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David North,

25 June 1995

பெப்ரவர 12 திகதி வவக்கர்ஸ லீக் ஒர புதிய அரசியல

பினனணியில

கட்சிசியய

உசியடவஸ்தானத, ஸரஸ்தாலினின மரணத்தின இர மஸ்தா்தங்களின

மற்றும

ஸ்தஸ்தாபிப்ெ்தற்கஸ்தான
1996

வ்தர்்தல

வர்க்கத்தினுள

இந்்த

்தனத

தீர்மஸ்தானத்சிய்தயும

பிரச்ச்சஸ்தாரத்சிய்த

புதிய

கட்சி

ஏன

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

பினனரம,

அவசியம

ஸரஸ்தாலினிச்ச

அபிவிரத்தி
கிழக்க

ஆரமெத்தடனும

அறிவித்்தத.

அசியனத்தலகக்

அடித்்தளமஸ்தான

இத்தீர்மஸ்தானத்திற்க

கஸ்தாரணங்கசியள

விளக்கமளிக்கமஸ்தாறு

ெலர்

கறித்த

International

Workers
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இடம வகட்டுளளனர்.

வ ஸ்தார்த்்தஸ்தால
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வவர்க்கஸ

லீக்கின

1953

எழச்சியின

நீடித்்த

கழசியவ

மரண

வகஸ்தாட்ெஸ்தாடுகள,

ஸ்தஸ்தாபித்்த

இன

பினனரம,
ஓலத்தின

இடமபெற்றத.

ட்பரஸ்தாட்ஸகிஸடுகளஸ்தாலும
எழச்சியுடன

கீழ்வரம அறிக்சியகயஸ்தானத, வ்தசிய பச்சயலஸ்தாளர் வடவிட்

வஜர்மன

ஆட்சிகளின

எனெசிய்த விளங்கப்ெடுத்்தவ்தற்க ெயனெடுத்்தப்வெஸ்தாவ்தஸ்தாக
அதிலிரந்த

அசியடந்்தத.

கனனஸ்தாலும,
ஏசியனய

மரபுவழி

ெஸ்தாதகஸ்தாக்கப்ெட்ட

்தத்தவஸ்தார்த்்த

ஹங்வகரயப்

புரட்சியின

பினனர்
சியடமுசியற

ரீதியில

நிரூபிக்கப்ெடுவ்தற்க

மூனறு வரடங்கள மஸ்தாத்திரவம இரந்்தத.
1982 க்கம

1986 க்கம

இசியடவய

அசியனத்தலகக்

அங்கத்்தவர் கழ கூட்டத்தில வழங்கப்ெட்ட்தஸ்தாகம. இத,

கழவுக்களளஸ்தான வெஸ்தாரஸ்தாட்டம, கடந்்த ்தச்சஸ்தாப்்தத்தினவெஸ்தாத

1996 ல வவர்க்கஸ லீக்சியக வச்சஸ்தாச்சலிச்ச ச்சமத்தவக் கட்சியஸ்தாக

பூவகஸ்தாளத்தின அரசியல வசியரெடத்சிய்தவய மஸ்தாற்றியசியமத்்த

ஸ்தஸ்தாபிப்ெ்தற்க

வரலஸ்தாற்று ச்சமெவங்கசியள எதிர்ெஸ்தார்த்திரந்்தத. வவர்க்கஸ

அடித்்தளமஸ்தாக

இரந்்த

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின அரசியல சுயஸ்தாதீனத்திற்கஸ்தான 30 ஆண்டுகஸ்தால

லீக்கினஸ்தால

ச்சர்வவ்தச்ச

உசியடவிசியன

வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்திற்கஸ்தான

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தின

அரசியல,

்தத்தவஸ்தார்த்்த அடித்்தளங்கசியள விவரக்கினறத.

கழவின

உளளஸ்தான

ச்சஸ்தாரஸ்தாமச்சத்தில,

உசியடவிலிரந்த

ெத்த வரடங்கள
ஸ்தாங்கள

இவ்வஸ்தார

முடிவில

ச்சந்தித்தக்

பகஸ்தாண்டுளளவெஸ்தாத, ஒர முக்கியத்தவம வஸ்தாய்ந்்த ஆண்டு
நிசியறபவஸ்தானசியற அணுகிக் பகஸ்தாண்டுளவளஸ்தாம: ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
புரட்சிக்

கட்சி

(Workers

ச்சந்்தர்ப்ெவஸ்தாதிகளுடன,

Revolutionary

Party)

ஸ்தானகஸ்தாம

இன

அகிலத்தின

அசியனத்தலகக் கழவின உசியடவினத ெத்்தஸ்தாவத ஆண்டு
நிசியறவஸ்தாகம.

ஸ்தாங்கள

ஹீலி,

ெண்டஸ்தா,

எதிரஸ்தான வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தின ெஸ்தாசிய்தயில,

சுவலஸ்தாட்டரக்க

ஸ்தானகஸ்தாம அகிலத்தின

உளளஸ்தான அசியனத்த மகத்்தஸ்தான வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களும, உலக
அரசியல

நிசியலசியமயிலஸ்தான

மஸ்தாற்றங்களுடன

பிரமஸ்தாண்டமஸ்தான

பிசியணக்கப்ெட்டுளளத

அடிக்கடி

கறிப்பிட்டு

கனசியனப்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டம,

வந்வ்தஸ்தாம.
இரண்டஸ்தாம

விசியரவஸ்தாகத்

1939-40
உலக

விமர்ச்சனங்கள,

ப்தஸ்தாடர்ந்்த

ச்சமெவங்களினஸ்தால

வ ரடியஸ்தாக நிரூபிக்கப்ெட இரந்்தத.

வரலஸ்தாற்று கட்டசியமப்பு
அசியனத்தலகக்

வமற்பகஸ்தாளளப்ெட்ட

எனெசிய்த
களிலஸ்தான
வெஸ்தாரன

1- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

புரட்சிக்

கட்சியுடனஸ்தான

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தில, ஒனறுடன ஒனறு ப்தஸ்தாடர்புெட்ட மூனறு
பிரச்ச்சசியனகள எழப்ெப்ெட்டன: 1) ஸரஸ்தாலினிச்சத்தின ெங்க;
2)

ச்சமூக

ஜன ஸ்தாயகத்தின

ெங்க;

3)

மு்தலஸ்தாளித்தவ

வ்தசியவஸ்தா்தத்தின ெங்க. உசியடவுக்க முந்திய ச்சகஸ்தாப்்தத்தில
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
உளளஸ்தான

புரட்சிக்

இமமூனறு

கட்சி,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

பிர்தஸ்தான

வர்க்கத்தின

ச்சக்திகளதம

அரசியல

ெங்க ெற்றிய அ்தனத மதிப்பீட்டில ெப்வலஸ்தாவஸ்தா்தத்திசியன
வ ஸ்தாக்கி திரமபியிரந்்தத. இவ் ஒவ்பவஸ்தார ச்சக்திகளுக்கம
அலலத

கசியறந்்தத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

புரட்சிக்

அவற்றின
கட்சி

ஒர

ெகதிகளுக்க,
முற்வெஸ்தாக்கப்

ெஸ்தாத்திரத்தின ச்சஸ்தாயத்திசியன வழங்கியத. இச் ச்சக்திகளுக்க
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
நியஸ்தாயப்ெடுத்தம

புரட்சிக்
வசியகயில

கட்சியின,
பலனினத

ெஸ்தாரமெரயம
திரக்கப்ெட்டதடன,
பெஸ்தாரளவிளக்கமளிக்கப்ெட்டத.

அடிெணிசியவ
்தத்தவஸ்தார்த்்த
்தவறஸ்தாக
இப்வெஸ்தாக்ககள,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் இயக்கத்தினுள ஏகஸ்தாதிெத்தியத்தின அரசியல

கரவிகளஸ்தாக

ப்தஸ்தாழிற்ெடுகினறன

விஞ்்ஞஸ்தானபூர்வமஸ்தான

ஆய்வின

வரலஸ்தாற்று

பச்சய்யப்ெடஸ்தாதிரந்்ததடன

அ்தன

சீரழிவு,

மீண்டும

ச்சமூக

மீண்டும

பச்சயலற்ற,

உலகம

ச்சமெவங்கள,

ஹீலியின

அத்தடன

முழசியமயஸ்தான

பச்சய்வத,

ஒர

புரட்சிக் கட்சி பிரகடனப்ெடுத்தியத.

நிசியலப்ெஸ்தாட்டின,

மதிப்பீட்சியட

ஜன ஸ்தாயகம

அரசியல ரீதியஸ்தாக ச்சட்டவிவரஸ்தா்தமஸ்தானத என ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

்தச்சஸ்தாப்்தத்தின

மிகவும

நீண்டகஸ்தாலமஸ்தாக நிகழ்ந்்தத. அ்தனத மரண ஓலத்தில கூட
அசியனத்சிய்தயும ஏற்றுக்பகஸ்தாளளும
பகஸ்தாண்டிரந்்தத.

கடந்்த

ஒர

அடிப்ெசியடயிலஸ்தானதம,

அனுெவங்களஸ்தால

உறுதிப்ெடுத்்தப்ெட்டதமஸ்தான

எனற

இவ்த

படஸ்தாச்ச்சர்—ெப்வலஸ்தாவஸ்தா்த

அரசியல
விடயத்தில

பூரஸ்தாவும,

மு்தலஸ்தாளித்தவம

ஒர

எனற

மற்றும

அணுகமுசியறசியயவய

மனி்தவ யம

பகஸ்தாண்ட

சீர்திரத்்தவஸ்தா்த

கற்ெனஸ்தாவஸ்தா்தம

பெஸ்தாய்யஸ்தானத என நிரூபிக்கப்ெட்டுளளத.

ஸ்தாட்டுக்கப்பின

முனவனஸ்தாக்கஸ்தான,

ஸ்தாடஸ்தாக சீர்திரத்்தவஸ்தா்தக் கட்சிகளும, ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களும

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

புரட்சிகர

ஆற்றலின

ஒர வ்தஸ்தாலவியிலிரந்த இனபனஸ்தார வ்தஸ்தாலவிக்க பச்சனறு

திவஸ்தால்தனசியமசியய,

மறுக்கமுடியஸ்தா்த

வி்தத்தில

பகஸ்தாண்டுளளதடன, அங்கத்்தவர் எண்ணிக்சியகயில ெஸ்தாரய

நிரூபித்தளளத.

ஸரஸ்தாலினிச்சத்தின

எதிர்ப்புரட்சிகர

்தனசியமசியய

வலியுறுத்தியசியம,
அ்தனத

அசியனத்தலகக்

வச்சஸ்தாவியத்

மறுக்க

மஸ்தாற்றமுடியஸ்தா்த

அரசினத

முடியஸ்தா்த

கழ

கசியலப்பில

நிரூெணத்சிய்த

கண்டு

இழப்சியெ
்தமசியம

பவளி

எறியப்ெட்ட்தன

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

னவுபூர்வமஸ்தான

கனடஸ்தாவின

டவடிக்சியகயின விசியளவஸ்தாகம. 60 வரடங்களின முனனர்,

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

பெறுவெறு

அனறி,

ட்பரஸ்தாட்ஸகி,

தூக்கி

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

"வச்சஸ்தாவியத்

ஒனறியத்தில

மு்தலஸ்தாளித்தவ

ஒவரபயஸ்தார

பகஸ்தாண்டுளளன:
எதிரஸ்தான

அத

ஆட்சியிவலஸ்தா

அலலத

ஆட்சிக்க பவளியிவலஸ்தா இக் கட்சிகளும அசியமப்புக்களும,

பகஸ்தாண்டத. ஏபனனில வச்சஸ்தாவியத் அரசினத உசியடவு, ஒர
ச்சக்தியினஸ்தால

முகங்பகஸ்தாடுக்கினறன.

ெணிக்வக

அ்தஸ்தாவத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

மூல்தனத்தின

வர்க்கத்தக்க

்தஸ்தாக்க்தலுக்கஸ்தான

வர்க்க
NDP,

அர்ப்ெணித்தக்

எதிர்ப்புகசியளயும

அசியனத்த
அடக்கவத.

பிரட்டனின ப்தஸ்தாழிற் கட்சி, பிரஸ்தானசின

கட்சி,

இத்்தஸ்தாலியின

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

கட்சி,

வஜர்மனியின ச்சமூக ஜன ஸ்தாயகக் கட்சி, சுவீடனின ச்சமூக
கட்சி,

ஜப்ெஸ்தானின

மு்தலஸ்தாளித்தவ புனரத்்தஸ்தாரனம, ஒர புரட்சிகரக் கட்சிசியய

அவுஸதிவரலியஸ்தாவின

ப்தஸ்தாழிற்

விட

பிரெலயமஸ்தானவற்சியற மட்டுவம பெயர் கறிப்பிடுகினவறஸ்தாம)

உறவுகள

மீள

ஸ்தஸ்தாபிக்கப்ெடுமஸ்தானஸ்தால,

கசியறந்்த

எண்ணிக்சியகயிலஸ்தான

ஒர

மக்கசியளவய

ஜன ஸ்தாயகக்

கட்சி,

கட்சி

(மிகவும

தசியடத்தக்கட்ட வவண்டியிரக்கம" என எச்ச்சரத்்தஸ்தார். இவ்

வெஸ்தானற

எதிர்வுகூறலின நுணுக்கமஸ்தான ச்சரயஸ்தான ்தனசியம, முனனஸ்தாள

ஒரமுசியற ட்பரஸ்தாட்ஸகியினஸ்தால 60 வரடங்களுக்க முனனர்

வச்சஸ்தாவியத்

இயலபினஸ்தால

எழ்தப்ெட்ட வஸ்தார்த்சிய்தகசியளவய ்ஞஸ்தாெகத்தக்க பகஸ்தாண்டு

(Physiognomy) நிரூபிக்கப்ெட்டுளளத. ரஷ்ய ஆட்சியினதம

வரகினறன: “மு்தலஸ்தாளித்தவத்சிய்த ஸ்தமபி்தம அசியடயச்

அ்தனத

பச்சய்தளள

ஒனறியத்தின
எலலஸ்தா

பிர்தஸ்தானமஸ்தான

்தசியலசியம

கண

்தஸ்தாங்கம

கட்சிகளினதம

ெர்கள, பெரமெஸ்தாலும ெசியழய வச்சஸ்தாவியத்

அதிகஸ்தாரத்தவத்தினதம
வகித்்தவர்கள
அலலத

அரசியல

அத்தடன

இசியணந்்த

்தசியலசியம

(Nomenclature) வசியகப்ெடுத்்தப்ெட்ட

அந்்த

ெகதியினுள

வச்சதிமிக்க

இந்்த

ெ்தவிகசியள

ஒர

ஜன ஸ்தாயகத்சிய்த

பெஸ்தாறுத்்தவசியரயிலும

வெரழிவுமிக்க

அசியடந்தளளத.
வெரழிசியவப்

அரசியல

இந்நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்க

வெஸ்தானற

வ்தஸ்தாற்றத்சிய்த

ச்சமூக

கூட

அத

ச்சஸ்தா்தசியனகள

்தற்வெஸ்தாசிய்தய

ஜன ஸ்தாயகத்சிய்த

நீடித்்த

மீண்டும

ப ரக்கடி,

ச்சமூக

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார,

அரசியல

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களின பினனர் ஈட்டிக்பகஸ்தாண்ட பெறுவெறுகசியள
தியஸ்தாகம

பச்சய்யுமெடியும,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள
ெஸ்தாட்டனஸ்தாரதம,

பெஸ்தாறுப்வெற்றிரந்்த ்தனி ெர்களஸ்தாகம.
ச்சமூக

எலலஸ்தாவற்றினதம

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

இவ்வி்தமஸ்தாக

அவர்களத
பூட்டனஸ்தாரதம

வஜர்மன

்தந்சிய்தயர்களதம,
வஸ்தாழ்க்சியக

நிசியலக்க

கீழ்்தஸ்தாழ்த்தவ்தற்கம கட்டஸ்தாயப்ெடுத்தகினறத”.

