவுரடைந்தை சோர்கள், அத்துடைன ஆயிிவுரைத்திற்கும
அதிகமை சோன
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
அமவளிை சயற்்கிறப்பட்டு
மஞ்சூரியை சோ
அல்லைது
வுரரபீரியை சோவுக்கு
தைய நை சோடுகடைத்தப்பட்டைை சோர்கள்.
[அதிகை சோிவுரைத்தில் சீன கமயூனிஸ்ட் கட்சி, அமபங்
சூஷி, பக்.132]
அமகை சோரியப்

ை சபை சோரினை சோல்

அமதைய நருக்கடி

மற்றம,

உருவை சோக்கப்பட்டை
அஅமமரிக்க

அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை

ஏகை சோதிபத்தியத்தை சோல்

“விடுதவுரலை”

அமரய்யப்படும
வை சோய்ப்வுரபக்
கண்டை
முதலைை சோளித்துவ அடுக்குகளை சோல் ை சமற்அமகை சோள்ளப்பட்டை உள்முக
ரதி ஆகியவற்றின பினனர் தை சோன மை சோை சவை சோயிர ஆட்சியை சோனது,
ை சரை சோவியத் ஒனறியத்தின அதிகை சோிவுரைத்துவ பை சோணியில் தனியை சோர்
அமரை சோத்துக்கவுரள பிவுரைந்த அளவில் பறிமுதல் அமரய்வவுரத
ை சதைய நை சோக்கியும
வுரமயப்பட்டை
திட்டைமிடைவுரலை
ை சதைய நை சோக்கியும
திருமபியது. அமகை சோரியப் ை சபை சோருக்கும அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தில்
அவுரமதியினவுரம அமபருகி வந்ததற்கு மத்தியில் தை சோன CCP
1952 டிரமபரில் சீன ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டுகள் மற்றம அவர்தம
குடுமபத்தை சோர்
அத்தவுரன
ை சபவுரிவுரையும
சுற்றிவவுரளத்து
சிவுர்கிறயிலைவுரடைத்தது.

அக்ை சடைை சோபரில் ை சகை சோமினடைை சோங்வுரக (Kuomintang) தூக்கிவீர
அவுரழப்புவிடுத்தது.
CCP
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்வுரத
அணிதிிவுரைட்டுவதற்கு
எந்த
முயற்சியும
எடுக்கவில்வுரலை,
ை சமலும ை சமலும "புதிய ஜனதைய நை சோயகம" என்கிற மை சோை சவை சோவின
முனை சனை சோக்கின ஒரு பகுதியை சோகவும, குட்டி முதலைை சோளித்துவ
மற்றம ை சதசிய முதலைை சோளித்துவத்தின பிரிவுகளுடைனை சோன
கூட்டைணியின ஒரு பகுதியை சோகவும, தைய நகிவுரைங்களுக்குள் நுவுரழந்த
ரமயத்தில் தனியை சோர் அமரை சோத்துக்கவுரளப் பை சோதுகை சோத்தது.
சீன ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டைை சோன அமபங் சூஷி தனது எழுத்துக்களில்,
CCP இன புதிய ஆட்சி அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்திற்கு கை சோட்டிய
குை சிவுரைை சோதத்வுரத அடிக்ை சகை சோடிட்டுக் கை சோட்டினை சோர்; ஊதியங்கள்
மற்றம
ஒடுக்குமுவுர்கிற
நிவுரலைவுரமகள்
அமதை சோடைர்பை சோக
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
ை சமற்அமகை சோண்டை
ை சவவுரலைநிறத்தங்கள்
அமகை சோடூிவுரைமை சோன ஒடுக்குமுவுர்கிறவுரய எதிர்அமகை சோண்டைவுரத அவர்
குறிப்பிட்டுக் கை சோட்டினை சோர். அவிவுரைது உதை சோிவுரைணங்களில் ஒனவுர்கிற
ை சமற்ை சகை சோளிடுவதை சோனை சோல்:
ை சான ஹை சோை சப மை சோகை சோணத்தில் உள்ள சிங் ஹ்ஸிங்
நிலைக்கரிச்
சுிவுரைங்கங்களில்,
ை சரை சோவியத்
ஆை சலைை சோரகர்கள்
மற்றம
நிபுணர்களின
அமகை சோடூிவுரைம மற்றம ஆணவத்திற்கு எதிிவுரைை சோக
அமதை சோழிலைை சோளர்கள் கலைகம அமரய்தை சபை சோது [1950
ை சம],
அந்த
கலைகத்வுரத
ஒடுக்க
CCP
மிகப்அமபரும எண்ணிக்வுரகயில் துருப்புகவுரள
அனுப்பியது.
200 க்கும
அதிகமை சோன
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சீன ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டைை சோன அமபங் சூஷி
CCP யை சோல்

எடுக்கப்பட்டை அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை தைய நடைவடிக்வுரககள்
ஆிவுரைமபத்தில்,
ை சபை சோரினை சோல்-தைய நை சோரம
அமரய்யப்பட்டிருந்த
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத்தின ஒரு மறமலைர்ச்சிக்கு இட்டுச்அமரன்கிறது
என்கிற அை சதை சதைய நிவுரைத்தில், “தனிஅமயை சோரு தைய நை சோட்டில் ை சரை சோரலிரம”
என்கிற
அதன
ை சதசியத்
தனனிவுர்கிறவு
முனை சனை சோக்கு
தவிர்க்கவியலைை சோமல் அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை மற்றம ரமூகக் குழப்பம
ை சமை சோரமவுரடைவதற்கும,
CCP
அதிகை சோிவுரைத்துவம
தீர்வு
அமகை சோண்டிிவுரைை சோத
அமதைய நருக்கடிகளுக்கும
இட்டுச்
அமரன்கிறது.
விவுரளவு கடுவுரமயை சோன உள்முக கனவுரன யுத்தங்களும திடீர்
திடீர் திருப்பங்கள் மற்றம மை சோற்்கிறங்களும தைய நடைந்தன.
மை சோை சவை சோவின “முனை சனை சோக்கிய மை சோஅமபரும பை சோய்ச்ரல்” இன
கீழவுரமந்திருந்த ஒரு ை சரை சோரலிர ரமூகத்திற்கை சோன அவிவுரைது
கற்பனை சோவை சோதத் திட்டைங்கள் அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைப் அமபருந்துயரிலும
பிவுரைந்த பட்டினி நிவுரலையிலும முடிவவுரடைந்தது. லியு ஷை சவை சோகி
(Liu Shaoqi) தவுரலைவுரமயிலைை சோன மை சோை சவை சோவின
எதிர்ப்பை சோளர்கள்,
கனிவுரைகத்
அமதை சோழிற்துவுர்கிற

கனவுரன
மீதை சோன

முக்கியத்துவத்துடைனை சோன
ை சரை சோவியத்
அதிகை சோிவுரைத்துவ
திட்டைமிடைல் மை சோதிரிவுரயப் பினபற்றினர், ஆனை சோல் இது எந்த
மை சோற்வுர்கிறயும வழங்கவில்வுரலை. ை சரை சோவியத் ஒனறியத்துடைனை சோன
1961-63
உவுரடைவினை சோலும
சீனை சோவுரவ
முழுவுரமயை சோக
தனிவுரமப்படைச் அமரய்யும விதத்தில் ை சரை சோவியத்தின உதவி
மற்றம
ஆை சலைை சோரகர்கள்
திருமபிப்
அமப்கிறப்பட்டைதை சோலும
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை
அமதைய நருக்கடி
மிகப்அமபருமளவில்
ை சமை சோரமவுரடைந்தது.
பல்ை சவற