வ்தஸ்தாலவிசியய

இறுதியஸ்தாக

ஸ்தாங்கள

ஸரஸ்தாலினிச்சப்

ெஸ்தாத்திரத்தக்க

ஜன ஸ்தாயகம

அலஜீரயஸ்தா

மு்தலஸ்தாளித்தவ

வரகினவறஸ்தாம.

ெற்றியதம

1960 களின

கியூெஸ்தா

ஆரமெத்தில

ெற்றியதமஸ்தான

எழத்தக்களில

மதிப்பிழந்திரந்்தஸ்தாகம. இரண்டஸ்தாம அகிலத்தினத கட்சிகள,

மு்தலஸ்தாளித்தவ

ஒர

மஸ்தாற்றீட்டிசியன

ெஸ்தாரமெரய மஸ்தார்க்சிச்ச-ட்பரஸ்தாட்ஸகிச்ச ஆய்விசியன ெஸ்தாதகஸ்தாத்த

உரசியம

அபிவிரத்தி பச்சய்்தத. அக்கஸ்தாலத்தில புகழ் பெற்றிரந்்த

கஸ்தாரணம

மு்தலஸ்தாளித்தவ

அத
எதிர்ப்பு

பிரதிநிதித்தவப்ெடுத்தவ்தஸ்தாக
வகஸ்தாரக்பகஸ்தாளளவிலசியல. வமலும

ச்சமூக

ஜன ஸ்தாயகத்தின

வ்தசியவஸ்தா்தத்தின

்தத்தவங்களுக்க

எதிரஸ்தான

வ்தஸ்தாலவிகள, விதிவிலக்கஸ்தான இறுக்கமும, ப ரக்கடியும

இயக்கங்கள

மிக்க

ெகட்டஸ்தாரவஸ்தாரங்களுக்க

சூழ்நிசியலயினஸ்தால

ஒரவெஸ்தாதம

ஆதிக்கம

2- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

அவற்றின

தீவிர

கழகம

அ்தனத

ஏற்கனவவ

எடுக்கஸ்தா்த்தற்க

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

வ்தசியவஸ்தா்தத்தின

ெஸ்தாத்திரம

வி்தத்தில,

ெற்றிய,

வ்தசியவஸ்தா்த

ஏகஸ்தாதிெத்திய

மத்தியிலும,

(SLL)

எதிர்ப்பு

ஒடுக்கப்ெட்ட

மக்களின

அபிலஸ்தாசியிலாஷைகளின

ச்சஸ்தாத்தியமஸ்தான

பிரதிநிதிகள

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

நியஸ்தாயமஸ்தான
அலல

மற்றும

எனறு

கழகம

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

உசியழக்கம ெரந்தெட்ட மக்களின அடிப்ெசியடயஸ்தான ச்சமூக
அதிரப்தியுடனும

உரசியமகளுடனும

இனங்கஸ்தாட்டிக்

வலியுறுத்தியத.

பகஸ்தாண்டதடன, அவற்றிசியன எதிர்க்க அசியழப்பும விட்டன.

எப்ெடியிரந்்தவெஸ்தாதம 1970 களில வச்சஸ்தாச்சலிச்ச ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

அசியவகள மு்தலஸ்தாளித்தவ அசியமப்பு முசியறயிசியன தூக்கி

கழகம,

எறிவ்தற்வகஸ்தா, தீவிரமஸ்தாக மஸ்தாற்றி அசியமப்ெ்தற்வகஸ்தா அலலத

அ்தனத

சியகவிட்டதடன,

வகஸ்தாட்ெஸ்தாடு

ச்சஸ்தார்ந்்த

ஆபிரக்கஸ்தாவில

நிசியலப்ெஸ்தாடுகசியள

நுவகஸ்தாவமஸ்தா,

முகஸ்தாவெ,

மண்வடலஸ்தா ப்தஸ்தாடக்கம மத்திய கிழக்கில கடஸ்தாபி, அரெஸ்தாத்
வெஸ்தானற

கட்டிமு்தலஸ்தாளித்தவ

வ்தசியவஸ்தாதிகளின

ஆர்வமமிக்க ஆ்தரவஸ்தாளனஸ்தாக மஸ்தாறியத.
மு்தலஸ்தாளித்தவ
ெற்றிய

வரலஸ்தாற்றுப்

ெஸ்தாத்திரம

மதிப்பீட்டுக்க

ஒரவர்,

வ்தசிய

இயக்கங்களின

இனசியறய

்தச்சஸ்தாப்்தத்திற்க

கசியறந்்த்தஸ்தாக, ெடிப்ெடியஸ்தான

சீர்திரத்்தத்திற்வகஸ்தா

வெஸ்தாரஸ்தாடுவ்தஸ்தாக பிரகடனப்ெடுத்திக் பகஸ்தாண்டன.
இத்்தசியகய

பிரகடனங்கள

்தற்வெஸ்தாத

வமற்பகஸ்தாளளப்ெடுவவ்தயிலசியல.

வ்தசியவஸ்தா்தத்தின

ஒர

மிகவும

டவடிக்சியககசியள

அண்சியமவசியரயில,

ஒர

அவர்கள

அசியமப்புக்களும

இச்

ச்சகல

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

பவற்றிசியய

மபுகினறன.

்தஸ்தாட்ச்சரடம

ஏற்றுக்பகஸ்தாளவதடன,

யஸ்தார்

இறுதியஸ்தாக வரகினறஸ்தாவரஸ்தா அவர் கடுசியமயஸ்தானவரஸ்தாகினறஸ்தார்.
இவ்

அசியமப்புக்களின

அரசியல

ஏற்ெட்டுளள

வெஸ்தாதமஸ்தானத.

பச்சஸ்தாந்்த

கரத்தில பகஸ்தாண்டு ெஸ்தார்த்்தஸ்தால, இந்நிகழ்ச்சிப் வெஸ்தாக்கிசியன

வஸ்தார்த்சிய்தகசியளவய ெஸ்தாவிப்வெஸ்தாமஸ்தாயின, ்தனத அவமஸ்தானம

அவர்களின ்தனிப்ெட்ட ெலவீனங்களின அடிப்ெசியடயிவலஸ்தா,

மிக்க அரசியல தகிலுர்தசியல ப்தஸ்தாடர்கிறஸ்தார். ெஸ்தாலஸதீனிய

இத்்தசியலவர்களின

மக்களின விடு்தசியலயஸ்தாளனஸ்தாக வரவவண்டியவர், கஸ்தாச்சஸ்தாவின

அடிப்ெசியடயிவலஸ்தா விளக்கவத ச்சஸ்தாத்தியமிலசியல.

பிர்தம

அரசியல உரமஸ்தாற்றங்களுக்கஸ்தான கஸ்தாரணங்கசியள, அரசியல

பெஸ்தாலிஸ

மண்வடலஸ்தா,

அவரத

அதிகஸ்தாரயஸ்தாக

மஸ்தாறியுளளஸ்தார். ப லச்சன

ப்தனனஸ்தாபிரக்கஸ்தாவில

மு்தலஸ்தாளித்தவ

லனகளின ெஸ்தாதகஸ்தாப்பிற்க பெஸ்தாறுப்வெற்றுக் பகஸ்தாண்டஸ்தார்.
கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்பு

எனற

பெஸ்தாரத்்தமற்ற்தஸ்தாய்

இரக்கினறத

இத்்தசியகய

ெ்தம

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளின

பகஸ்தாண்வட

பச்சலகிறத.

உண்சியமயில
எனெசிய்தத்

்தவிர

ெட்டியல

நீண்டு

இத்்தசியலவர்களின

இனசியறய

பகஸ்தாளசியககள, அவர்கள ்தசியலசியம ்தஸ்தாங்கிய வ்தசியவஸ்தா்த
இயக்கங்களின

புறநிசியலயஸ்தான

ச்சடத்தவரீதியஸ்தாக

்தனசியமயிலிரந்த

அபிவிரத்தியசியடவதடன,

அவர்களத

பகஸ்தாளசியககளின வெரழிவு மிக்க ்தஸ்தாக்கங்கள முழசியமயஸ்தாக
முனகணிக்கக்கூடிய்தஸ்தாக இரந்்தன. ஒர மிகவும ஆழமஸ்தான
அர்த்்தத்தில ''கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுத்்தல'' எனற ெ்தம, மஸ்தார்க்சிச்ச
வஸ்தார்த்சிய்த

ஜஸ்தாலங்கசியள

ெஸ்தாவித்த, இம

மு்தலஸ்தாளித்தவ

வ்தசியவஸ்தாதிகளுக்க அரசியல மூடுதிசியரயிசியன வழங்கிய
ச்சந்்தர்ப்ெவஸ்தாதிகளுக்வக பெஸ்தாரந்தகினறத.

நீடித்்த

வரலஸ்தாற்றுக்

ஸரஸ்தாலினிஸடுக்கள,

ச்சமூக

மு்தலஸ்தாளித்தவ

இனபனஸ்தார
எதிர்ப்புடனும

அலலத

வ்தசியவஸ்தாதிகள

அசியமப்புக்களும
்தசியலசியமயஸ்தாக

கஸ்தாலகட்டத்தக்க,

இரந்்த

என
கட்சிகளும,

இலட்வச்சஸ்தாெலட்ச்சம

இரந்்தன.
வடிவத்திவலஸ்தா

ஒர

வஸ்தாயடிப்புடனும

மக்களின

வடிவத்திவலஸ்தா

வவறுெடும
இவ்

்தகதியற்ற

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரத்திலும,

உலக

இயலபின
ஸ்தாம இவ்

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

உற்ெத்தி நிகழ்ச்சிப் வெஸ்தாக்கிலும ஏற்ெட்ட புறநிசியலயஸ்தான
மஸ்தாற்றங்களில கண்டுபகஸ்தாளளவவண்டும.
நிச்ச்சயமஸ்தாய்

ஸரஸ்தாலினிச்சம,

மு்தலஸ்தாளித்தவ
்தங்களத

வ்தசியவஸ்தா்தம
பச்சஸ்தாந்்த

ச்சமூக

ஜன ஸ்தாயகம,

ஆகிய

ஒவ்பவஸ்தானறும

விவச்சடமஸ்தான

மூலத்சிய்தயும,

வரலஸ்தாற்சியறயும பகஸ்தாண்டுளளன. வமலும இவ் எந்்தபவஸ்தார
வெஸ்தாக்கம

ஒர

ஒரங்கிசியணந்்த

வடிவத்சிய்த

பிரதிநிதித்தவப்ெடுத்்தவிலசியல.

ஆயினுமகூட,

அசியமப்புக்களின

பச்சலவஸ்தாகிற்க,

2ம

பின

திட்டவட்டமஸ்தான

எழந்்த

உலகப்

அரசியல

இவ்
வெஸ்தாரன
உறவுகள

கஸ்தாரணமஸ்தாக இரந்்ததடன, இசியவ 1945 இன பினவந்்த
ஒர

முழ

வரலஸ்தாற்று

ச்சகஸ்தாப்்தத்தினதம

மு்தலஸ்தாளித்தவ

ச்சமநிசியலயின அவசியமஸ்தான ெஸ்தாகமுமஸ்தாகம.

ச்சகஸ்தாப்்தத்சிய்தயும விெரத்்ததடன வசியரயறுக்கவும பச்சய்்தத.

ஜன ஸ்தாயகவஸ்தாதிகள

வசியரயறுக்கக்கூடிய்தஸ்தாக

்தனசியமசியயக்

''வெஸ்தாரக்க பிந்திய'' எனற ெ்தம, இம முழ வரலஸ்தாற்று

வெஸ்தாரக்க பினசியனய கஸ்தாலகட்டத்தின முடிவு
ஒர

உலகளஸ்தாவிய

நிரலகளில

பிரகடனப்ெடுத்தியவற்றுடன ஒப்பீடு பச்சய்வத மஸ்தாத்திரவம
அரெஸ்தாத்,

மஸ்தாற்றத்தின

நிகழ்ச்சி

அலலத

மட்டத்திலஸ்தான
இயக்கங்கள

3- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

இத
ெகதி

ஒர

வரலஸ்தாற்று

எனெசிய்தவிட

கஸ்தாலகட்டத்தின
அதிக

இப்ெ்தம

2ம

உலகப்

வ ரடி

விசியளவஸ்தான

ஒர

கறிப்பிட்ட

முக்கியத்தவம

வஸ்தாய்ந்்தத.

வெஸ்தாரன

ச்சர்வவ்தச்ச

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரத்தினதம
சிக்கலஸ்தானதமஸ்தான

பவளிப்ெஸ்தாட்டின

ஒர

அரசியலினதம,
பிரமஸ்தாண்டமஸ்தானதம

கட்டுமஸ்தானம

எனெவற்றின

பவளிப்ெசியடயஸ்தான உண்சியமசியய கறித்த நிற்கினறத.

ஒர அடிப்ெசியடயஸ்தான அர்த்்தத்தில உலக மு்தலஸ்தாளித்தவம

ப்தஸ்தாழிற்ச்சஸ்தாசியலகசியள அழிக்கமஸ்தாறு அறிவுறுத்்தப்ெட்டிரந்்த

1945 ல

SS

புனர்நிர்மஸ்தாணம

இப்புனர்நிர்மஸ்தாணத்தக்கஸ்தான
அபமரக்கஸ்தாவின
நிதித்தசியற

பச்சய்யப்ெட்டத.

வ ரடிக்கரவி,

பிரமஸ்தாண்டமஸ்தான

வளங்களஸ்தாகம. இப்

மசியறமுகக்கரவி,

மதிப்சியெயும

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ப்தஸ்தாழிற்தசியற,

புனர்நிர்மஸ்தாணத்தக்கஸ்தான

வச்சஸ்தாவியத்

வளங்கசியளயும,

ஐக்கிய

வரலஸ்தாற்றிவலவய

உச்ச்சப் புளளியஸ்தாகம. ஆகஸட் 1914 ல 1 ம உலக யுத்்தம
மு்தலஸ்தாளித்தவ

உலகம,

புரட்சிகளினஸ்தாலும

அத்வ்தஸ்தாடு

மு்தலஸ்தாளித்தவ உற்ெத்தியின முழ பெஸ்தாறிமுசியறகளினதம
ஒர உசியடவினஸ்தாலும பகஸ்தாந்்தளித்தக் பகஸ்தாண்டிரந்்தத. 31
வரட பகஸ்தாந்்தளிப்பின பினனர் இச் ச்சமநிசியலயின மீட்சி,
இரண்டு உலகப் வெஸ்தார்களின அகழிகளிலும, கண்டுவீச்சு
நிட்ச்சயமஸ்தாய்

ஸ்தாஜ

அசியறகளினுளளும

கரங்களிலும

மரண

அத்தடன

முகஸ்தாமகளின

100

மிலலியனுக்க

உயிர்கள
ெலியிடப்ெட்ட்தற்க
இடமபெற்றத.

ரீதியஸ்தாக

பவறுப்ெஸ்தாக

இரந்்தனர்.

ஆனஸ்தால

அரசியல

பினபு

கமயூனிஸட் கட்சி) இன வச்சசியவசியய வவண்டி நினறத.
இனத

KPD

வவசியலத்திட்டம,

மறுசீரசியமப்ெஸ்தானத,
சு்தந்திர

''்தனிச்பச்சஸ்தாத்த

வர்த்்தகத்திலும

முனபனடுப்புக்களினதம
அபிவிரத்தி''

அடிப்ெசியடயிலஸ்தான

்தனியஸ்தார்

பூரணமஸ்தான

வகஸ்தாட்ெஸ்தாட்டின

முடியுபமனக்

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

கூறியத.

ஏகவெஸ்தாகங்கசியள''

நிெந்்தசியனயற்ற

ஊடஸ்தாகவவ

மூலம

(கிறிஸ்தவ ஜன ஸ்தாயகக்
முனபச்சனறத.

இடமபெற

''பிர்தஸ்தான

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

அப்வெஸ்தாத

அசியழப்புவிட்ட்தன

நிர்வஸ்தாக

சில

கட்சி)

வ்தசியமயமஸ்தாக்க
்தரணங்களில

KPD ஐ

விட

தீவிரமஸ்தாக

இவ்தமஸ்தாதிர ஐவரஸ்தாப்ெஸ்தா பூரஸ்தாவும பினெற்றப்ெட்டத. ஜனவர
ெலமீவரஸ்தா

வமற்ெட்ட

இத்்தஸ்தாலிய கமயூனிச்ச கட்சிக்க 40 வரடங்கள ்தசியலசியம
்தஸ்தாங்கியவர்.)

ப்தஸ்தாக்கிளியஸ்தாட்டி

அரசியலசியமப்பு

அசியனத்த ஐவரஸ்தாப்பிய

இரந்்த

மிகவும

(Palmiro

ச்சசியெயில

ஸ்தாடுகசியளயும விட இத்்தஸ்தாலியில

கசியறவஸ்தான

வவசியலநிறுத்்தங்கவள

இடமபெறுவ்தஸ்தாக பெரசியம வெசினஸ்தார்:
''கடந்்த

மஸ்தாத்திரவம.

வவசியல நிறுத்்தமும இடமபெறவிலசியல.... எங்கள

மு்தலஸ்தாளித்தவ

வலலரசுகள

கசியளத்தவிட்டிரந்்தன.
அ்தற்கப்

பினனும

அபமரக்க
அரசியல

நிதி

புதிய

முழசியமயஸ்தாக

இறுதி

மஸ்தா்தங்களிலும

உரவஸ்தாகிய

அடித்்தளம
ச்சமநிசியல

வழங்கப்ெட்ட

ஐவரஸ்தாப்பிய

யஸ்தாவும

உலகம,

நிறுவனங்களத

ஒனறியத்தினஸ்தாலும,
ஒரவெஸ்தாதம

வெஸ்தாரன

ெசியழய

ஏகஸ்தாதிெத்தியத்தினஸ்தால

நிறுவனங்கள
ஒர

உட்ெட

அதிகளவு

சிரஷ்டிக்கப்ெட்ட
விசியளவஸ்தாகம.

இடுவ்தற்கஸ்தான

ச்சந்்தர்ப்ெவமஸ்தா,

ஸ்தஸ்தாபிக்கப்ெடுவவ்தஸ்தா,
ஸரஸ்தாலினிச்ச

இந்

வச்சஸ்தாவியத்

கட்சிகளினஸ்தாலும

Togliatti-

மற்சியறய

ஒவரபயஸ்தார மு்தலஸ்தாளித்தவ வலலரசு, ஐக்கிய அபமரக்கஸ்தா
இங்கிலஸ்தாந்த

CDU

1947 இல

மஸ்தாத்திரவம

ச்சக்திவஸ்தாய்ந்்த்தஸ்தாக

(வஜர்மன

KPD

விச்சவஸ்தாயு

2 ம உலகப்வெஸ்தார் ஒர முடிவுக்க வந்்தவெஸ்தாத, உலகில
பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

ஷ்டஈடுகள எதவுமினறி சுவீகரக்கப்ெட

வெஸ்தார்க்கணத்சிய்த வச்சஸ்தார்வசியடயச் பச்சய்வத

உலக

உட்ெட்ட

கழக்கள,

அபமரக்க இரஸ்தாணுவ பெஸ்தாறுப்ெஸ்தாளர்கள இக்கழக்களுக்க

பிரமஸ்தாண்டமஸ்தான பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார, ச்சமூக, அரசியல உசியடவின

மசியழகளுக்க

இத்்தசியகய

ச்சர்வவ்தச்ச

உலகப் வெஸ்தார் மட்டும முடிவுக்க வரவிலசியல. ்தனனளவில

வெஸ்தார்களினஸ்தாலும,

ப்தஸ்தாழிற்ச்சஸ்தாசியலகள

வெஸ்தானற

ெயனெடுத்தி

ஒர ெரந்்த வரலஸ்தாற்றுப் ெ்தங்களில 1945 ல ்தனிவய 2 ம

பவடித்்ததிலிரந்த

ஸ்தஸ்தாபிக்கப்ெட்டிரந்்தத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களினஸ்தால

வவண்டும எனற வகஸ்தாரக்சியகசியய அடிக்கடி முனசியவத்்தன.

நிரஸ்தாயு்தெஸ்தாணியஸ்தாக்கி

வெஸ்தார்,

ப்தஸ்தாழிற்ச்சஸ்தாசியல

ச்சடத்தவ

வர்க்கத்சிய்த

உலகப்

(Krupp)

ஒனறிய

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுத்்த ஸரஸ்தாலினிச்சமஸ்தாகம.

2ம

(ெஸ்தாசிச்ச அதிரடி) பிரவுகசியள விரட்டி அடித்்தன. கறூப்

வரடங்களில

மட்டுவம

இத்்தஸ்தாலியில

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கள

சியகபயழத்திட்டுளளன.

ஒர

இவ்

எந்்த

அரசியல
ஸ்தாட்டில

ஊதிய

ஒப்ெந்்தத்தில

ஒப்ெந்்தம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

இயக்கத்தின வரலஸ்தாற்றிவலவய ்தனித்தவமஸ்தானத. ஏபனனில
இத

கசியறந்்தெட்ச்ச

ஊதியத்சிய்த

ஊதியத்சிய்த

அனறி

அதிகெட்ச்ச

ஸ்தாங்கள

வஸ்தாழகினற

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கமும,

வசியரயறுக்கினறத.

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

நிசியலசியமயில,

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களும
வழங்கவதடன,

சிறந்்த
உற்ெத்தியில

உ்தஸ்தாரணத்சிய்த
கட்டுப்ெஸ்தாட்டிசியனயும,

முக்கியத்தவம

வஸ்தாய்ந்்த

உ்தவியினறி

ஒழங்சியகயும, ச்சமூக அசியமதிசியயயும வெணுவதில எலலஸ்தா

ச்சஸ்தாத்தியமஸ்தாகியிரஸ்தாத

எனெசிய்த

உடனடியஸ்தாக

அவசியமஸ்தான

டவடிக்சியககசியள எடுப்ெதம உண்சியமயில

இ்தனுடன வச்சர்த்தக் பகஸ்தாளள வவண்டும.

கவனத்சிய்த கவரக்கூடிய எதிர்கஸ்தாலமஸ்தாக விளங்ககினறத''

உ்தஸ்தாரணமஸ்தாக வஜர்மனியில மூனறஸ்தாம கடியரசின வீழ்ச்சி,

என கூறினஸ்தார். (Capitalism Since 1945 [Black
p.55).

ப்தஸ்தாழிற்ச்சஸ்தாசியலகளின

கட்டுப்ெஸ்தாட்சியட

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

கழக்களின

பச்சனறத.

சில

சியகப்ெற்றி

ஸ்தஸ்தாபி்தத்தக்க

இடங்களில

இட்டுச்

இக்கழக்கள,
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Well,

1984]

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்சிய்த அரசியல ரீதியஸ்தாக வழி்தடுமஸ்தாறச்
பச்சய்்ததில

ஸரஸ்தாலினிச்சம

மிகவும

அழிவுகரமஸ்தான

ெங்க

வகித்்தத.

மிசியகப்ெடுத்்தலகளுக்கம,

ஸரஸ்தாலினிச்ச

பிரச்ச்சஸ்தாரத்தின

வச்சஸ்தாவியத்

ஒனறியத்தின

ததிெஸ்தாடி

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களில

திரப்புகளுக்கம,

பெஸ்தாய்களுக்கம
பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

ச்சஸ்தா்தசியனகசியள

வர்க்கத்தின

இரந்த

அப்ெஸ்தால
ச்சர்வவ்தச்சப்

அ்தனத

அவசியமஸ்தான

அசியமப்பும 1944 ஆம ஆண்டு பிபரட்டன வூட்ஸில
மஸ்தா ஸ்தாட்டின

அடிப்ெசியடயில

பெஸ்தாறிமுசியறயினஸ்தாவலவய
பச்சய்யப்ெட்டத.
ஆனஸ்தால

அடித்்தளங்கசியளயும பிரத்்தத, வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்சிய்த பவறுமவன

பிபரட்டன

ஒர

ெடிப்ெடியஸ்தாக

வ்தச்சத்சிய்தக்

வகவலப்ெடுத்திக்
பச்சஸ்தாந்்த

கட்டிபயழப்பும

கஸ்தாட்டியத.

இத

மு்தலஸ்தாளித்தவ

பிரச்ச்சசியனயஸ்தாக

விவச்சடமஸ்தாக

்தனத

வவசியலத்திட்டத்சிய்த,

ஒர

வூட்ஸ

உட்ெடுத்தியத.
மு்தலஸ்தாளித்தவத்சிய்த
நிகழ்வுப்வெஸ்தாக்வக,
ெலவீனமசியடயவும

அனுகூலமஸ்தாகியத.

முனவனறிய

ஸ்தாடுகளில

இமமஸ்தாதிரசியய

பெஸ்தாலிஸ

பெஸ்தாரட்களுக்கஸ்தான
அசியமப்ெஸ்தாக

அவ்தவ ரத்தில

உளள
அரச்ச

ெஸ்தாரய

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கள,
ச்சர்வஸ்தாதிகஸ்தாரத்தடனும,

ெற்றஸ்தாக்கசியறயும

இனங்கண்ட்தஸ்தால

அவர்கள

மிக்க

ஒர

வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்தில

முசியறசியய

வர்த்்தக

trade)

of

அபமரக்கஸ்தாவின

கீழ்ப்ெடுத்திக்

1973 க்கம,

பகஸ்தாண்ட

உடனெஸ்தாடுகளுக்கஸ்தான
வழங்கியத.

அரசியல,

முக்கிய

ெரவலஸ்தாக

ஆவியுர

எனற

அரசியல

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

வழங்கியதடன,

ஐக்கிய

வச்சஸ்தாவியத்

அபமரக்கஸ்தாவின

ச்சமிக்சிய்ஞ

ப்தஸ்தாழிற்தசியற
மூலமஸ்தாகவும
்தங்கம

35

டஸ்தாலரஸ்தாக

உலக

டஸ்தாலரன

அப்ெஸ்தாற்ெட்ட

ச்சர்வவ்தச்ச

இவ்வி்தமஸ்தாக

1

மஸ்தாற்றத்்தக

அடிப்ெசியடயில

ரீதியில
முக்கிய

Liquidity)

நிர்ணயிக்கப்ெட்டதடன, ஏசியனய ச்சகல
பெறுமதி

அவுனஸ
்தனசியம

ஸ்தாணயங்களினதம
மதிப்பிடப்ெட்டத. 1

டஸ்தாலர், 4 படஸ்தாச் மஸ்தார்க்கக்கம, 360 பஜனனுக்கம, 4.32
சுவிஸ
ச்சர்வவ்தச்ச

பிரஸ்தாங்கக்கம
பகஸ்தாடுக்கல

அதிர்ச்சிகளினஸ்தால''
எழச்சியும,

''வவசியலயினசியமயினதம,

ஆழமஸ்தான பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார பினனசியடவுமஸ்தாக இந்்த ப ரக்கடி

ச்சவஸ்தாலுக்க

பவளிப்ெட்டத.

1973

ஏகஸ்தாதிெத்தியங்களுக்க

அபமரக்கஸ்தா,

(International

மு்தலில

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார மந்்தநிசியலயினதம (Stagflation)'' இறுதியஸ்தாக

்தசியலவனஸ்தாகவும,

ெணமஸ்தாற்றத்தின

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

ெணவீக்கத்தின

இசியணந்்த

உலக

ஆ்தரசியவ

மு்தலஸ்தாளித்தவ விவகஸ்தாரங்களில ச்சர்ச்சியச்சக்க அப்ெஸ்தாற்ெட்ட
ஆகவும

உசியடவின

அபமரக்க,

''எண்பணய்

பச்சய்யப்ெட்ட

அ்தனுடன

ஒர

எஜமஸ்தானன

இசியடவய

இனதம, 1979 இனதம

பிந்சிய்தய

நீடித்்த

ெற்றிப்பிடிக்கப்ெட்டத.

வெஸ்தாரக்கப் பினசியனய அசியமப்பும வர்க்க உறவுகளும
ஐக்கிய

1982 க்கம

ஒர

ப ரக்கடியினஸ்தால

விளங்கியத.