தைய நவ-மை சோை சவை சோவை சோத

ை சபை சோக்குகளும

இனற

பயனபடுத்துகின்கிற
மை சோை சவை சோவை சோத
கட்டுக்கவுரதகளில்
அமபருமபை சோனவுரமயை சோனவுரவ மை சோை சவை சோவின மகத்தை சோன பை சோட்டைை சோளி
வர்க்க கலைை சோச்ரை சோிவுரைப் புிவுரைட்சி (Great Proletarian Cultural
Revolution) எனற அமரை சோல்லைப்படுவதில் இருந்து ை சதற்்கிறம
அமரய்யப்படுவதை சோகும;
அது
மகத்தை சோனதை சோகவும
இருக்கவில்வுரலை,
பை சோட்டைை சோளி
வர்க்கத்தினதை சோகவும
இருக்கவில்வுரலை,
அல்லைது
புிவுரைட்சிகிவுரைமை சோனதை சோகவும
இருக்கவில்வுரலை.
அது
கலைை சோச்ரை சோிவுரைத்வுரத
ஸ்ிவுரைை சோலினிர
அற்பங்கவுரளக் அமகை சோண்டு பிிவுரைதியிடுவதை சோக, கலைை சோச்ரை சோிவுரைத்வுரத
ை சதைய நை சோக்கி முற்றிலும பிற்ை சபை சோக்கை சோனஅமதை சோரு மை சனை சோபை சோவத்வுரத —
கடைந்தகை சோலை
கலைை சோச்ரை சோிவுரை
முனை சனற்்கிறங்கவுரள
கண்டைனம
அமரய்வது மற்றம அழிப்பது—

எடுத்தது. யதை சோர்த்தத்தில்,

மை சோை சவை சோவின கலைை சோச்ரை சோிவுரைப் புிவுரைட்சி எனபது
பை சோவுரதயவுரமப்பை சோளர்கள்” (“capitalist

”முதலைை சோளித்துவ

roaders”)

எனற அவர்

முத்திவுரிவுரை
குத்திய
அவிவுரைது
எதிர்ப்பை சோளர்கவுரள
அமவளிை சயற்றவதற்கை சோன
அவிவுரைது
இறதியை சோனதும,
அவதைய நமபிக்வுரகயை சோனதுமை சோன ஒரு முயற்சியை சோக இருந்தது.
அது விவுரிவுரைவில் கட்டுப்பை சோட்வுரடை மீறிச் அமரனற, ஆட்சியின
இருப்வுரபை சய
அச்சுறத்திய
குழப்பமை சோன
மற்றம
அமகை சோந்தளிப்பை சோன
ரமூகப்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்களுக்கு
இட்டுச்
அமரன்கிறது.
ஷை சோங்கை சோய்
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்,
மை சோை சவை சோவின
முழக்கமை சோன

“தவுரலைவுரமயகங்கவுரளத்

பணி, ை சவவுரலைஅமரய்வது தை சோன. புிவுரைட்சியில்
ை சரர்வது எல்லைை சோம இிவுரைண்டைை சோமபட்ரம மட்டுை சம.
ஆகை சவ அவர்கள் ை சவவுரலைக்குத் திருமபியை சோக
ை சவண்டும.”
மை சோை சவை சோவும

அவிவுரைது

கனவுரனயும

“முதலைை சோளித்துவ

பை சோவுரதயவுரமப்பை சோளர்கள்”
ஐ
கண்டைனம
அமரய்து,
ை சரை சோரலிரத்திற்கை சோன தமது இணக்கத்வுரத பிிவுரைகடைனம அமரய்த
அை சதை சதைய நிவுரைத்தில், அவர்கள் ை சவற மை சோற்ற எதவுரனயும வழங்க
முடியவில்வுரலை.
தனனிவுர்கிறவு
அமபற்்கிற
சீனை சோ
குறித்த
மை சோை சவை சோவின
கற்பவுரனக்கனை சோ
ஒரு
அமபருதைய நை சோரமை சோக
நிரூபணமை சோனது.
தைய நை சோட்வுரடை
உலுக்கிக்
அமகை சோண்டிருந்த
தீவிிவுரைமை சோன அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை மற்றம ரமூகப் பிிவுரைச்சிவுரனகவுரள
தீர்ப்பதற்கு
தி்கிறனற்்கிற
நிவுரலையிலும,
ை சரை சோவியத்
ஒனறியத்துடைன ஒரு இிவுரைை சோணுவ ை சமை சோதலுக்கு முகமஅமகை சோடுத்த
நிவுரலையிலும,
CCP
அதிகை சோிவுரைத்துவமை சோனது
அஅமமரிக்க
ஏகை சோதிபத்தியத்துடைன ஒரு ை சரை சோவியத்-விை சிவுரைை சோத கூட்டைணிவுரய
ஏற்படுத்தியது, இதுை சவ உலைக முதலைை சோளித்துவத்திற்குள்
சீனை சோ ஒருங்கிவுரணவதற்கை சோன அடிப்பவுரடைவுரய உருவை சோக்கியது.
அமடைங் ஷியை சோை சவை சோப்பிங் தை சோன ரந்வுரத சீர்திருத்தங்களுக்கு
அமதை சோடைக்கமளித்தவிவுரைை சோக குறிப்பிடைப்படுகின்கிற ை சபை சோதிலும, 1972
இல் அஅமமரிக்க ஜனை சோதிபதி ரிச்ரை சோர்ட் நிக்ரனுடைன மை சோை சவை சோ
ஏற்படுத்திக்
அமகை சோண்டை
தைய நல்லிணக்கம
தை சோன
அந்நிய
முதலீட்டுக்கை சோன
அத்தியை சோவசிய
அிவுரைசியல்
மற்றம
இிவுரைை சோஜதந்திிவுரைரீதியை சோன
முன-நிபந்தவுரனயை சோக
இருந்தது,
ை சமற்குடைனை சோன வர்த்தகத்வுரத அதிகரித்தது.