பினனர்

ச்சமநிசியலயின

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

இசியடயிலஸ்தான முரண்ெஸ்தாட்சியடயும அடக்கி சியவத்்தத.

வெஸ்தாரக்க

வெஸ்தாரக்கப்

ஆழமஸ்தான

வமலஸ்தாதிக்கத்திற்க

இவ்வி்தமஸ்தாக

பகஸ்தாண்ட

மு்தலஸ்தாளித்தவம

அடித்்தளத்சிய்தயும

டஸ்தாலரன

ெஸ்தாத்திரத்திசியன

ெஸ்தாத்திரத்சிய்த

அசியழக்கப்ெட்ட

அெஸ்தாயம,

பச்சலுத்தமதிகசியளயும

வமலஸ்தாதிக்கப்

ப்தஸ்தாடக்கத்சிய்தக் கறித்த நினறத.

அடித்்தளமஸ்தாகக்

வர்த்்தக

டஸ்தாலர்-்தங்க மஸ்தாற்றத்்தக ்தனசியமயின முடிவஸ்தானத, ஐக்கிய

ரீதியஸ்தாகவும, கரத்தியல ரீதியஸ்தாகவும ஏகஸ்தாதிெத்தியத்தக்க
வமலஸ்தாதிக்கப்

வமலஸ்தாதிக்கத்சிய்த

ெஸ்தாத்திரத்திசியன வகளவிக்களளஸ்தாக்கியத. 1971 ஆகஸட்டில

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

அபமரக்கஸ்தாவின

அவ்த

கர்த்தவ்தஸ்தானத

வச்சஸ்தாவியத் ஒனறியம ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்சிய்த அரசியல
ஐக்கிய

எழப்பும

பச்சய்்தத.

அடிப்ெசியடயஸ்தாகக்

அவ்தவவசியளயில,

கசியறமதிப்பிற்க

அபமரக்கஸ்தாவின

இரந்த அந்நியப்ெட்டனர்.

பகஸ்தாண்டிரந்்த

பவற்றிகவள,
ஜப்ெஸ்தானிய

மீளக்கட்டி

பகஸ்தாடுப்ெனவுகசியளயும,
(Balance

அவ்த

ஐவரஸ்தாப்பிய,

முயற்சித்்த கஸ்தாலனித்தவ, பின்தங்கிய
மு்தலஸ்தாளிகளுக்க

ஒழங்க

மீளக்கட்டிபயழப்புவதில

அசியடந்்த

அவ்வசியமப்பு

வசியகயஸ்தான ''வச்சஸ்தாவியத் மஸ்தாதிர'' எனக்கஸ்தாட்டி நியஸ்தாயப்ெடுத்்த
ஸ்தாடுகளத வ்தசிய

உரவஸ்தாக்கப்ெட்ட

முழசியமயஸ்தாக

மு்தலஸ்தாளித்தவத்சிய்த

டந்்த

''ச்சமப்ெடுத்்தப்ெட்டத''.
வஸ்தாங்கலகளும

ச்சகல
டஸ்தாலரல

கணிப்பிடப்ெட்டு பூரணப்ெடுத்்தப்ெட்டத. கிட்டத்்தட்ட ஒர
நூற்றஸ்தாண்டு கஸ்தாலமஸ்தாக, உலக வர்த்்தகமும, ச்சர்வவ்தச்ச நிதி
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இந்ப ரக்கடியின

ச்சமரச்சக்

பகஸ்தாளசியகயில

ஆழமும

இரந்த

அதிகரப்பும,

ஒர

அதிகரத்்த

ஈவிரக்கமற்ற வமஸ்தா்தலஸ்தான அடிப்ெசியட மஸ்தாற்றத்சிய்த பச்சய்ய,
மு்தலஸ்தாளித்தவவஸ்தாதிகளின
நிர்ப்ெந்்தப்ெடுத்தியத.
அசியனத்த

ச்சமூகக்

மு்தலஸ்தாளித்தவ

பகஸ்தாளசியகசியய

ஸ்தாடுகளிலும,

அதிலும

கறிப்ெஸ்தாக ஐக்கிய அபமரக்கஸ்தாவிலும பிரத்்தஸ்தானியஸ்தாவிலும
1970 களும, 1980 களின
வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்கசியள

ஆரமெமும ஆழமஸ்தான

கறித்த

நினறன.

20 ம

வர்க்கப்

நூற்றஸ்தாண்டு

பூரஸ்தாவும அ்தனத விஞ்்ஞஸ்தான அடித்்தளங்கள அபிவிரத்தி
அசியடந்்ததம,

எலலஸ்தாவற்றிற்கம

இயக்கவியலின (Quantum
கதிரயக்க

பெஸ்தாறிமுசியற)

Mechanic

வமலஸ்தாக

கவஸ்தானடம

- அணுத்தகளகளின

அபிவிரத்தியினஸ்தால

அ்தனத

உச்ச்சக்கட்ட பவளிப்ெஸ்தாட்சியடக் கண்டதமஸ்தான ப்தஸ்தாழிலநுட்ெ
புரட்சி ஒர அடிப்ெசியடயஸ்தான பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார வ்தசியவயினஸ்தால
ஊக்கவிக்கப்ெட்டத.
அழத்்தத்சிய்த

அ்தஸ்தாவத

இலஸ்தாெத்தின

்தணிப்ெ்தற்கஸ்தாகவஸ்தாகம.

மீ்தஸ்தான
இத

்தவிர்க்கமுடியஸ்தா்த

வி்தத்தில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ெலவீனமசியடயச் பச்சய்யும ஒர
வ ஸ்தாக்கடன

வர்க்கத்திசியன

னவஸ்தான ச்சமூக அரசியல

பிரக்கமுடியஸ்தா்த

இசியணந்தபகஸ்தாண்டுளளத.
்தச்சஸ்தாப்்தங்களதம

வி்தத்தில

கடந்்த

இரண்டு

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெ

புரட்சி,

சில

பிரத்ப்தடுக்கப்ெட்ட

அர்த்்தத்தில,

்தனிவய

தூய

விஞ்்ஞஸ்தானபூர்வமஸ்தான

வ்தஸ்தாற்றப்ெஸ்தாடு

மஸ்தாத்திரம

அலல

எனெசிய்த

வலியுறுத்தவ்தற்வக

ஸ்தான

கறிப்பிட்வடன.

நிச்ச்சயமஸ்தாய்

நிகழ்வுப்வெஸ்தாக்க,

ச்சஸ்தா்தஸ்தாரணமஸ்தாக

இப்புளளிசியயக்

விஞ்்ஞஸ்தான
உடனடியஸ்தான

அலலத பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரத் வ்தசியவகளினதம
ஒர

பிரதிெலிப்பு

முனவனற்ற

அலல.

அரசியல

லனகளினதம

ஆனஸ்தால

விஞ்்ஞஸ்தான

அபிவிரத்திகசியளயும, ப்தஸ்தாழிலநுட்ெ கண்டுபிடிப்புகசியளயும
அலலத

பெஸ்தாதவில

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

வெஸ்தாக்ககசியள

ச்சமூக

உயிர்வஸ்தாழம

உட்்தஸ்தாக்கத்தில

நிகழ்ச்சிப்

வர்க்கங்களுக்கிசியடயிலஸ்தான
இரந்த

முழசியமயஸ்தாக

பிரத்தெஸ்தார்ப்ெதம கூட ்தவறஸ்தான்தஸ்தாகம.
உண்சியமயில

1930 களின

ப ரக்கடி

அனுெவங்கள,

மிகந்்த

கர

ச்சனத்ப்தஸ்தாசியக

சியமயங்களின

ெரந்்த

ப்தஸ்தாழிலதசியற வளஸ்தாகங்களஸ்தால வ்தஸ்தாற்றுவிக்கப்ெட்ட ச்சமூக
ஆெத்தக்கசியள இட்டு அபமரக்க மு்தலஸ்தாளி வர்க்கத்சிய்த
உச்சஸ்தார்

அசியடயச்

பச்சய்்தத.

ப்தஸ்தாழிலதசியறகசியள,

கர

சியமயங்களிலிரந்த கிரஸ்தாமப்புறங்களுக்க அகற்றியசியமயும
ப்தஸ்தாழிலதசியற
(Automation

நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கின

of

1950 களில

Processes)

Industrial

கணிச்சமஸ்தான

எனற

அளவு

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின
பிரதிெலித்்தத.
1970 களில

்தனனியக்கம

ச்சமூக

ெரந்தெட்டவ்தஸ்தாடு
வ ஸ்தாக்கங்கசியளயும

வளர்ச்சியசியடந்த

அழத்்தங்கள, அதிகரத்்த

இரண்டும

வரம

முசியறயில

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

கச்சப்ெஸ்தான

வர்க்க

வமஸ்தாத்தலகளுடன இசியணந்த ப்தஸ்தாழிலநுட்ெ மஸ்தாற்றத்தின
நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கிசியன
உண்சியமசியய

தர்தப்ெடுத்தியத.

கரத்தில

பகஸ்தாளள

பினவரம
வவண்டும.

பிரத்்தஸ்தானியஸ்தா, அபமரக்கஸ்தா இரண்டினுளளும மூல்தனத்தின
ச்சக்திக்க எதிரஸ்தான முக்கிய தூணஸ்தாக ெல ்தச்சஸ்தாப்்தங்களஸ்தாக
நினறுவந்்த ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கப் பிரவினர் - அ்தஸ்தாவத
சுரங்கத்
இரந்த

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கள,
ஒர

விளங்கவத
பிரத்்தஸ்தானியஸ்தாவில

1970 களின

கசியடப்ெகதியில

முக்கிய

ப்தஸ்தாழிலதசியற

ச்சக்தியஸ்தாக

முழமவன

ஒழிந்த

வெஸ்தாயிற்று.

1972 ல

அவமஸ்தானத்தக்களளஸ்தாக்கியதம

வடஸ்தாரக்கசியள
1974 ல

அவர்கசியள

அனறிலிரந்த

அங்கத்்தவர்

ஆயிரங்களுக்க

எண்ணிக்சியகயும

வீழ்ச்சியசியடந்்தத.

ஒர

இங்க

சில

ஐக்கிய

அபமரக்கஸ்தாவிலும ஐக்கிய சுரங்கத் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் (UMW)
அதிகமஸ்தாகவவஸ்தா

அலலத

கசியறவஸ்தாகவவஸ்தா,

இசிய்தபயஸ்தாத்்த

ஒர ்தசியலவிதிசியயவய ச்சந்திக்க வ ரட்டத.
பிரத்்தஸ்தானியஸ்தாவினதம,
சுரங்கத்

ஐக்கிய

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

இறுதியில

மூல்தனம,

அபமரக்கஸ்தாவினதம
்தசியலவிதி,

உசியழப்புக்க

1970 களின

எதிரஸ்தாக

ப்தஸ்தாடுத்்த

்தஸ்தாக்க்தலின மிகவும தனெகரமஸ்தான விசியளவுகளுள ஒனறு
மஸ்தாத்திரவம.

பெடரல

வவஸ்தாலக்கர்

ரச்சர்வின

நியமிக்கப்ெட்டு,

்தசியலவரஸ்தாக

அவர்

வெஸ்தால

உடனடியஸ்தாக

வட்டி

வீ்தங்கசியள முனனறிந்திரஸ்தா்த மட்டத்திற்க உயர்த்தியவெஸ்தாத,
இத ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்திற்க எதிரஸ்தாக மு்தலஸ்தாளித்தவ
வஸ்தாதிகளினஸ்தால

முனபனடுக்கப்ெடும

ஒர

பெஸ்தாதவஸ்தான

்தஸ்தாக்க்தலின ஆரமெத்சிய்தக் கறிக்கிறத என வவர்க்கஸ
லீக் உடனடியஸ்தாக எச்ச்சரக்சியக பச்சய்்தத. எமத நிசியலப்ெஸ்தாடு
ச்சரயஸ்தானப்தன

நிரூபிக்கப்ெட்டத.

மந்்தநிசியல,

ச்சர்வவ்தச்ச

1979-82

வர்க்க

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

உறவுகளில

ஒர

திரப்புமுசியனசியயக் கறித்த நினறத.

மூல்தனத்தின எதிர்த்்தஸ்தாக்க்தல
எலலஸ்தாவற்றிற்கம

மு்தல

பிரத்்தஸ்தானிய,

அபமரக்க

அரச்சஸ்தாங்கங்களில ஒர மஸ்தாற்றம ஏற்ெட்டத. ்தஸ்தாட்ச்சர் 1979
வம

இல

ஆட்சிக்க

வ்தர்்தல

வந்்தஸ்தார்.

இலலஸ்தாமவல

வந்்ததடன,

1980

யூசியலயில

வவஸ்தாலகர்

வமெரல,

வ்தஸ்தாலவிசியய

1979

ஒர

அதிகஸ்தாரத்தக்க

கஸ்தாட்டரன

உறுதிப்ெடுத்திய

வெரளவிலஸ்தான
பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரக்

பகஸ்தாளசியககசியளயும அறிமுகம பச்சய்்தஸ்தார். இத் வ்தர்்தலுக்க
முனவெ,

அந்்த

வ ரத்தில

பச்சய்்ததவெஸ்தால,
முனனணி

லீக்

எச்ச்சரக்சியக

வந்தபகஸ்தாண்டிரக்கினற

வர்த்்தக

ச்சஞ்சிசியககளின

சுட்டிக்கஸ்தாட்டப்ெட்டத.
Industrialization)

உச்ச்சரப்புகளினஸ்தால

புதிய

ெ்தத்தின

சுட்டிக்கஸ்தாட்டியதடன,

வீக்

மஸ்தாற்றம

ஸ்தாம ''மீள ப்தஸ்தாழிலமயமஸ்தாக்கம'' (Re-

எனற

பிரவயஸ்தாகத்சிய்த

பிஸனஸ

வவர்க்கஸ

ச்சஞ்சிசியகயில

அதிகரத்்த

1980

யூனில

பவளியஸ்தான

ஒர

கட்டுசியரயினெஸ்தால கவனத்சிய்த ஈர்த்வ்தஸ்தாம.
''மீள

ப்தஸ்தாழிலமயமஸ்தாக்கல,

உரவஸ்தாக்கம
அரங்கின

எனற

பிர்தஸ்தான

அரச்சஸ்தாங்கம,
பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரத்திற்க

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரக்

கட்டுமஸ்தானத்திலும
ெங்கஸ்தாளிகள

பகஸ்தாளசியக
பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

—வணிகம,

சிறுெஸ்தானசியமயினர்—
எவ்வளசியவ

அவர்கள
வச்சர்க்கினறஸ்தார்கள,

ஆட்சியில இரந்த பவளிவயற்றியதமஸ்தான வ்தசிய சுரங்கத்

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரத்தில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் ச்சங்கம (NUM) 1984 ல வவசியலநிறுத்்தத்தில

பகஸ்தாளகினறஸ்தார்கள

ெடுவமஸ்தாச்சமஸ்தான

முசியறயிலும தசியடத்தக்கட்டும மஸ்தாற்றங்கசியள அடிப்ெசியட

முசியறயில

வ்தஸ்தாற்கடிக்கப்ெட்டவ்தஸ்தாடு,
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இரந்த

உசியழப்பு,

எவ்வளசியவ

எனெசிய்தப்ெற்றி

பெற்றுக்
சிந்திக்கினற

நிறுவனங்களில
இரந்த

வவண்டிநிற்கினறத.

இவ்

ஒவ்பவஸ்தார

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார
வவண்டும

கழக்களுக்கம

வளர்ச்சிசியய

ஒவ்பவஸ்தாரவரம

இசியடவய,

விசியரவுெடுத்தவ்தற்க

எவ்வளசியவ

எனெசிய்தயும,

இமமஸ்தாற்றங்களில

ெங்களிப்புச்

ஒவ்பவஸ்தாரவரம

பச்சய்ய

எவ்வளசியவ

பெற்றுக்பகஸ்தாளள முடியும எனெசிய்தயும ஒர விவச்சடமஸ்தான
முசியறயில அங்கீரப்ெ்தன அடிப்ெசியடயிலஸ்தான ஒர புதிய
ச்சமூக ஒப்ெந்்தம உரவஸ்தாக்கப்ெட வவண்டும.''

வ்தசியவயிலசியல— இச்ச்சகல அபிவிரத்திகளும ச்சமரச்சத்தில
இரந்த வமஸ்தா்தலுக்கஸ்தான மஸ்தாற்றத்சிய்த பிரதிெலித்்தன.
்தங்களுக்வக உரய வழிமுசியறயில ஸரஸ்தாலினிச்சமும, ச்சமூக
ஜன ஸ்தாயகமும,

மு்தலஸ்தாளித்தவ

வ்தசியவஸ்தா்தமும

நிசியலசியமக்க

்தமசியம

்தகவசியமத்தக்பகஸ்தாண்டன.

வஜர்மன

ஆட்சிசியய

கிறிஸ்தவ

ஒப்ெசியடத்்தத.

விசியரவஸ்தாக
ச்சமூக

ஜன ஸ்தாயகக்

1981 ல

புதிய

ஜன ஸ்தாயகம

கட்சியிடம

தீவிர

(CDU)

சீர்திரத்்தங்கள

உள ஸ்தாட்டு ச்சமூக உறவுகளில ஏற்ெட்ட மஸ்தாற்றம ச்சர்வவ்தச்ச

வழங்கவ்தஸ்தாக கூறி ஆட்சிக்க வந்்த மித்திவரஸ்தான, பிபரஞ்சு

பகஸ்தாளசியகயிலஸ்தான

வந்்தத.

ெங்கமு்தல

ஒப்ெந்்தம

வவட்டுக்கள

1963 ல

ஒர

அணுச்சக்தி

சியகச்ச்சஸ்தாத்்தஸ்தானதில

கர்வுடன

இசியணந்த

ெரவச்சஸ்தா்தசியன
இரந்த,

்தசியட

வஹஸ்தாக்

லிெரலகள

வசியர

பகஸ்தாளசியககசியள

''ெ்தட்டத்சிய்த

ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக

கசியறத்்தல'' (Detente) எனப்

பெயர்பெற்ற

பகஸ்தாளசியகசியய

கசியடப்பிடித்்தத.

இந்்தக்

கட்டம

கூட

அரச்சஸ்தாங்கம,

அஞ்சிய
வச்சஸ்தாவியத்

யூனியனினுள ஸரஸ்தாலினிச்ச கிழட்டு ஆட்சியின ெலவீனமஸ்தான
அரசு,

முழ

ஆட்சிமுசியறயினதம

ஆக்கிரமிப்பு வச்சஸ்தாவியத் ஒனறியம ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக பெரதம

விளங்கியத.

மு்தலஸ்தாளித்தவ

கவரஸ்தா்த

பெஸ்தாறுத்்தவசியர,

ஸரஸ்தாலினிச்சத்தின

ஒர

அவுஸதிவரலியஸ்தாவில

சியடமுசியறப்ெடுத்தியத.

ஒழங்கீனத்தக்கம

கசியடப்பிடிப்ெ்தற்கஸ்தான

்தனத

முயற்சிக்க

1979 ல ஒர முடிவுக்க வந்்தத. ஆப்கஸ்தானிஸ்தஸ்தான மீ்தஸ்தான
அணுகமுசியறசியயக்

ஒரசில

்தஸ்தாம்தம

ஒப்ெந்்த (SALT) வெச்சுவஸ்தார்த்சிய்தகளின ஆரமெ பவற்றிகள
ஒனறியம

எதிரஸ்தாக

தீர்த்்தத்தஸ்தான
சியகவிட்டஸ்தார்.

வச்சஸ்தாவியத்

ஆயு்தக்கசியறப்பு

அவரக்க

வவசியலத்திட்டத்திசியன

அபமரக்கஸ்தா,

அணு

ச்சந்சிய்த

ஸ்தமபி்தத்தக்கம

மிகச்சிறந்்த

எடுத்தக்கஸ்தாட்டஸ்தாக
வ்தசியவஸ்தாதிகசியளப்

முக்கிய

ஆயு்தக்கசியறப்பு உடனெடிக்சியக ஒரவெஸ்தாதம அபமரக்க

பச்சய்தவிட்டசிய்த

பச்சனட்

வகஸ்தாரக்சியககசியள கட்டுப்ெடுத்திக் பகஸ்தாளளத் ப்தஸ்தாடங்கினர்.

அங்கீகரக்கப்ெட்டதிலசியல.

ப்தரவுபச்சய்யப்ெட்டதடன
ஒனறியம

அபமரக்கஸ்தா,

ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக

வச்சஸ்தாவியத்

ஒர

ஈடுெட்டுக்பகஸ்தாண்டுளளவர்களின

வறகன

யுத்்தத்தில

எதிர்ப்புக்

பகஸ்தாளசியகசியய

கசியடப்பிடித்்தத. ச்சமீெத்தில பிரசுரக்கப்ெட்ட ெல நிசியனவுக்
கறிப்புக்கசியள

மபுவவஸ்தாமஸ்தானஸ்தால

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின
வச்சஸ்தாவியத்

உளவளயஸ்தான

யூனியனுக்க

வச்சஸ்தாவியத்

கூறுகள

அபமரக்கஸ்தா,

எதிரஸ்தான

இரஸ்தாணுவ

திட்டமிட்டு

வரவசிய்தயிட்டு

பெரதம

கவசியல

பகஸ்தாண்டிரந்்தன.

கசியறந்்தெட்ச்சம

வறகன

நிர்வஸ்தாகம

பிரமஸ்தாண்டமஸ்தான

டவடிக்சியகக்க

இரஸ்தாணுவச்

பச்சலவீனங்களில

இறங்கியசியம, வச்சஸ்தாவியத் ஒனறியத்தின வசியரயறுக்கப்ெட்ட
வரவு-பச்சலவு திட்டத்தின மீத அழத்்தத்திசியன பெரமளவு
பகஸ்தாணர்வசிய்தவய வ ஸ்தாக்கமஸ்தாகக் பகஸ்தாண்டிரந்்தத.
ச்சர்வவ்தச்ச

பகஸ்தாளசியகயிலஸ்தான

இலத்தீன

அபமரக்கஸ்தா

கசியடப்பிடித்்த
மலவினஸ்தாஸ

மஸ்தாற்றம,
ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக

பகஸ்தாளசியககளிலும
(Malvinas)

மத்திய

கிழக்க,

ஏகஸ்தாதிெத்தியம

சுட்டிக்கஸ்தாட்டப்ெட்டத.

யுத்்தம,

பலெனஸ்தான

மீ்தஸ்தான

இஸவரலிய
ஆக்கிரமிப்பு,
பெய்ரூட்டிலிரந்த
PLO
பவளிவயற்றப்ெட்டசியம,
நிக்கரகவஸ்தா,
எலச்சலவவடஸ்தார்,
பகம்தமஸ்தாலஸ்தாவில
வெஸ்தார்கள

அபமரக்கஸ்தா

—கிபரனடஸ்தா

டத்திய

ஆக்கிரமிப்பு

ெற்றி

அசிங்கமஸ்தான
பச்சஸ்தாலலவும

7- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

்தமக்க

்தமத

சூழ்நிசியலயஸ்தாக ெயனெடுத்்தப்ெட்டத. இரண்டஸ்தாவத, அணு
ச்சசியெயஸ்தால

ெஸ்தாதகஸ்தாவலசியன

ப ரக்கடி,

அறிந்்தத்தஸ்தான

இலலஸ்தாமல

்தஸ்தாம்தம

்தமத

ஏகஸ்தாதிெத்திய ப ரக்கடி
ச்சர்வவ்தச்ச

மு்தலஸ்தாளி

வர்க்கம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின

மீ்தஸ்தான அ்தன ்தஸ்தாக்க்தலில பெரம பவற்றிகசியள கண்டத.
ஆனஸ்தால

வெஸ்தாரக்கப்

பிந்சிய்தய

மு்தலஸ்தாளித்தவ

ஸதிரத்்தனசியமயின முழ பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார அடித்்தளத்சிய்தயும
கசியறமதிப்பிற்க

உட்ெடுத்திய

நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கிசியன

பூவகஸ்தாளமயமஸ்தாக்கல

அ்தனஸ்தால

கட்டுப்ெடுத்்த

முடியவிலசியல. 1989-90 ல அசியனத்தலகக் கழ மட்டுவம,
ஸரஸ்தாலினிச்ச

ஆட்சிகளின

ெரமஸ்தாணத்திலஸ்தான

உலக

முனவனஸ்தாடியஸ்தாக
வலியுறுத்தியத.
இனறு,
வெஸ்தாரன

நிசியலசியம

பினசியனய

வெஸ்தாய்விட்டத
ச்சக்திகளுக்க

எனெசிய்த

பெஸ்தாதச்

ஜப்ெஸ்தானுக்கம
விசியலமதிப்ெற்ற

நினறு

எந்்தபவஸ்தார

இரண்டஸ்தாம
ச்சமநிசியல

மறுக்கமஸ்தாட்டஸ்தார்.
இந்்த

மு்தல

உலக

பெஸ்தாறிந்த
ஏகஸ்தாதிெத்திய

வமஸ்தாத்தலகள

—

அபமரக்கஸ்தாவுக்கம

இசியடவயயஸ்தானத—
மூலவளங்களுக்கம
மூலங்களுக்கமஸ்தான

ஒர

்தனித்த

ெற்றிய

ெசியழய

இசியடவயயஸ்தான

எலலஸ்தாவற்றுக்கம

உசியழப்பு

எனறு

அவ்தஸ்தானியும,

வரலஸ்தாற்றுப்

ப ரக்கடியின

உளளத

ச்சர்வவ்தச்ச

தீர்க்கமஸ்தான

வீழ்ச்சியஸ்தானத,

ச்சந்சிய்தகளுக்கம
மலிவுக்கூலி,
வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்கள

கூர்சியமயசியடசியகயில
முனனறிவிக்கிறத.
அ்தன

புதிய
கிளினடன

்தசியலசியம

எழச்சிகசியள

நிர்வஸ்தாகத்தின

அந்்தஸதிசியன

எனனவி்தமஸ்தான

அழத்்தங்கள

கரதகினறவ்தஸ்தா

அசிய்தப்

பகஸ்தாளசியக

வெணிக்பகஸ்தாளள

அவசியபமன

ெயனெடுத்்த

அத

அபமரக்கஸ்தா

கூலி

உசியழப்சியெத்

உ்தவுவசிய்தக்

அபமரக்க

கஸ்தாப்ெ்தற்வக

ப்தஸ்தாழிலகசியள

முனனுரசியம

பகஸ்தாடுக்கவவண்டும.

அபமரக்கஸ்தாவின
வலலரசு’

ெகதியினரசியடவய

கீழ்

மனப்ெஸ்தானசியமசியய

பவளி ஸ்தாடுகளுக்க

கூட்டுத்்தஸ்தாெனங்களுக்க

்தயஸ்தாரஸ்தாக வவண்டுபமன மு்தலஸ்தாளி வர்க்கத்தின கணிச்சமஸ்தான
இரந்தவரம

வ்தடி

சுயபிரகடனம

எனற

கஸ்தாட்டிலும,
ஒர

உயர்ந்்த

அத்வ்தஸ்தாடு

பச்சய்யப்ெட்ட

அந்்தஸசிய்த

அ்தனத

கர்கினற

‘அதிஉயர்

வெணுவ்தஸ்தான

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தாரப்

இத,

பிரசியமயின

வெஸ்தாட்டியஸ்தாளர்களுக்க

புலப்ெடுத்தகினறத. மிகச் ச்சமீெத்தில world Policy Journal

இலவச்ச இரஸ்தாணுவ ெஸ்தாதகஸ்தாப்சியெ வழங்கவசிய்தயும கூட

எனற ச்சஞ்சிசியகயில, பரஸ்தானஸ்தாலட் ஸடீல எழதிய்தஸ்தாவத:

நிறுத்்தவவண்டும.

''வச்சஸ்தாவியத்

ெஸ்தாதகஸ்தாவலன’
ெ்தமஸ்தாகம.

ஒனறியத்தின

வீழ்ச்சி

அதிரப்தியுற்வறஸ்தாசியரயும,

எனெத,

ஆவலமிக்வகஸ்தாசியரயும

உண்சியமயில

எனெவ்த

இ்தற்க

‘ச்சமெளமற்ற

மிகவும

தலலியமஸ்தான

''ச்சர்வவ்தச்சவஸ்தா்தம

பெஸ்தாதத்ப்தஸ்தாண்டுக்கஸ்தான,

கறித்்தத. ச்சந்சிய்த மு்தலஸ்தாளித்தவம ச்சகல இடங்களிலும

வ ஸ்தாக்கங்களுக்கஸ்தான

ஒர

பவற்றிகரமஸ்தான்தஸ்தாக

கூடஸ்தாத. அத முற்றுமுழ்தஸ்தாக அ்தற்க

வழி டத்தம

மபிக்சியகயஸ்தாக கமயூனிச்சத்தின உசியடசியவக்
விளங்ககினறத.