தகர்ப்ை சபை சோம”

எனபவுரத வை சோர்த்வுரதமை சோ்கிறை சோமல் எடுத்துக் அமகை சோண்டு பை சோரிய
ை சவவுரலைநிறத்தங்களில் ஈடுபட்டு, 1967 இல் சுதந்திிவுரை
ஷை சோங்கை சோய் மக்கள் கமயூன ஐ உருவை சோக்கியை சபை சோது, மை சோை சவை சோ
இிவுரைை சோணுவத்வுரதக் அமகை சோண்டுவந்தை சோர்.
IC

இன அறிக்வுரக இதவுரன பற்றி பினவருமை சோற எழுதியது:
இந்த
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்க
ை சபை சோிவுரைை சோட்டை
அமவடிப்வுரப
ை சதைய நை சோக்கிய
மை சோை சவை சோயிரத்
தவுரலைவுரமயின
மை சனை சோபை சோவம
கலைை சோச்ரை சோிவுரைப்
புிவுரைட்சியின
“பை சோட்டைை சோளி வர்க்க”
தனவுரம
குறித்த அவர்களது ை சமை சோரடியை சோன கூற்றகவுரள
அமபலைப்படுத்தியது. ை சவவுரலைநிறத்தம அமரய்த
அமதை சோழிலைை சோளர்கள் “அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைவை சோத”த்திற்கு
அடிபணிந்து விட்டைதை சோக அதிகை சோிவுரைத்துவவை சோதிகள்
கண்டைனம அமரய்தனர்; கலைை சோச்ரை சோிவுரைப் புிவுரைட்சிக்
குழுவின
தவுரலைவிவுரைை சோகவும,
இந்தக்
கை சோலைகட்டைத்தில்
மை சோை சவை சோவின
பிிவுரைதை சோன
ஊதுகுழலைை சோகவும
இருந்தவர்
ஷை சோங்கை சோய்
பை சோட்டைை சோளி
வர்க்கத்வுரத
ை சதைய நை சோக்கி
ஒரு
கடுவுரமயை சோன
எச்ரரிக்வுரகவுரய
விடுத்தை சோர்:
“அமதை சோழிலைை சோளர்களை சோய், அவர்களது பிிவுரைதை சோன

9- China: Thirty years since the Tiananmen Square massacre

கலைை சோச்ரை சோிவுரைப் புிவுரைட்சியின ை சபை சோது மை சோணவர்கள்

ஆயினும, ஏகை சோதிபத்தியத்வுரத ை சதைய நை சோக்கியும முதலைை சோளித்துவச்
ரந்வுரதவுரய
ை சதைய நை சோக்கியும
திருமபியது
எதவுரனயும
தீர்த்துவிடைவில்வுரலை.

கலைை சோச்ரை சோிவுரைப்

புிவுரைட்சியின

ரமயத்தில்

“இிவுரைண்டைை சோம எண் முதலைை சோளித்துவ பை சோவுரதயவுரமப்பை சோளர்” (“No
2
capitalist
roader)
எனற
அமரை சோல்லி
ஒதுக்கி
வுரவக்கப்பட்டிருந்த
அமடைங்
ஷியை சோை சவை சோபிங்
மறவை சோழ்வளிக்கப்பட்டைை சோர்,
1976
இல்
மை சோை சவை சோவின
மிவுரைணத்திற்குப் பினனர் ஸ்ிவுரைை சோலினிர அதிகை சோிவுரைத்துவத்தில்
அமரல்வை சோக்கை சோன மனிதிவுரைை சோகவும வளர்ந்தை சோர். 1978 அமதை சோடைங்கி,
அமடைங் ஷியை சோை சவை சோபிங் அவிவுரைது அவுரலைை சபை சோன்கிற “சீருதிருத்தம
மற்றம
தி்கிறந்துவிடைல்”
திட்டைநிிவுரைலுக்கு
—அமவளிதைய நை சோட்டு
முதலீட்டைை சோளர்களுக்அமகன தைய நை சோனகு சி்கிறப்பு அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை
மண்டைலைங்கவுரள
உருவை சோக்குவது,
தைய நை சோட்டுப்பு்கிறங்களில்

கமயூனகவுரள அகற்றவது, தனியை சோர் நிறவனங்கள் மீதை சோன
கட்டுப்பை சோடுகவுரள அகற்றவது மற்றம விவுரலைவுரய ரந்வுரத
நிர்ணயித்துக் அமகை சோள்ள அதிகமை சோன அளவில் அனுமதிப்பது
அமதை சோடைக்கமளித்தை சோர். அதனை சோல் விவுரளந்தவுரவ: தனியை சோர்
நிறவனங்களின, குறிப்பை சோக தைய நை சோட்டுப்பு்கிறங்களில், ஒரு பிவுரைந்த
விரிவை சோக்கம;
ரமூக
ரமத்துவமினவுரமயின
துரிதமை சோன
வளர்ச்சி; CCP அதிகை சோிவுரைத்துவவை சோதிகளின அமகை சோள்வுரள மற்றம
ஊழல்; ை சவவுரலைவை சோய்ப்பினவுரமயின வளர்ச்சி மற்றம எகிறம
பணவீக்கம. இந்த ரமூக அமவடிமருந்து தை சோன ஜனதைய நை சோயக
உரிவுரமகள் அமதை சோடைர்பை சோன மை சோணவர் ஆர்ப்பை சோட்டைங்களை சோல்
தூண்டைப்பட்டு 1989 இல் அமவடித்தது.
—

தியை சோஅமனனஅமமன ரதுக்க படுஅமகை சோவுரலையை சோனது சீனை சோவிலும
மற்றம
ரர்வை சதர
அளவிலும
உள்ள
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்திற்கும, மற்றம தைய நை சோனகை சோம அகிலைத்திற்கும ஒரு
அமவகுமுக்கிய
அனுபவமை சோக
இருந்தது.
சீனை சோவிலைை சோன
நிகழ்வுகள் ரர்வை சதர அளவில் ஸ்ிவுரைை சோலினிரம கண்டை
அமதைய நருக்கடியுடைன
முழுவுரமயை சோகப்
பிவுரணந்தவுரவயை சோக
இருந்தன எனபதுடைன, 1989 தைய நவமபரில் ை சபர்லின சுவர்
வீழ்ச்சி, கிழக்கு ஐை சிவுரைை சோப்பிய அிவுரைசுகளின துரிதமை சோன
உருக்குவுரலைவு, மற்றம 1992 இல் ை சரை சோவியத் ஒனறியத்தின
கவுரலைப்பு ஆகியவற்றக்கு கட்டியம கூறியவுரவயை சோகவும
இருந்தன.
இந்த படுஅமகை சோவுரலைக்கு முனனும பினனும ரர்வை சதர
அளவில்
தைய நவுரடைஅமபற்்கிற
ஆர்ப்பை சோட்டைங்கள்
மற்றம
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்களில் ICFI ம அதன பிரிவுகளும தீவிிவுரைத்துடைன
தவுரலையீடு
அமரய்தன,
சீனை சோவில்
அிவுரைசியல்
புிவுரைட்சிக்கு
அவுரழப்பு
விடுத்ததும
சீன
மை சோணவர்கள்
மற்றம
சீனவை சோசிகள் மத்தியிலைை சோன பிிவுரைச்சிவுரனகவுரள அமதளிவுபடுத்த
முவுரனந்ததுமை சோன
ICFI
அறிக்வுரகயின
பிிவுரைதிகவுரள
விநிை சயை சோகித்தன.
ை சமஅமலைழுந்தவை சோரியை சோகப்
பை சோர்த்தை சோல்,
அமபய்ஜிங்கிற்குள்
டைை சோங்கிகள்
உருண்டு
வந்தபினனர்
அிவுரைசியல்புிவுரைட்சிக்கை சோன
எந்த
ரை சோத்தியமும
முடிந்து
விட்டிருந்ததை சோகத் ை சதை சோன்கிறக் கூடும, ஆனை சோல், உண்வுரமயில்,
CCP
ஆட்சியை சோனது எவ்வை சோற முனஅமரல்வது எனபதில்
பிளவுபட்டிருந்த நிவுரலையிலும மக்களின குை சிவுரைை சோதத்திற்கு
முகமஅமகை சோடுத்திருந்த நிவுரலையிலும ஆழ்ந்த அமதைய நருக்கடியில்
மூழ்கியிருந்தது.
மட்டுப்படுத்தப்பட்டை சீர்திருத்தங்கள், ரந்வுரதக்கு கடிவை சோளம
ை சபை சோடுவது மற்றம அமமதுவை சோன ை சவகத்திலைை சோன வளர்ச்சி
ஆகியவற்வுர்கிற ஆதரித்த லி அமபங் மற்றம அவிவுரைது
ஆதிவுரைவை சோளர்களை சோன அமரன யூன ை சபை சோன்கிறவர்களின கிவுரைங்கள்
வலுப்படுத்தப்படுவை சத உடைனடி விவுரளவை சோக இருந்தது.
அமபய்ஜிங்கிலைை சோன விவை சோதம, கிழக்கு ஐை சிவுரைை சோப்பை சோ மற்றம
இந்தக் கனவுரன சீனை சோவுக்கை சோன முனமை சோதிரியை சோக வலியுறத்தி
வந்த
ை சரை சோவியத்
ஒனறியத்தின
அபிவிருத்திகளுடைன
பிவுரணந்ததை சோய் இருந்தது. CCP அதிகை சோிவுரைத்துவத்தில் இருந்த
அிவுரைசுக்கு அமரை சோந்தமை சோன நிறவனங்கள் மற்றம வுரமய
திட்டைமிடைலுடைன தங்களின ரலுவுரககள் பிவுரணந்திருக்கக்
கண்டை அடுக்குகவுரள லி அமபங்கும அமரன யுனனும
பிிவுரைதிநிதித்துவம
அமரய்தனர்
என்கிற
அை சதை சதைய நிவுரைத்தில்,
அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்டை எழுச்சிவுரயக்
குறித்து ஆழமை சோன அச்ரம
அவர்களுக்கு இருந்தது
எனபதை சோல்
அவர்கள்
தியஅமனனஅமமன
ரதுக்க
10- China: Thirty years since the Tiananmen Square massacre