பகஸ்தாண்டஸ்தாடுவவஸ்தார் கற்ெசியன
ஐக்கிய

ஆனஸ்தால

இசிய்த

பச்சய்வதிலும ெஸ்தார்க்க

அபமரக்கஸ்தாவுக்க

கிசியடத்்த

ஒர

இத

கசியறவஸ்தான

ெ்தஸ்தாசியகயஸ்தாக

லல

வ ஸ்தாக்கப்ெடக்

லலதமலல. இத

பவறுமவன வ்தசிய ச்சமூகங்களஸ்தாக ஒழங்கசியமக்கப்ெட்டுளள
மக்களின

லனகசியள முனவனற்றுவ்தற்கஸ்தான ஒர முசியற

பவற்றிவய. மு்தலஸ்தாளித்தவம எனெத, ஒவ்பவஸ்தார வ்தச்சமும

மட்டுவம. எங்வக அத இசிய்தச் பச்சய்கினறவ்தஸ்தா அங்வக

விசியளயஸ்தாடக்கூடிய

அத அங்கீகரக்கப்ெடும, அசிய்த அத பச்சய்யஸ்தா்தவிடத்தில

விசியளயஸ்தாட்வட.

களிர்

யுத்்தத்சிய்தப்

வெஸ்தானவற இதவும ஒர அதிகஸ்தாரத்திற்கஸ்தான விசியளயஸ்தாட்டு.

மிகவும நியஸ்தாயமஸ்தான முசியறயில நிரஸ்தாகரக்கப்ெடும''.

சில வ்தச்சங்கள ஐக்கிய அபமரக்கஸ்தாசியவப் வெஸ்தால அலலத

வெஸ்தாரக்கப்

பிந்சிய்தய

ஒழங்க

அசிய்தவிட

கழப்ெத்தில

உளளத.

இந்்த

இனனும

சிறப்ெஸ்தாக

விசியளயஸ்தாட்சியட

வமற்பகஸ்தாளகினறன. பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார ்தத்தவத்சிய்த வெஸ்தாலனறி

உளவள

உண்சியமயஸ்தான

சியமயத்தில,

அரசியலின

அலலத

மிகவும

ஒர

ச்சமநிசியலயினசியமயின

திட்டவட்டமஸ்தாக

அ்தனத

ரீதியஸ்தான

பவற்றிவய

ெங்க

எவ்வளவு

ெரந்்த ெகதியினசியர உற்ெத்தி நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கில இரந்த

அதிகரக்கினறத எனெத முக்கியமலல யஸ்தாரசியடய ெங்க

அகற்றுவ்தற்கஸ்தான மு்தலஸ்தாளித்தவவஸ்தாதிகளின ஈவிரக்கமற்ற

அதிகரக்கினறத

முயற்சிகளின

கணக்கிடப்ெடுகினறத.

ெங்க

ச்சஸ்தார்பு

ப்தளிவஸ்தாக

பமஸ்தாத்்தப்

எனெவ்த

அதிகரக்கவிலசியல;

முக்கியம.
அ்தனத

அபமரக்கஸ்தாவின

வெஸ்தாட்டியஸ்தாளர்களின

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

விசியளவஸ்தாய்,

வீழ்ச்சியசியடயும

வெணிக்பகஸ்தாளவ்தற்கஸ்தான

ெங்வக

பவறிபிடித்்த

கண்ட்தன

பினனர்,

கமயூனிச்சத்சிய்த

பவற்றி

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

வர்த்்தகப்

ஓட்டம

ரீதியஸ்தாக

்தங்களத

பூவகஸ்தாள
இரந்த

ெங்சியக

மு்தலீட்டஸ்தாளர்களின

விளங்ககினறத.

நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கில

எனறுமிலலஸ்தா்த

ச்சர்வவ்தச்ச

உெரமதிப்பில

(''முனனஸ்தாள ெனிப்வெஸ்தார் கூட்டஸ்தாளிகளின'' என வஸ்தாசிக்கவும)
அதிகரக்கினறத.

வர்க்கத்தின

இத

ெரந்்த

உற்ெத்தி

அளவிலஸ்தான

வெஸ்தார்களில ஐக்கிய அபமரக்கஸ்தா பின்தங்கி நிற்கினறத.''

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

''சு்தந்திர

பெயரல,

மு்தலஸ்தாளி வர்க்கத்தின இசியடவிடஸ்தா்த முயற்சியஸ்தாகம. உலக

கஸ்தால

ஸ்தாணயம, ெங்கப்ெத்திரம, ெங்கமதிப்பு, வர்த்்தகப் ெண்ட

உலக

அபமரக்க

ச்சர்வவ்தச்சவஸ்தா்தம

பவகஜனங்கள

எனற
ெனிப்வெஸ்தார்

வர்க்கப்

கூட்டுக்களஸ்தான ஜப்ெஸ்தான, ப்தனபகஸ்தாரயஸ்தாசியவ அலலத சீனஸ்தா

ச்சந்சிய்தகளின

வெஸ்தானற

அவஸசிய்தயினஸ்தால

வச்சஸ்தாவியத்

அபமரக்கஸ்தாவின

எதிர்ப்பு

பச்சஸ்தாந்்த

ெங்கஸ்தாளிகசியள

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

்தளத்திசியன

ஸ்தாளஸ்தாந்்த

முசியறயில

வ்தடுவதில

உயர்ந்்த

மட்டத்சிய்த

இந்்தக்

பகஸ்தாடுக்கல

வஸ்தாங்கலகள

பிரமஸ்தாண்டமஸ்தானசியவ:

புத்திஜீவித்்தனசியமயஸ்தான

ய்தஸ்தார்த்்தமற்ற

கரத்தகளுக்க

ச்சந்சிய்தகளின
அதிகமஸ்தாய்

உளளத.

ெஸ்தாதகஸ்தாப்ெ்தற்க இலஸ்தாயக்கற்ற

அபமரக்க

பமஸ்தாத்்த

ஒர

வ்தச்சம

உளளஸ்தார்ந்்த

அந்்தஸத்தக்கம
அறிபவஸ்தாளி

ச்சச்ச்சரவிற்கம,

உளளஸ்தான

பெற்ற அபமரக்க

ஒர

ஆற்றல

அற்ற

இரண்டஸ்தாம்தர

வ்தச்சமஸ்தாகம.

ச்சமமஸ்தான பச்சலவத்சிய்த

ஸ்தாளுக்க
1.1

ட்ரலலியன

ஒவ்பவஸ்தார
உள ஸ்தாட்டு

உலக

ஸ்தாணய
டஸ்தாலரக்க

வஸ்தாரமும
உற்ெத்திக்க

அசியவ
(GDP)

கர்த்தகினறன.

ஒர

வ்தசியவஸ்தா்தம, மலிவஸ்தான
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ஒர

வர்த்்தகம

கட்டுப்ெட்டுளளசியமயஸ்தால, ்தனத பச்சஸ்தாந்்த ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள
அலலத

நிதித்வ்தட்ட
ஈவிரக்கமற்ற

முடியஸ்தாத. திறந்்த

வெஸ்தானற

பகஸ்தாந்்தளிப்புகள
மதிப்பிசியன

அசியடந்தளளத.

ச்சர்வவ்தச்சவஸ்தா்தம

பவளிவயற்றும

உெர

அழிக்கத் ப்தஸ்தாடர்ந்தம அனுமதிப்ெஸ்தார்கள என எதிர்ெஸ்தார்க்க
ச்சந்சிய்தகள,

ெகதியினசியர

அசியனத்தலகக் கழவின புதிய ெணிகள

வமலும

உலக ப ரக்கடியின ்தஸ்தாக்கங்கள
இதவசியர

கறிப்பிட்டசியவ

இந்்த

்தனசியமயிலிரந்வ்த

அபிவிரத்தி

கண்டுவரம

திட்டவட்டமஸ்தான

ப ரக்கடியின முக்கிய அமச்சங்கள ெற்றிய ஒர கறிப்பு

கடந்்தகஸ்தாலத்தின

மட்டுவமயஸ்தாகம.

ெஸ்தாடங்கசியளயும,

ஸ்தான

கறிப்பிட

விரமபும

முக்கிய

வரலஸ்தாற்று

நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கின

கடந்்தகஸ்தாலம

எதிர்கஸ்தாலத்திற்கஸ்தான

வழிகஸ்தாட்டசியல

வழங்கவிலசியல.

ஒரவர்,

ெஸ்தாரமெரயங்களில
உந்த

ச்சக்திசியயயும

இரந்த
பெற்றுக்பகஸ்தாளள

அமச்சம பினவரமஸ்தாறு: உலக மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின ெசியழய

முடியும. ஆனஸ்தால எதிர்கஸ்தாலம

ச்சமநிசியல உசியடந்தவிட்டத.

வி்தத்தில கடந்்தகஸ்தாலம திரமெ நிகழ்வத வெஸ்தானற ஒர

ச்சமநிசியலயினசியமயின

ஸ்தாம ச்சர்வவ்தச்ச மு்தலஸ்தாளித்தவ

ஒர

புதியதம

நீண்டதமஸ்தான

அசியனத்தலகக்

கழவின

வெஸ்தார்

கஸ்தாலகட்டத்தின

விவச்சடமஸ்தான

அடிப்ெசியடயில அபிவிரத்தி

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

பச்சய்யப்ெட்ட உலகளஸ்தாவிய

எதிர்ெஸ்தார்க்கினறத.

உற்ெத்திச்

பகஸ்தாண்டுளள

்தனியஸ்தார்

பெஸ்தாரந்்தஸ்தா்தசியவயஸ்தாகிவிட்டன.
இனறு

பெரகிவரம

ப்தஸ்தாடக்கத்தில

உடசியமயுடனும

வரலஸ்தாற்று

வீழ்ச்சிகள

இந்

வ்தஸ்தானறியசிய்தப்வெஸ்தால

பவடிக்கம

ச்சஸ்தாத்தியமும

கண்பணதிவர
வெஸ்தார்கசியளயும,
எதிர்வ ஸ்தாக்ககினவறஸ்தாம.
மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

ஸ்தாம

நூற்றஸ்தாண்டின

வெஸ்தாவதிலசியல.

ஆனஸ்தால

ஆழமஸ்தானதம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

புரட்சிகசியளயும

ப ரக்கடியில

இரந்த,

இதவசியர

இனசியறய

பிரச்ச்சசியனகளுக்க
அகிலம

வரலஸ்தாற்று

வெணுசியகயில

ஸ்தாம

அபிவிரத்தி,

ஸ்தானகஸ்தாம

அர்த்்தத்தில

பகஸ்தாண்டசியவயஸ்தாகம.

மங்கலஸ்தான

அ்தனத

கஸ்தாரயஸ்தாளர்களிடம இரந்த ஒர ஆக்கபூர்வமஸ்தான ெதிசியல

உற்ெத்தி ச்சக்திகள, வ்தசிய-அரசு அசியமப்பு முசியறயுடனும,
ச்சஸ்தா்தனங்களில

ஒர

வடிவத்சிய்த எடுக்கஸ்தாத.

கஸ்தாலகட்டத்தினுள வவகமஸ்தாகச் பச்சனறு பகஸ்தாண்டுளவளஸ்தாம.
முடிவசியடந்்ததிலிரந்த

எனெத

அடிப்ெசியடயஸ்தாகக்

வவசியலத்திட்டத்திசியன

எவரக்கம

விட்டுக்பகஸ்தாடுக்கப்

இவ்

வர்க்கம

வவசியலத்திட்டவம,

இறுதியஸ்தாக

ஸ்தஸ்தாபிப்ெ்தற்க

வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்சிய்த

வவண்டிய

உரவஸ்தாக்கவ்தற்க

அசியமப்பிசியன

வமற்பகஸ்தாளளப்ெட்ட

விட்டுக்பகஸ்தாடுப்ெற்ற
வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தினஸ்தால
வளப்ெடுத்்தப்ெட்ட்தஸ்தாகம.

ஒர

ப்தஸ்தாடர்ச்சியஸ்தாக

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின வமல ஆதிக்கம பகஸ்தாண்டிரந்்த

ெல ்தச்சஸ்தாப்்தங்களஸ்தாக ெரந்்த ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களுக்க ்தசியலசியம

ெசியழய கட்சிகள, அசியமப்புக்கள, இயக்கங்களின வீழ்ச்சி

வழங்கம

மூலம ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின உளவள அசியனத்தலகக்

இயக்கத்திற்க

மறுக்கப்ெட்டிரந்்தத.

ஸ்தாம

கழவின

பச்சயற்ெஸ்தாடுகள

பிர்தஸ்தானமஸ்தாக

ஒர

ெகதிகளின ஆளுசியமசியய நிறுவும ச்சஸ்தாத்தியம

இனறு வ்தஸ்தானறியுளளத.
ஒர

வரலஸ்தாற்று

இயலபுசியடய்தஸ்தாக

மற்றும

அசியனத்தலகக்

வவசியலத்திட்ட

கழவின

அர்த்்தத்தில,

ெகதிகள

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின புரட்சிக் கட்சிகளஸ்தாகம. எமத ெகதிகளுக்கள
ஒர

ச்சஸ்தாத்தியம

ெலமவஸ்தாய்ந்்த

ெஸ்தாரமெரயமும

அனுெவமும

ச்சங்கடமும

புறநிசியல

விளங்கியத

இனறி”

நிசியலசியமகளஸ்தால

எமத

வமற்பகஸ்தாண்ட
பிரச்ச்சஸ்தார

எனெ்தசியன

“எந்்தவி்த

கூறுகினவறஸ்தாம. பெரமெஸ்தாலும

ஸ்தாம

எமத வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்கசியள ஒர கரத்தியல மட்டத்திவலவய
வமற்பகஸ்தாண்வடஸ்தாம.
எப்ெடியிரந்்தவெஸ்தாதிலும,

வவர்க்கஸ

லீக்கின

முழ

திரண்டுவெஸ்தாயுளளன. அசியனத்தலகக் கழவுக்க பவளிவய

வரலஸ்தாற்சியறயும விவச்சடமஸ்தாக எனன வித்தியஸ்தாச்சப்ெடுத்தியத

புரட்சியஸ்தாளர்

எனறஸ்தால,

எனற

பெயரக்க

்தகதியஸ்தான

எந்்தபவஸ்தார

வெஸ்தாக்கம கிசியடயஸ்தாத. ஆனஸ்தால நீண்டகஸ்தாலத்திற்க எமத

கீழம

ெகதிகள

உயர்ந்்த

ஒர

ெரந்்த

புரட்சிக்

பச்சய்வ்தற்க

ச்சஸ்தா்தகமற்ற

பெரமெஸ்தாலும

ப்தஸ்தாழிற்ெட்டு

அர்த்்தத்தில

கட்சிசியய

அபிவிரத்தி

நிசியலசியமகளின
வந்தளளன.

கீவழவய
சியடமுசியற

ஸ்தாம இனனமும ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தினுள

அசியனத்தலகக்

கழவின

அரசியல

ஆளுசியமசியய

ஒர

கட்சிசியய

விஞ்்ஞஸ்தானம.