ஆர்ப்பை சோட்டைங்களுக்கு, “சீர்திருத்த
அமகை சோள்வுரககவுரள குற்்கிறம ரை சோட்டினர்.

மற்றம

தி்கிறந்துவிடைல்”

ஆனை சோல், அமடைங் ஷியை சோை சவை சோபிங்ை சகை சோ, இத்தவுரகயஅமதை சோரு
அணுகுமுவுர்கிற அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத் ை சதக்கத்தில் விவுரளயும
எனறம, ரந்வுரத சீர்திருத்தங்களது ஒரு அதிிவுரைடி ை சவக
அதிகரிப்பு அவசியம எனறம வலியுறத்தினை சோர். பை சோரிய
ை சவவுரலைவை சோய்ப்பினவுரமவுரய
தவிர்ப்பதற்கும
ரமூக
அவுரமதியினவுரமவுரயத்
தடுப்பதற்கும
உயர்
வளர்ச்சி
விகிதங்கள்

அவசியமை சோய்

ஷியை சோை சவை சோப்பிங்கின

இருந்தன
புதுப்பட்டை

என்கிறை சோர்.

அமடைங்

ை சமஅமலைழுச்சிக்கு

அடிப்பவுரடையை சோக
அவுரமந்த
1992
இலைை சோன
அவிவுரைது
அமதற்கத்திய
சுற்றப்பயணம,
ை சரை சோவியத்
ஒனறியம
கவுரலைக்கப்பட்டை சிலை தைய நை சோட்களில் தைய நவுரடைஅமபற்்கிறது எனபது
அமவறமை சன தற்அமரயலைை சோனதல்லை. முதலைை சோம வவுரளகுடைை சோப்
ை சபை சோரில்
அஅமமரிக்க
ஆயுதங்களை சோல்
ஈிவுரைை சோக்
தைய நை சோரம
அமரய்யப்பட்டைவுரதக்
கண்ணுற்ற,
மக்கள்
விடுதவுரலை
இிவுரைை சோணுவத்வுரத
தைய நவீனப்படுத்துவதற்கு
பணமும
ஆயுதங்களும வழங்க அமடைங் ஷியை சோை சவை சோபிங்வுரக ை சதைய நை சோக்கி
நின்கிற உயர் இிவுரைை சோணுவ ஆளுவுரமகளின ஆதிவுரைவுரவயும அமடைங்
அமவனறிருந்தை சோர். மிக முக்கியமை சோக, “தனிஅமயை சோரு தைய நை சோட்டில்
ை சரை சோரலிரம”
அப்பட்டைமை சோன

எனனும
மை சோை சவை சோயிர
முனை சனை சோக்கின
திவை சோல்நிவுரலையின பிிவுரைதிபலிப்பை சோக, அவிவுரைது

ை சபை சோட்டியை சோளர்களிடைம
முனவுரவப்பதற்அமகன
எந்தஅமவை சோரு
மை சோற்ற அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை முனை சனை சோக்கும இருக்கவில்வுரலை.
சீனை சோ, 30 ஆண்டுகள் கடைந்து
இனற முப்பது ஆண்டுகள் கடைந்திருக்கும நிவுரலையில், CCP
கீழவுரமந்த
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை
முிவுரைண்பை சோடுகள்
அல்லைது
புவியிவுரைசியல்
ரங்கடைங்களில்
எதவுரனயும
அமவற்றி
கண்டிருக்கவில்வுரலை. மிகப்பிவுரைந்த அளவில் விரிவை சோக்கம
அமரய்யப்பட்டை ஒரு ை சபை சோலிஸ் அிவுரைசு எந்திிவுரைத்தின மூலைமை சோக
தடுத்து வுரவக்கப்பட்டிருக்கும ரமூகப் பதட்டைங்கள், இனனும
கூர்வுரமயை சோனவுரவயை சோகை சவ ஆகியிருக்கின்கிறன.
ஒரு
அரை சோதை சோிவுரைணமை சோன
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை
விரிவை சோக்கம
தைய நவுரடைஅமபற்றிருக்கி்கிறது. 1992 க்கும 2010 க்கும இவுரடையில்,
சீனப் அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைம 11 மடைங்கு வளர்ந்திருக்கி்கிறது. 1995
இல், விக்கிபீடியை சோ புள்ளிவிவிவுரைப்படி, சீனை சோ உலைகின
எட்டைை சோவது
அமபரும
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைமை சோக
இருந்தது,
2011 க்குள்ளை சோக,
அது
ஜப்பை சோவுரன
முந்தி
உலைகின
இிவுரைண்டைை சோவது
அமபரும
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத்தின
இடைத்வுரதப்
பிடித்திருக்கி்கிறது. இந்த வளர்ச்சி ை சவகங்கள், முதலைை சோவதை சோய்,
1949 இன ை சதட்டைங்கவுரளயும —ஒரு கல்விஅமபற்்கிற மற்றம
தி்கிறனமிக்க
அமதை சோழிலைை சோளர்
பவுரடை,
அடிப்பவுரடைத்
அமதை சோழிற்ரை சோவுரலைகள்
மற்றம
உள்கட்டைவுரமப்வுரப
உருவை சோக்குவது— இிவுரைண்டைை சோவதை சோய், தனித்துவமிக்க மலிவுஉவுரழப்புக் களமை சோக உலைகப் அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைத்தில் சீனை சோவின
இடைத்வுரதயும
ரை சோர்ந்திருந்தன.
1992 க்குப்
பினனர்,
அமவளிதைய நை சோட்டு
முதலீடும,
அமதை சோழில்நுட்பம
மற்றம
அமவள்ளஅமமனப் பை சோய்ந்தது.