கட்டுவ்தற்க

திட்டவட்டமஸ்தான
விளக்ககினற

ஆனஸ்தால
ப்தஸ்தாடரப்ெட

டவடிக்சியககசியள
ஒர

அறிவுறுத்்தலகசியள

ச்சஸ்தா்தகமற்ற

கூட எங்களத வவசியலகசியள
மட்டத்திற்க

உயிர்வஸ்தாழம

நிசியலசியமயின

ஒர ச்சஸ்தாத்தியமஸ்தான

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின

அனுெவங்களுடன

ப்தஸ்தாடர்ச்சியஸ்தாக

முயற்சித்வ்தஸ்தாம.

டவடிக்சியககள,
ெரந்்த

மிகவும

வ ரடியஸ்தாக

ெகதியினர்

மீத

இசியணப்ெ்தற்க

உண்சியமயில
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வ ரடியஸ்தாக

கட்சியின
வர்க்கத்தின

பச்சலவஸ்தாக்கச்

பச்சலுத்திய ெல ச்சந்்தர்ப்ெங்கள இரந்்தன. ஹர பரய்லர்

நிசியல ஸ்தாட்ட வவண்டியுளளத.
மஸ்தார்க்சிச்சம

ஸ்தாங்கள

ப்தஸ்தாசியக
மஸ்தார்க்சிச்சம

ஒர

புரட்சிக்
வவண்டிய

முனகூட்டிவய

ச்சமபிர்தஸ்தாயபூர்வமஸ்தான
பகஸ்தாண்டிரக்கவிலசியல.

9- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

மற்றும வஸ்தாஷிங்டன வெஸ்தாஸட் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள கஸ்தாக்கம
பிரச்ச்சஸ்தாரங்கள,

1974,

வவசியலநிறுத்்தத்தில
சியமயப்ெஸ்தாத்திரம,

1977-78

சுரங்கத்

வவர்க்கஸ

''ெஸ்தாற்வகஸ்தா''

(PATCO)

லீக்

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
வகித்்த

வவசியலநிறுத்்தம,

பெலப்ஸ படஸ்தாட்ஜ வவசியலநிறுத்்தம, பறஸ்தாவஜ கவுத்திரஸ்தா
ெஸ்தாதகஸ்தாப்பு,

மஸ்தாக்

அவனியூ

கமிட்டி

வவசியலகள,

மிக

ச்சமீெத்தில

ெஸ்தாடச்சஸ்தாசியல

எனெனவற்றில

எமத

ெஸ

ச்சஸ்தாரதிகள

ெஸ்தாதகஸ்தாப்பு

கட்சி

முனனணிப்

ெஸ்தாத்திரம

உரவஸ்தாக்க

இத

ஏற்றுக்பகஸ்தாளவத

வெஸ்தாதமஸ்தான்தலல

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

எனெசிய்த

வர்க்கத்திற்க

அவசியம.

வகித்்தத. இசியவ வவர்க்கஸ லீக் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின

ஆனஸ்தால கறுங்கழவஸ்தாதிகள ்தமத இயலபின கஸ்தாரணமஸ்தாக,

உளவள

வமற்கூறிய

-

கறிப்ெஸ்தாக

அ்தனத

அரசியல

ரீதியில

ெணியின

முனவனற்றமஸ்தான ெகதியினரசியடவய ்தமத பச்சலவஸ்தாக்கிசியன

்தமசியம

ஆழமஸ்தாக்கிக்பகஸ்தாண்ட
ெல
கறிப்பிடத்்தக்கசியவயஸ்தாகம.

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

பிரச்ச்சஸ்தாரங்களில

மிகவும

ெல

்தச்சஸ்தாப்்தங்களஸ்தாக,

தீவிரவஸ்தாதிகளிசியடவய
கறுங்கழவஸ்தாதிகள
அ்தன

மூலம

உறுதி,

கட்டிமு்தலஸ்தாளித்தவ

இரந்்த
என

எமத

எதிரகள,

கண்டனம

அவர்கள

பச்சய்த

பகஸ்தாளசியகயின

ஸரஸ்தாலினிச்சத்தின

வெரலஸ்தான

எமசியம
வந்்தனர்.

மீ்தஸ்தான

எமத

எமத

ச்சமரச்சமற்ற

கவரஸ்தா்தம, மத்திய்தர வர்க்க தீவிரவஸ்தாதிகள ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தான
கவரஸ்தா்த அணுகமுசியற, வர்க்க உடனுசியழப்பு அரசியலுடன
ச்சமரச்சமகஸ்தாண

மறுப்பு

பகஸ்தாண்டிரந்்தனர்.

ஆகியவற்றிசியன

வவர்க்கஸ

கரத்தில

லீக்கின

சியடமுசியறத்

திறனுக்கஸ்தாக ்தனத ெஸ்தாரஸ்தாட்டிசியன எனனிடம அடிக்கடியும
ச்சக்திவஸ்தாய்ந்்த முசியறயிலும ப்தரவித்த வந்்த ஹீலி கூட
''கறுங்கழவஸ்தா்தம''

எனற

கற்றச்ச்சஸ்தாட்சியட

எறிந்்தஸ்தார்.

ஆ்தர்

ஸகஸ்தார்கிலுடனஸ்தான

அவர்

ச்சந்திப்புக்களில

இரந்த

வகஸ்தார்ெச்வச்சவுடனஸ்தான

எமமீத

வீசி

்தனிப்ெட்ட

திரமபுமவெஸ்தாதம, கிபரமளினில

்தரச்சனங்களுக்க

்தயஸ்தாரஸ்தாகமவெஸ்தாதம

இமமுடிவுக்க வந்்தஸ்தார்!
ஒர

சிறப்புப்

ெ்தமஸ்தாக

அலலத

விஞ்்ஞஸ்தானபூர்வமஸ்தான

முசியறயில ெயனெடுத்தசியகயில ''கறுங்கழவஸ்தா்தம'' எனற
ெ்தம,

மஸ்தார்க்சிச்சத்தின

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

அடிப்ெசியடக்

இயக்கத்தின

பகஸ்தாளசியககசியள
அனுெவங்களுக்கம

வ்தசியவகளுக்கம ஸதூலமஸ்தான முசியறயில ப்தஸ்தாடர்புெடுத்்த
முடியஸ்தா்த்தஸ்தாகவும,
முடியஸ்தா்த்தஸ்தாகவும
நிற்கிறத.

ப்தஸ்தாடர்புெடுத்்த
கஸ்தாணும

ஸ்தானகஸ்தாம

ஒர

அனுமதிக்க

வெஸ்தாக்கிசியன

அகிலத்தின

கறித்த

அபிவிரத்தியில,

ட்பரஸ்தாட்ஸகி அத்்தசியகய வெஸ்தாக்ககளுக்க எதிரஸ்தாக வெஸ்தாரட்ட
ச்சமெவங்களும

உண்டு.

அத்்தசியகய

எதிரஸ்தாக அவர் கூறியசிய்த

வெஸ்தாக்ககளுக்க

ஸ்தாம எமத அரசியல மரபுகளின

ெஸ்தாகமஸ்தாகக் பகஸ்தாளகினவறஸ்தாம.
1935 ல

ட்பரஸ்தாட்ஸகி

எழதசியகயில,

''மு்தலஸ்தாளித்தவ

ச்சமு்தஸ்தாயத்தின இயக்கத்சிய்த ஆளும விதிகளினதம மற்றும
அ்தனஸ்தால

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டவற்றினதம

அடிப்ெசியடயிலஸ்தான

ஒர

வவசியலத்திட்டத்தினஸ்தால
இத

ஒர

எவ்வஸ்தாபறனினும

விஞ்்ஞஸ்தான

கட்டப்ெட்டவ்த
பிரமஸ்தாண்டமஸ்தான

ஒர

ச்சரயஸ்தான

ரீதியிலஸ்தான
மஸ்தார்க்சிச்சமஸ்தாகம.
பவற்றியஸ்தாகம!

வவசியலத்திட்டத்திசியன

10- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

அசியர

நிறுத்திக்பகஸ்தாளவர்.

பச்சய்வத

மஸ்தார்க்சிச்சமும கறுங்கழவஸ்தா்தமும

மு்தல

மஸ்தார்க்சிச்ச

ய்தஸ்தார்த்்தத்திற்க
பிரதியீடஸ்தாகம.

அ்தன

பிரச்ச்சஸ்தார

வர்க்கக்

ஆரமெ

கஸ்தாரயஸ்தாளர்கசியள

ெயிற்றும

பச்சலகினறத. ஒர

மஸ்தார்க்சிச்ச

கஸ்தாலப்ெகதி

பிரச்ச்சசியனகசியள

கட்சியும, ஒவ்பவஸ்தார

கட்டங்களில

முற்றிலும

அ்தஸ்தாவத

வட்டமஸ்தாக

கடந்த

(Marxist

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

ஒட்டிக்

விளிமபுக்க

அ்தன

கட்டத்சிய்தக்

circle)

இயக்கத்தின

அணுகம

்தவிர்க்கமுடியஸ்தா்தெடி
வட்டத்தின

்தசியலயீடு

பிரச்ச்சஸ்தாரங்களின

கஸ்தாலப்ெகதியினூடஸ்தாக

இரந்தவரம

ெரந்்த

வவசியலத்திட்டத்தின

அப்ெஸ்தாற்ெட்ட

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

பிரவினரம

அவர்களுக்க

நிஜப்வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களுள

எனெத

''ஒவ்பவஸ்தார

இறுதியிவலவய

வெஸ்தாக்கடன

பகஸ்தாளகினறத.

அப்ெஸ்தால

உரய

இந்்த

்தரணத்தில

ெயணம பச்சய்ய எவர் முடியஸ்தாத உளளஸ்தாவரஸ்தா அவர் ஒர
ெழசியம

வெணும

கறுங்கழவஸ்தாதியஸ்தாக

அசியடகினறஸ்தார்.

ெரணஸ்தாமம

கறுங்கழவஸ்தாதி

வஸ்தாழ்க்சியகசியய

ஒர

உயர்ந்்த

ச்சமு்தஸ்தாயத்தின

ெளளியஸ்தாகவும,

அ்தற்க

்தமசியம ஒர ஆசிரயனஸ்தாகவும வ ஸ்தாக்ககினறஸ்தார். அவரன
கரத்தப்ெடி,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

முக்கியத்தவமற்ற
அவரன

விடயங்கசியள

பிரச்சங்க

கூடியிரக்க

வர்க்கம

அ்தனத

ஒதக்கி

வமசியடசியயச்

வவண்டும

என

சியவத்தவிட்டு,

சுற்றி

அவர்

சிறிய

வசியளத்த

நிசியனக்கினறஸ்தார்.

அத்தஸ்தான பிரச்ச்சசியனக்க அவர்களின தீர்வஸ்தாகம.
''ஒவ்பவஸ்தார வச்சனத்திலும அவர் மஸ்தார்க்சிச்சத்தின வெரஸ்தால
ச்சத்தியப்பிரமஸ்தாணம
இயங்கியல

பச்சய்்தஸ்தாலும

ச்சடவஸ்தா்தத்திற்க

அனுெவத்திசியன,
எப்வெஸ்தாதம

கறுங்கழவஸ்தாதி
ஒர

வ பரதிரஸ்தானத.

புறப்ெஸ்தாட்டுப்

அ்தற்வக

புளளியஸ்தாகக்

திரமெவும

பூரணத்தவமஸ்தான

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திற்கம

பகஸ்தாண்டு
ஒர

வவசியலத்திட்டத்திற்கம,
இயங்கியல

புரந்தபகஸ்தாளவதிலசியல.

கறுங்கழவஸ்தா்தம
வர்க்கத்தின

அத

பச்சலகினறத.

இசியடவயயஸ்தான

பச்சயலெஸ்தாட்சியடயும
(வஸ்தார்த்சிய்தகளில

கறுங்கழவஸ்தா்தம,

இயங்கியலுக்க
அலல
நிஜ

பச்சயலில)

எதிரஸ்தானத.
அத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

அபிவிரத்திக்க

புறமுதக

கஸ்தாட்டுகினறத”. (லிவயஸ்தான ட்பரஸ்தாட்ஸகியின எழத்தக்கள,

I935-36 [New

York: Pathﬁnder,

1977], ெக். 152-53).

வவர்க்கஸ

லீக்கின

உளவளஸ்தா

கழவின

உளவளஸ்தா

ஒர

இரப்ெ்தஸ்தாக

ஸ்தான

அலலத

அசியனத்தலகக்

கறுங்கழவஸ்தா்தப்

மெவிலசியல.

வெஸ்தாக்க

எப்ெடியிரந்்தவெஸ்தாதம

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களினதம
அசிங்கமஸ்தான

சீர்திரத்்தவஸ்தா்த

ஸ்தாற்றபமடுப்பினஸ்தால

கட்சிகளதம

உக்கிரமஸ்தாக்கப்ெட்ட

இயக்கத்தின

ெங்க

ெற்றியும

எமத

கரத்தப்ெஸ்தாடு ெற்றி ப்தரவிக்கம ஒர பவறும பிரச்ச்சசியன

நிர்ப்ெந்்தமஸ்தான ்தனிசியமப்ெடுத்்தலகளுக்க இசியரயஸ்தாக ெல

அனறி

ஆண்டுகள

எடுத்தக்பகஸ்தாளவத ெற்றிய பிரச்ச்சசியனயஸ்தாகம.

விளங்கிய்தன

பினனர், வவர்க்கஸ

லீக்கம

அ்தன ச்சவகஸ்தா்தரக் கட்சிகளும புறநிசியல நிசியலசியமகசியளப்
ெற்றி

பச்சய்தபகஸ்தாண்டுளள

அடிப்ெசியடயில

பச்சயலெடவும

அ்தன

ஆய்வுகளின

புரட்சிகர

இயக்கத்சிய்த

அபிவிரத்தி பச்சய்ய இரந்தவரம புதிய வஸ்தாய்ப்புக்கசியள
இனங்கஸ்தாணவும ்தவறும ஆெத்த இரந்த பகஸ்தாண்டுளளத.
ச்சமெவங்களின

புறநிசியலத்

்தஸ்தாக்கத்தினஸ்தால

சுட்டிக்கஸ்தாட்டப்ெட்ட ஆரமபிப்புக்கசியள அ்தனத
வவசியலகளுள
்தரப்ெட்ட

அறிமுகம

ஒர

பச்சய்யத்

நிசியலசியமயினுள

சியடமுசியற

்தவறுவ்தன

மூலம,

இரந்தபகஸ்தாண்டுளள

ச்சஸ்தாத்தியங்கசியள நிஜமஸ்தாக்க கட்சி ்தவறிவிடலஸ்தாம.
மிகவும

புரட்சிகரமஸ்தான

அசியமப்பினுள

ச்சக்திவஸ்தாய்ந்்த

கூட

ஒர

பச்சயலற்றவெஸ்தாக்ககள

இரந்தபகஸ்தாண்டுளளன.