அவற்றடைன
அமவளிதைய நை சோட்டுத்
நிபுணத்துவமும,
தைய நை சோட்டிற்குள்

சீனை சோவுரவ “ஏகை சோதிபத்தியம” எனற குணை சோமரப்படுத்துகின்கிற
ை சபை சோலி-இடைது
அவுரமப்புகள்
உள்ளிட்டை
பல்ை சவற
வருணவுரனயை சோளர்களும
வளர்ச்சி,
வர்த்தகம
மற்றம
முதலீடு ஆகிய அமபை சோருளை சோதை சோிவுரைக் குறியீடுகவுரள அவற்றின
ரர்வை சதர மற்றம விவுரைலைை சோற்றப் அமபை சோருட்சூழலில் இருந்து
பிய்த்அமதடுத்து பற்றிக் அமகை சோள்கின்கிறனர். சீனை சோவின ை சமலைதிக
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை
விரிவை சோக்கமை சோனது,
அஅமமரிக்கை சோவினை சோல்
ை சமலைை சோதிக்கம
அமரய்யப்பட்டைதும
நீண்டைகை சோலைமை சோக
ஸ்தை சோபிக்கப்பட்டை
ஏகை சோதிபத்திய
ஒழுங்கிற்கு
எதிிவுரைை சோகச்
அமரல்வது ை சமலும ை சமலும அதிகமை சோய் அமவட்டைஅமவளிச்ரமை சோகிக்
அமகை சோண்டிருக்கி்கிறது.
அஅமமரிக்கை சோவும மற்்கிற ஏகை சோதிபத்திய ரக்திகளும, சீனை சோவின
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை விரிவை சோக்கம அவற்றின அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை மற்றம
புவியிவுரைசியல் தைய நலைனகவுரள ரவை சோல் அமரய்யை சோதவவுரிவுரையில், மலிவு
சீன உவுரழப்பின இலைை சோபங்கவுரள மகிழ்ச்சியுடைன அறவவுரடை
அமரய்தன. சீனை சோ, அஅமமரிக்க ை சமலைை சோதிக்கத்வுரத ரவை சோல்
அமரய்வவுரத தடுப்பதற்கு, ஒபை சோமை சோவின கீழும இப்ை சபை சோது
ட்ிவுரைமப்பின கீழும, அஅமமரிக்க ஏகை சோதிபத்தியம, தனது
அமபை சோருளை சோதை சோிவுரை வலிவுரம மற்றம இிவுரைை சோணுவ வலிவுரமயின
முழு பலைத்வுரதயும பயனபடுத்துவதற்கு தீர்மை சோனத்துடைன
இருக்கி்கிறது. சீனை சோ “ரர்வை சதர விதிகள் அடிப்பவுரடையிலைை சோன
அவுரமப்புமுவுர்கிற”க்கு, அதை சோவது வை சோஷிங்டைனதை சோன விதிகவுரள
உருவை சோக்குவதை சோய்
இருக்கும,
இப்ை சபை சோவுரதய
உலைக
ஏகை சோதிபத்திய ஒழுங்கிற்கு, இணங்கி தைய நடைந்தை சோக ை சவண்டும
எனபது அஅமமரிக்கை சோவின நிிவுரைந்திவுரை பல்லைவியை சோக இருக்கி்கிறது.
ை சபை சோவுரிவுரை ை சதைய நை சோக்கிய விவுரிவுரைவை சோன வீழ்ச்சியின மத்தியில், CCP,
சீனை சோவிலும ரரி ரர்வை சதர அளவிலும ரரி ை சமை சோதவுரலைத்
தடுக்க ரக்திபவுரடைத்த ஒை சிவுரைஅமயை சோரு ரமூக ரக்தியை சோக இருக்கும
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்திற்கு
எந்த
விண்ணப்பமும
அமரய்வதற்கு உயிர்ப்பை சோன தி்கிறனற்ற இருக்கி்கிறது. ஸ்ிவுரைை சோலினிர
அதிகை சோிவுரைத்துவமை சோனது ஏகை சோதிபத்தியத்தின அச்சுறத்தவுரலைக்
கை சோட்டிலும அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின ஒரு அமவகுஜன
இயக்கத்வுரதக்
கண்டுதை சோன
மிகக்
கூடுதல்
பயம
அமகை சோண்டைதை சோயிருக்கி்கிறது. ஒரு ரமூக ை சதைய நிவுரைஅமவடிகுண்டின (time
bomb) ை சமை சலை தை சோன அமர்ந்திருப்பவுரதக் குறித்து தைய நனகு
அறிந்து
வுரவத்திருக்கும
அது,
இிவுரைை சோணுவத்திற்குச்
அமரலைவிடுவவுரதக்
கை சோட்டிலும
அதிகமை சோய்
உள்தைய நை சோட்டுப்
பை சோதுகை சோப்பிற்கை சோய் அமரலைவிடுகி்கிறது.
சீனை சோவில்
ரமூக
ரமத்துவமினவுரமயின
திவுரகப்பூட்டும
வளர்ச்சியை சோனது, அிவுரைசுக்கு அமரை சோந்தமை சோன நிறவனங்கள்
அமகை சோள்வுரளயடிக்கப்பட்டைவுரம
மற்றம
தனியை சோர்மயமை சோக்கப்பட்டைவுரம, அமதை சோட்டில் முதல் சுடுகை சோடு
வவுரிவுரையை சோன தைய நலை உதவிகளின அழிப்பு மற்றம ஒரு சிற
எண்ணிக்வுரகயிலைை சோன அமபருஞ்அமரல்வந்தர்களது கிவுரைங்களில்
மவுரலை ை சபை சோன்கிற அமரல்வம குவிந்தவுரம ஆகியவற்றடைன
கிவுரைமை சகை சோர்த்து
முனை சனறியிருக்கி்கிறது.
2019
இல்
குவுர்கிறந்தபட்ரம 2.6 பில்லியன அஅமமரிக்க டைை சோலைர்கள்
அமரை சோத்துவுரடையவர்கள்
தை சோன
சீனை சோவின
ஃை சபை சோர்ப்ஸ்
அமரல்வந்தர்கள் பட்டியலில் ை சமல் நூற இடைங்கவுரள பிடிக்க
முடிந்தது. இந்தப் பட்டியலில் முதலிடைத்வுரதப் பிடித்தவர்
அலிபை சோபை சோ குழுமத்தின நிவுர்கிறை சவற்ற இயக்குதைய நிவுரைை சோன ஜை சோக்
மை சோ, இவருவுரடைய நிகிவுரை அமரை சோத்துமதிப்பு 38 பில்லியன டைை சோலைர்,
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இது 2018 மதிப்பில் இருந்து 3.4 பில்லியன டைை சோலைர்
உயர்வை சோகும. சீனை சோவிலுள்ள தவுரலைவுரம ஐந்து அமபரும
அமரல்வந்தர்களின அமமை சோத்த அமரை சோத்துமதிப்பு 155.9 பில்லியன
டைை சோலைிவுரைை சோகும. இந்த அடுக்கிவுரனை சய CCP பிிவுரைதிநிதித்துவம
அமரய்கி்கிறது, இவர்களுடைன தை சோன அது அமதைய நருக்கமை சோன
அமதை சோடைர்புகவுரள அமகை சோண்டுள்ளது. இவர்களில் ஒரு சிலைர்
கமயூனிஸ்ட் கட்சியின அங்கத்தவர்களை சோக இருப்பை சதை சோடு
உயர் அிவுரைசியல் ஆை சலைை சோரவுரன அவுரமப்புகளிலும பதவிகள்
வகிக்கின்கிறனர்.
இதற்கு ை சதைய நஅமிவுரைதிிவுரைை சோக, சீனை சோவில் ஒரு அமதை சோழிலைை சோளியின
குவுர்கிறந்தபட்ர ஊதியம மை சோதத்திற்கு சுமை சோர் 370 டைை சோலைர்களை சோக
அல்லைது வருடைத்திற்கு சுமை சோர் 4,440 டைை சோலைர்களை சோக உள்ளது.
எனினும அதுவும கூடை, அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின அமபரும
பகுதியினர், குறிப்பை சோக, உள்தைய நை சோட்டு கிிவுரைை சோமப்பு்கிறங்களில்
இருந்து புலைமஅமபயர்ந்து, அடிப்பவுரடை ரமூக உரிவுரமகளும
கூடை இல்லைை சோதவர்களை சோய் இருக்கும பத்து மில்லியன
கணக்கை சோன மக்கள், முகமஅமகை சோடுக்கின்கிற நிவுரலைவுரமவுரய
அமவளிச்ரத்தில்
கை சோட்டைை சோமல்
அமரய்து
விடுகி்கிறது.
குவுர்கிறவூதியங்களும
ஊதியமில்லைை சோவுரமயும
பிவுரைவலைை சோய்
இருக்கி்கிறது.
அமதை சோழிற்ரை சோவுரலைகளில்
நிவுரலைவுரமகள்
ஒடுக்குமுவுர்கிறயை சோனவுரவயை சோக,
பலைரமயங்களில்
ஆை சிவுரைை சோக்கியமற்்கிறவுரவயை சோகவும
ஆபத்தை சோனவுரவயை சோகவும
உள்ளன.
அவுரனத்து
சீனத்
அமதை சோழிற்ரங்கங்களின
கூட்டைவுரமப்பை சோனது
ை சவவுரலையிடைங்களில்,
எதிர்ப்புகள்,
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்கள்
மற்றம
ை சவவுரலைநிறத்தங்கவுரள
ஒடுக்குவதை சோக, கிட்டைத்தட்டை CCP அதிகை சோிவுரைத்துவத்தின கிவுரைமை சோக
அமரயல்படுகி்கிறது.
முதலைை சோளித்துவச்
ரந்வுரத
மற்றம
ஒட்டைச்
சுிவுரைண்டைல்
ஆகியவற்றின மீள்வருவுரகயை சோனது, 1949 புிவுரைட்சிக்குப் பினனர்
அமபருமளவில்
துவுரடைத்அமதறியப்பட்டிருந்த
குழந்வுரதத்
அமதை சோழிலைை சோளர் முவுர்கிற, அமகை சோத்தடிவுரமத் அமதை சோழிலைை சோளர் முவுர்கிற,
விபச்ரை சோிவுரைம, ை சபை சோவுரதமருந்துகள் புழக்கம ஆகிய ரமூகக்
ை சகடுகளின ஒரு மீள்வருவுரகக்கும இட்டுச்அமரனறிருக்கி்கிறது.
ஒரு சிலை குறியீடுகவுரளக் குறிப்பிடுவதை சோனை சோல்:




உலைக அடிவுரமத்தன குறியீடு (The Global Slavery
Index) மதிப்பீட்டின படி, 2016 இல் எந்தஅமவை சோரு
தைய நை சோளிலும,
சீனை சோவில்
3.8
மில்லியனுக்கும
அதிகமை சோன மக்கள், தைய நை சோட்டின ஒவ்அமவை சோரு ஆயிிவுரைம
ை சபருக்கும 2.8 ை சபர் என்கிற விகிதத்தில், தைய நவீன
அடிவுரமத்தன
நிவுரலைவுரமகளின
கீழ்
வை சோழ்ந்து
அமகை சோண்டிருந்தனர். [Global Slavery Index]
சீனை சோவில்
பை சோலியல்
அமதை சோழிலைை சோளர்களின
துல்லியமை சோன
எண்ணிக்வுரக
எனன
எனபது
ஒருவருக்கும அமதரியை சோது... 2013 இல் ஐக்கிய
தைய நை சோடுகள்
அவுரமப்பு,
ை சபை சோலிஸ்
ஆதை சோிவுரைங்கவுரள
ை சமற்ை சகை சோள் கை சோட்டி, இந்த எண்ணிக்வுரக தைய நை சோனகு
முதல் ஆற மில்லியன வவுரிவுரை இருக்கலைை சோம என
மதிப்பிட்டைது. சீனை சோவில் தைய நை சோனகு மில்லியன முதல்
10 மில்லியன வவுரிவுரை பை சோலியல் அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
இருக்கி்கிறை சோர்கள் எனபது அமபை சோதுவை சோக உடைனபடும
கருத்தை சோக இருக்கி்கிறது. [ரவுத் சீனை சோ மை சோர்னிங்

ை சபை சோஸ்ட், 2018]



2016 இன பிற்பகுதி நிலைவிவுரைப்படி, சீனை சோவில் 2.51
ை சபர் மில்லியன ை சபை சோவுரத மருந்து பழக்கத்தினர்
இருந்தனர்,
இது
முந்வுரதய
வருடைத்துடைன
ஒப்பிடுவுரகயில்
கிட்டைத்தட்டை
7
ரதவீத
அதிகரிப்பை சோகும
எனற
சீனை சோவின
ை சதசிய
ை சபை சோவுரதப்அமபை சோருள் கட்டுப்பை சோட்டு ஆவுரணயத்தின
2017 அறிக்வுரக ஒனற மதிப்பிட்டிருந்தது.

[வுரடைம

இதழ், 2019]
இனற

ICFI

எதிர்அமகை சோள்ளும அிவுரைசியல் பணிகள் எனன?

சீனை சோவில் தைய நை சோனகை சோம அகிலைத்தின ஒரு பிரிவுரவ ஸ்தை சோபிப்பது,
அல்லைது, துல்லியமை சோய் அமரை சோல்வதை சோனை சோல் மீள்ஸ்தை சோபிப்பது
நிச்ரயமை சோய் ஒரு முக்கியமை சோன மூை சலைை சோபை சோயப் பணி ஆகும.
சீனத் அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கமதை சோன உலைகில் மிகப்அமபரியதை சோகும,
ஒரு
மதிப்பீட்டின
படி,
இதன
எண்ணிக்வுரக
400
மில்லியவுரனத் அமதை சோடுவதை சோகும, இந்த எண்ணிக்வுரக உலைகின
அை சதைய நக
தைய நை சோடுகளது
மக்கள்அமதை சோவுரககவுரள
விடைவும
அமபரியதை சோகும. ை சமலும, சீனை சோ 1949 க்குப் பினனர், 1989 க்குப்
பின
இனனும
அதிகமை சோய்
மிகப்அமபருமளவில்
உருமை சோற்்கிறமவுரடைந்திருக்கி்கிறது, அது இனியும ஒரு விவரை சோய
அல்லைது கிிவுரைை சோமப்பு்கிற ரமூகம ை சமை சலைை சோங்கியதல்லை, மை சோ்கிறை சோக
ஒரு தைய நகர்ப்பு்கிற ரமூகம ை சமை சலைை சோங்கியதை சோகும. மக்களில்
அமபருமபை சோனவுரமயை சோை சனை சோர்
தைய நகர்ப்பு்கிற
பகுதிகளில்
வை சோழ்கின்கிறனர், பலைரும மிகப்பிவுரைந்த அளவில் விரிவை சோக்கம
கண்டிருக்கும, அல்லைது முனனிருந்திிவுரைை சோத மிகப்அமபரும
தைய நகிவுரைங்களில் வை சோழ்கின்கிறனர்.

இப்ை சபை சோது
ஆயுட்கை சோலை
ஜனை சோதிபதியை சோக
இருக்கும
ஜனை சோதிபதி ஷி ஜினபிங்கின கிவுரைங்களில் அரை சோதை சோிவுரைண
அளவுக்கை சோன அதிகை சோிவுரைம குவிக்கப்பட்டிருக்கி்கிறது எனபது
சீனை சோவிற்குள் நிலைவுகி்கிற தீவிிவுரை ரமூக மற்றம அிவுரைசியல்
பதட்டைங்களின அமதளிவை சோன அறிகுறியை சோக இருக்கி்கிறது. ICFI
அமரன்கிற ஆண்டு மை சோர்ச் மை சோதத்தில் அதன முனை சனை சோக்கில்
அறிவித்தவுரதப் ை சபை சோலை, ஷி, CCP அதிகை சோிவுரைத்துவத்தின
ை சபை சோட்டிக் கனவுரனகளுக்கு இவுரடையில் மத்தியஸ்தம அமரய்து
அமகை சோண்டும,
எல்லைை சோவற்றக்கும
ை சமல்,
அத்தவுரன
விமர்ரனங்கள்
மற்றம
எதிர்ப்வுரபயும
ஒடுக்குகின்கிற
வவுரகயில் அதன பிவுரைந்த ை சபை சோலிஸ் அிவுரைசு எந்திிவுரைத்வுரத
வலுப்படுத்திக் அமகை சோண்டும, சீன குணை சோமரங்களுடைனை சோன ஒரு
ை சபை சோனபை சோர்ட்டிரவை சோதியை சோக இருக்கி்கிறை சோர்.
ஸ்ிவுரைை சோலினிர ஆட்சியை சோனது, 1989 ஜஜூன நிகழ்வுகள் குறித்த
அதன
மதிப்பீட்வுரடை
எந்தவிதத்திலும
திருத்திக்
அமகை சோள்வதற்கும, அல்லைது அவற்றில் பலியை சோனவர்களுக்கு
அிவுரைசியல் ரீதியை சோக மறநிவை சோிவுரைணமளிப்பதற்குமை சோன அத்தவுரன
அவுரழப்புகவுரளயும
இதுதைய நை சோள்
வவுரிவுரையில்
தவிர்த்து
வந்திருக்கி்கிறது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முனபை சோக இிவுரைை சோணுவச்
ரட்டைத்வுரத அறிவித்த லி அமபங் இ்கிறந்த தினமை சோன ஜஜூவுரலை 22
அனற, அிவுரைசுக்கு-அமரை சோந்தமை சோன உத்திை சயை சோகப்பூர்வ Xinhua
அமரய்திமுகவுரம அறிவித்தது: “ை சதை சோழர் லி அமபங் ஒரு
உறதியை சோன நிவுரலைப்பை சோட்வுரடை எடுத்தை சோர், அமபை சோலிட்பீை சிவுரைை சோவில்
இருந்த அமபருமபை சோனவுரமயை சோன ை சதை சோழர்களுடைன ை சரர்ந்து
குழப்பத்வுரதத் தடுத்து நிறத்தவும எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரை கலைகத்வுரத
அடைக்கவும உறதியை சோன தைய நடைவடிக்வுரககவுரள ை சமற்அமகை சோண்டைை சோர்.”

இதுதவிிவுரை, ஒரு ரர்வை சதர ை சபை சோர்-எதிர்ப்பு இயக்கத்வுரத
கட்டிஅமயழுப்புவதன மீதை சோன அவுரனத்துலைகக் குழுவின

இது அமதை சோழிலைை சோள
மீண்டும
கூடை

அறிக்வுரக
அமதளிவை சோக்கியவுரதப்
ை சபை சோலை,
தனது
ை சமலைை சோதிக்கத்வுரத தக்கவுரவத்துக் அமகை சோள்ள தைய நப்பை சோவுரரயுடைன
பிிவுரையத்தனம அமரய்கின்கிற அஅமமரிக்க ஏகை சோதிபத்தியத்தின
ை சபை சோர்த் திட்டைங்களது ஒரு வுரமய இலைக்கை சோக சீனை சோ
இருக்கி்கிறது. ை சபை சோர் உந்துதலுக்கு எதிிவுரைை சோன அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்தின ஒரு ரர்வை சதரப் ை சபை சோிவுரைை சோட்டைம, அவசியமை சோன

எச்ரரிக்வுரகக்கு
நிகிவுரைை சோனதை சோகும.
இது
பலைத்தின
அவுரடையை சோளமல்லை,
மை சோ்கிறை சோக
மிகப்அமபரும
பலைவீனத்தின
அவுரடையை சோளமை சோகும,
இது
குறிப்பை சோக
வர்க்கப்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்திற்கு ஒரு அமவடிக்கும தனவுரமவுரய அமகை சோடுக்கும.

வவுரகயில்
சீனை சோவில்
உள்ள
உள்ளடைக்கியதை சோக இருந்தை சோக ை சவண்டும.

அமதை சோழிலைை சோளர்கவுரள

ரர்வை சதர அளவில் இருப்பவுரதப் ை சபை சோலைை சவ, சீனை சோவில்
உள்ள அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கமும உலைஅமகங்குமை சோன வர்க்கப்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைத்தின மீஅமளழுச்சியின பகுதியை சோக இருக்கி்கிறது,
அதிகமை சோன
அளவில்
இருக்கவும
ை சபை சோகி்கிறது.
கிவுரடைக்கத்தக்கதை சோய்
இருக்கும
மிகக்
குவுர்கிறந்த
புள்ளிவிவிவுரைங்களும
கூடை
அமதை சோழிலைை சோளர்களது
ை சவவுரலைநிறத்தங்கள்
மற்றம
ஆர்ப்பை சோட்டைங்களது
அதிகரிக்கும
மட்டைங்கவுரள
குறித்துக்கை சோட்டுகின்கிறன.
புகழ்அமபற்்கிற பல்கவுரலைக்கழகங்களது மை சோணவர்களது ஒரு
அடுக்கு
இந்தப்
ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்கவுரள
ை சதைய நை சோக்கித்
திருமபியிருக்கி்கிறது,
அவர்களது
ஈடுபை சோட்டிற்கை சோக
சிவுர்கிறப்படுத்தப்பட்டிருக்கி்கிறது
என்கிற
உண்வுரமயை சோனது,
இந்தப் ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்கள் ஒரு அிவுரைசியல் குணை சோமரத்வுரத
எடுக்கவிருக்கி்கிறது எனபதற்கை சோன அறிகுறியை சோகும.
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வர்க்கத்திற்கு எதிிவுரைை சோக துருப்புகள்
அவுரழக்கப்படைலைை சோம
எனபதற்கை சோன

1989 ை சபை சோிவுரைை சோட்டைங்களின விவுரளமுடிவு அமதளிவை சோக்குவவுரதப்
ை சபை சோலை, எல்லைை சோவற்றிலும தைய நமது முதற்பணிகளை சோய் இருப்பது,
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்தின
ஒரு
இயக்கத்வுரத
வழிதைய நடைத்தக்கூடிய
தத்துவை சோர்த்த
மற்றம
அிவுரைசியல்
முனை சனை சோக்வுரக
அமதளிவுபடுத்துவதை சோகும.
ை சரை சோரலிர
ரர்வை சதசியவை சோதத்வுரத
அடிப்பவுரடையை சோகக்
அமகை சோண்டை
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிர ை சவவுரலைத்திட்டைத்வுரத பகுப்பை சோய்வு அமரய்வதும,
ஏை சதனும ஒரு வடிவில் சீன ை சதசியவை சோதத்தின மீது
ை சவரூனறியதை சோக
இருக்கும
சீனை சோவில்
முதலைை சோளித்துவ
மீட்சியின மீதை சோன பலை மற்றம பல்ை சவற விமர்ரகர்களது
ை சவவுரலைத்திட்டைங்களில் இருந்து அதவுரன ை சவறபடுத்திக்
கை சோட்டுவதும அவசியமை சோனதை சோகும. முதல் வுரக விடையங்களது
பற்்கிறை சோக்குவுர்கிறயை சோல்
—ஆட்சியின
ரர்வ-வியை சோபக
தணிக்வுரகயை சோல் இது சிக்கலைை சோக்கப்படுகி்கிறது— இந்தப் பணி
இனனும சிிவுரைமமை சோகி்கிறது. ை சமலும, இந்த எதிர்க்கட்சி வரிவுரர
அிவுரைசியல்ை சபை சோக்குகள்
அவுரனத்தும மிகவும
இருக்கின்கிறன.

—புதிய

இடைது, தைய நவ-மை சோை சவை சோவை சோதிகள்—

பனமுகத்தனவுரம

அமகை சோண்டைவுரவயை சோக

ஆட்சியின பிிவுரைச்ரை சோிவுரைம
கடைந்து வருகி்கிறது.

மற்றம

அமபை சோய்களின

ஊடைை சோகை சவ

இவுரளஞர்கள், புத்திஜீவிகள் மற்றம அமதை சோழிலைை சோளர்களின ஒரு
அடுக்கு, பதில்கள் ை சதடி மை சோை சவை சோயிரத்வுரத ை சதைய நை சோக்கியும,
அதன அமவற்ற “புிவுரைட்சிகிவுரை” சுை சலைை சோகங்கவுரள ை சதைய நை சோக்கியும
திருமபியிருக்கி்கிறை சோர்கள்
எனபவுரத
தைய நை சோம
அறிை சவை சோம.
என்கிறை சோலும,
சீனை சோவில்
முதலைை சோளித்துவ
மீட்சியை சோனது
மை சோை சவை சோயிரத்தில் இருந்தை சோன ஒரு முறிவை சோக இருக்கவில்வுரலை.

ை சவர்க்கர்ஸ் நியூஸ் ை சம 26 1989

சீன
மை சோணவர்கள்,
அமதை சோழிலைை சோளர்கள்
மற்றம
புத்திஜீவிகளுக்கு அமதளிவுபடுத்துவதில் வுரமயமை சோக இருப்பது
விவுரைலைை சோற்றக் ை சகள்விகள் —சீனை சோவிலைை சோன புிவுரைட்சிகவுரள ஒரு
இனறியவுரமயை சோத மூலைபை சோகமை சோகக் அமகை சோண்டை ரர்வை சதரத்
அமதை சோழிலைை சோள
வர்க்கத்தின
முக்கியமை சோன
மூை சலைை சோபை சோய
அனுபவங்கள்— ஆகும. ஆஸ்திை சிவுரைலியை சோவில் பயிலும சீன
மை சோணவர்களுடைன தைய நை சோம தைய நடைத்திய கலைந்துவுரிவுரையை சோடைல்களில்
இருந்து, லிை சயை சோன ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கி குறித்தும 1925-27 சீனப்
புிவுரைட்சி மீதை சோன ஸ்ிவுரைை சோலினின கை சோட்டிக்அமகை சோடுப்பு குறித்தும
மிகக் குவுர்கிறவை சோகை சவ அமதரிந்திருக்கி்கிறது அல்லைது எதுவும
அமதரியை சோதிருக்கி்கிறது எனபதை சோய் அமதனபடுகி்கிறது. 1949 புிவுரைட்சி
மற்றம கலைை சோச்ரை சோிவுரைப் புிவுரைட்சி ை சபை சோன்கிற, அதவுரனயடுத்த
அபிவிருத்திகள் குறித்த எந்தஅமவை சோரு அறிவும, ஸ்ிவுரைை சோலினிர
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அது இயல்பை சோகை சவ “தனிஅமயை சோரு தைய நை சோட்டில் ை சரை சோரலிரம”
எனும முட்டுச்ரந்தில் இருந்து பி்கிறந்ததை சோகும. மை சோை சவை சோயிரம
அல்லைது சீன ஸ்ிவுரைை சோலினிரமை சோனது, அமதை சோழிலைை சோள வர்க்கத்தின
சுயை சோதீனமை சோன அணிதிிவுரைட்டைலுக்கு அது கை சோட்டிய குை சிவுரைை சோதம,
அகநிவுரலையை சோன விருப்பத்திவுரன அது வலியுறத்துவது
மற்றம
அவுரனத்வுரதயும
விடை
அதன
தைய நை சோற்்கிறஅமமடுத்த
ை சதசியவை சோதம ஆகியவற்்கிறை சோல் குணை சோமரம அமபற்்கிறதை சோகும.
அது, உண்வுரமயை சோன மை சோர்க்சிரத்திற்கு, அதை சோவது சீன
ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிஸ்டுகள் உள்ளிடை ட்அமிவுரைை சோட்ஸ்கிர இயக்கத்தை சோல்
மட்டுை சம தை சோங்கிப் பிடிக்கப்பட்டை ை சரை சோரலிர ரர்வை சதசிய
முனை சனை சோக்கிற்கு ை சதைய நஅமிவுரைதிிவுரைை சோனதை சோகும.
அமபய்ஜிங்கில் உள்ள CCP ஆட்சிவுரயயும, அது பை சோதுகை சோக்கும
முதலைை சோளித்துவ அவுரமப்பு முவுர்கிறவுரயயும எதிர்த்துப் ை சபை சோிவுரைை சோடை
அிவுரைசியல் வழிகவுரளத் ை சதடும சீனத் அமதை சோழிலைை சோளர்களும
இவுரளஞர்களும இருப்பை சோர்கள், அவர்கள் அவசியமை சோன
ரர்வை சதசிய முனை சனை சோக்கிற்கை சோக அவுரனத்துலைகக் குழுவுரவ
ை சதைய நை சோக்கித் திருமபுவை சோர்கள் எனபதில் தைய நை சோம உறதிபடை
தைய நமபிக்வுரக அமகை சோள்ள முடியும.