வெஸ்தாரக்கப்

பிந்சிய்தய

கஸ்தாலப்ெகதியில ட்பரஸ்தாட்ஸகிச்ச இயக்கத்தில அசியவ எப்ெடி
அபிவிரத்திகஸ்தாணஸ்தாத
எமத

இரக்க

அசியமப்புக்களின

வகஸ்தாட்ெஸ்தாட்டு

முடியும?

விடஸ்தாப்பிடியஸ்தான

ெஸ்தாரமெரயங்கசியள

ச்சமரச்சமற்ற

உண்சியமயில

வெணும

வெஸ்தாக்க,

விளங்கிக்பகஸ்தாளளப்ெட்ட்தஸ்தால
புதசியமப்ெடுத்்தலகளஸ்தான
வெஸ்தானறவற்றிக்க

அவற்றின

வமலமட்டமஸ்தாக

ஆழமஸ்தாக

''புதிய

எதிரஸ்தான

வெஸ்தாக்க,

சிந்திக்கப்ெடஸ்தா்த

உலக

எமத

ய்தஸ்தார்த்்தங்கள''

எதிர்ப்பு

எனென,

ஸ்தானகஸ்தாம அகிலத்தின புரட்சிகர அசியனத்தலகக் கழவின
புரட்சிகரப்

ெண்பின

ஒர

விளங்கியத.

அத்தியஸ்தாவசியமஸ்தான மூலமஸ்தாக

ஆனஸ்தால

உறுதியஸ்தானதம,

சிரஷ்டிகரமஸ்தானதமஸ்தான ஆரமபிப்புக்கசியள வவண்டிநிற்கம
நிஜ

ஆழமஸ்தான

மஸ்தாற்றங்களின

வெஸ்தாக்ககள

இச்ச்சமயத்தில,

ெழசியமவெணும

மனநிசியறவுக்கம

ஒர

வஸ்தா்தத்திற்கம,

மூடுதிசியரயஸ்தாக

மஸ்தாறும

இரந்தபகஸ்தாண்டுளளத.

கஸ்தாலம

மஸ்தாறியுளளத

ெல

நிலவிய

எமத

வரடங்களஸ்தாக

வடிவங்கள

இனறுளள

புதிய

இந்்தப்
ஆெத்த
எனெதம

வவசியலயின

நிசியலசியமக்க

இனியும

பெஸ்தாரந்்தஸ்தாத எனெதம, பவறும பிரச்ச்சஸ்தார விளக்கம்தஸ்தான
எமத

இயக்கத்தின

கஸ்தாலஸ்தாவதியஸ்தாகிவிட்டத.
பிரச்ச்சஸ்தாரம

பெஸ்தாதஇலக்க
அ்தன

வ்தசியவயிலசியல

எனெதம

அர்த்்தம

எனெ்தவயஸ்தா

இனிவமல

அலலத

அத்தியஸ்தாவசியமிலசியல

எனெவ்தஸ்தா

ப்தளிவஸ்தாகக் கூறினஸ்தால

ஸ்தாம எ்தற்கஸ்தாக வெஸ்தாரஸ்தாடுகினவறஸ்தாம

எனெசிய்த
எனெ்தலல.
ெரந்்த

அலல.

அத

விளங்கப்ெடுத்தவத
எனினும

ெணியிசியனப்

இத

வரலஸ்தாற்று

ெற்றியும

மற்றும

அலலத

இந்்தப்

ப்தஸ்தாழிற்ெடும

வரலஸ்தாற்று

பச்சய்யப்ெடுவவ்தஸ்தாடு

ஸ்தாம

நிசியலசியமகளினஸ்தால

நிர்ணயம

பிரதிெலிக்கவும

வவண்டும.

அசிய்த

ஒர ்தரப்ெட்ட வரலஸ்தாற்று சூழ்நிசியலயில உளள புரட்சிகர
ச்சஸ்தாத்தியங்கள, கட்சி வவசியலயின வடிவங்கள அவற்றின
அபிவிரத்திசியய

வ ஸ்தாக்கி

ப றிப்ெடுத்்தப்ெடும

னவுபூர்வமஸ்தாக

அளவுக்க

மட்டுவம

முற்வெஸ்தாக்க

பவளிப்ெஸ்தாட்டிசியன பெறமுடியும எனெசிய்த வரலஸ்தாறு சுட்டிக்
கஸ்தாட்டுகினறத.

அலலத

பச்சஸ்தாலவ்தஸ்தானஸ்தால,
வரலஸ்தாற்றின

அசிய்த

ச்சமூகப்

னக

ப்தளிவஸ்தாகச்

புரட்சி அசியடெட்டுக் கிடக்கம

கடினமஸ்தான

உசியறயினுள

இரந்த

அசிய்த

பிரத்ப்தடுக்க வவண்டியுளளத.
எவ்வி்தமஸ்தான

அசியமப்பு

டவடிக்சியககள
புறநிசியலயஸ்தான
வி்தத்தில

உலக

வடிவத்தினுள

எமத

அபிவிரத்தி

கஸ்தாண்ெத

வரலஸ்தாற்று

நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்க

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

எனெத,

ஒர
எனற

முரண்ெஸ்தாடுகளின

அபிவிரத்தியும வர்க்கப் வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தின அபிவிரத்தியுவம
தீர்மஸ்தானிக்கினறன.
வர்க்கத்தடனஸ்தான

இந்்த

வடிவங்களும

உறவுகளும

ஆரமெத்தில

வளர்ச்சி

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

அசியவ

வ்தஸ்தானறியதம

கண்டதமஸ்தான

நிசியலசியமகளுடன

வரலஸ்தாற்று

கறிப்பிட்ட

பகஸ்தாண்டிரக்கவிலசியலபயன

உறவுகசியளக்

மபுவத

ஒர

்தவறஸ்தாகம.

1959 ல பிரத்்தஸ்தானியஸ்தாவில வச்சஸ்தாச்சலிஸட் வலெர் லீக் (S.S.L)
1966 ல

வவர்க்கஸ

கமயூனிஸட்

லீக்

கழகம

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

(W.L),

(R.C.L)

அவுஸதிவரலியஸ்தாவில
வசியரயிலஸ்தான

புரட்சிக்

1971

(B.S.A),

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

லீக்ககளின

1968 ல

ப்தஸ்தாடக்கம

ஆர்சியெற்றர்

வலெர்

ஸ்தஸ்தாபி்தம

புண்ட்
1972 ல

லீக்

(S.S.L)

திட்டவட்டமஸ்தான

வரலஸ்தாற்று நிசியலசியமகளுடனும ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் வர்க்கத்தின
புரட்சிகர

இயக்கம

ெற்றிய

மூவலஸ்தாெஸ்தாய

கரத்தப்ெஸ்தாட்டுடனும பிசியணக்கப்ெட்டுளளத.
ஸ்தானகஸ்தாம

அகிலத்தின

அபிவிரத்தியின
இயக்கம

இந்்த

அசியனத்தலகக்
மு்தல

முகமபகஸ்தாடுக்க

பிரச்ச்சசியன,
ஜன ஸ்தாயக

ெகதியினர்

கட்சிகளுக்கம,

கழவின

கட்டத்தில, ட்பரஸ்தாட்ஸகிச்ச

வ ரட்ட

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

அபிவிரத்தியின
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்தசியலசியமசியய

கட்சியின வடிவங்கள நிரந்்தரமஸ்தானசியவயலல. அசியவ

முனவனற்றமஸ்தான

புரட்சிகர

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களின

லீக்ககளின நிர்மஸ்தாணம

அவசியமிலசியல
ஒர

பெஸ்தாதக்

சியமய

மூவலஸ்தாெஸ்தாய

வர்க்கத்தின

மிகவும

ெரந்்த
ப்தஸ்தாழிற்

ஸரஸ்தாலினிச்ச,

ச்சமூக

ச்சங்கங்களுக்கம

கஸ்தாட்டிய சியடமுசியறயஸ்தானதம, வெஸ்தார்க்கணம மிக்கதமஸ்தான
விசுவஸ்தாச்சமஸ்தாகம.

“அவ்தச்சமயம

ஆ்தலஸ்தால வித்தியஸ்தாச்சமஸ்தான உெஸ்தாயங்கள இரந்்தவெஸ்தாதிலும,

ஸரஸ்தாலினிச்சத்தினதம கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளுக்க எதிரஸ்தாக ஒர

எமத

புரட்சிகர ெதிலீட்சியடக் கட்டி எழப்புவத அவசியம எனக்

பிரவுகளின

அசியமப்புக்களின
னவும

அரசியல

டவடிக்சியககள,

அங்கத்்தவர்களஸ்தாக

அரசியல

மூலகங்கசியள

தடிப்பும

புதி்தஸ்தாக

பகஸ்தாண்டிரந்்தத.

இந்்த

இரக்கம
அதிகம

அணிதிரட்டும
ச்சமூக

வர்க்க
பகஸ்தாண்ட

்தனசியமசியய

ஜன ஸ்தாயகத்தினதம,

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

வலெர்

லீக், ப்தஸ்தாழிற்

கட்சி,

கமயூனிஸட் கட்சியினுள உளள சீர்திரத்்தவஸ்தா்தத்தினதம,

கரதம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியளயும

பகஸ்தாண்ட

ஏசியனய

ச்சகல

அங்கத்தவத்தினுள

அத்்தசியகய

மனப்ெஸ்தாங்க

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியளயும

பவனபறடுப்ெசிய்த

அ்தன

இலக்கஸ்தாகக்

பகஸ்தாண்டுளளத. (Labour Review, ஜஜூசியல-ஆகஸட் 1959)

ஸரஸ்தாலினிச்சத்தினதம ச்சமரச்சமற்ற எதிரகள எனற முசியறயில

இலங்சியகசியயப்

அசியனத்தலகக் கழவின கிசியளகள இந்்த இயக்கத்திற்க

அசியமப்புக்களின

பவளிவய ெரந்்த புரட்சிக் கட்சிசியய நிறுவும உண்சியமயஸ்தான

மூவலஸ்தாெஸ்தாயப் பிரச்ச்சசியன, ெரந்்த கட்சியஸ்தான லங்கஸ்தா ச்சம

ச்சஸ்தாத்தியப்ெஸ்தாடுகளில ஒர திடமஸ்தான ெஸ்தாத்திரத்சிய்த வகிக்கம.

ச்சமஸ்தாஜக் கட்சி (LSSP)

இந்்த மூவலஸ்தாெஸ்தாய ்தகவசியமவஸ்தானத ெப்வலஸ்தாவஸ்தாதிகளுக்க

ரீதியில பிசியணந்த பகஸ்தாண்டிரந்்தசியம ஒர உக்கிரமஸ்தான

வ பரதிரஸ்தானத.

அவர்கள

வடிவத்சிய்த

அதிகஸ்தாரத்தவ

்தசியலசியமகசியள

அவர்களுக்க
இவர்கள

்தமத

புரட்சிகர

வ ஸ்தாக்கி

்தகவசியமத்்தனர்.

ச்சஸ்தாத்தியங்கள

கற்பித்்தனர். மறு

அவர்கள

அசியமப்புக்கசியள,

வஸ்தார்த்சிய்தயில

வமலிரந்த

வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

வலெர்

உரவஸ்தாக்கப்ெட்ட

ஸ்தானகஸ்தாம அகிலத்தடன வரலஸ்தாற்று

எடுத்்தத.

அவுஸதிவரலியஸ்தாவில

அபிவிரத்தியின

வடிவம, ப்தஸ்தாழிற்

எமத
கட்சியின

ஆளுசியமயினஸ்தால நிர்ணயம பச்சய்யப்ெட்டத. அத 1972 ல

பச்சஸ்தானனஸ்தால

கவ் விட்லம (Gough

அதிகஸ்தாரத்தவத்தினூடஸ்தாக
கீழிரந்த

ஆளுசியமயினஸ்தால

ெசியழய

இரப்ெ்தஸ்தாக

பச்சலவஸ்தாக்க பச்சலுத்்த முயனற வவசியளயில
ெரந்்த
இயக்கத்திசியன
முயனவறஸ்தாம.

அரசியல

பெஸ்தாறுத்்தவசியரயில,

ஸ்தாம இந்்த

புரட்சிகரமஸ்தான்தஸ்தாக்க

whitlam)

ஆட்சிக்க வந்்த வவசியளயில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின ெரந்்த ெகதியினரன ஆ்தரசியவ
பெற்றிரந்்தத.

அவ்வஸ்தாவற

அசியமக்கப்ெட்ட்தஸ்தானத

1971 ல

பிரஸ்தாண்ட்

வஜர்மனியில

(Brandt)

BSA

ச்சகஸ்தாப்்தத்தின

முக்கிய கஸ்தாலப்ெகதியில இடமபெற்றத. ஒர ெஸ்தாரஸ்தாளுமனற

லீக்

வம

1959

இல

ப்தஸ்தாழிற்

ச்சதியின

மூலம

ச்சமூக

ஜன ஸ்தாயகக்

கட்சிசியய

கட்சிக்கள ஒர வெஸ்தாக்கஸ்தாக (Tendency) ஸ்தஸ்தாபிக்கப்ெட்டத.

ஆட்சியிலிரந்த

ஸ்தஸ்தாெக
மஸ்தா ஸ்தாட்டின
கூறப்ெட்டெடி:

வமற்பகஸ்தாண்ட முயற்சி கிட்டத்்தட்ட ஒர அரசியல பெஸ்தாத

“வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

வலெர்

அரசியல

தீர்மஸ்தானத்தில

லீக்,

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சி

மற்றும

அந்்த

கஸ்தாலப்ெகதியில

கட்சிகளஸ்தாக

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளுக்கப்

முசியறயஸ்தான

ெதிலஸ்தாக

வெஸ்தாரஸ்தாட

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுளள

ஒர

மஸ்தார்க்சிஸடுகளின அசியமப்ெஸ்தாகம....
“வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

வலெர்

பவளிவயற்றங்கள
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

லீக்

்தசியடகள,

மறுப்புக்கள,

மு்தலஸ்தாளித்தவத்சிய்த
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
டவடிக்சியககளும

ெணிகளில

பிரதிநிதித்தவம

பச்சய்வ்தஸ்தாக

வெஸ்தார்க்கணமிக்க

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

இனங்கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாண்ட அசியமப்புக்கசியளயும, கட்சிகசியளயும

கட்சியுடன

இனனமும

ப்தஸ்தாடர்ந்த

இரந்தபகஸ்தாண்டிரக்கினறத. ஒர புதிய அசியமப்புக்கஸ்தான

உரசியமக்கஸ்தாகவும

அவசியத்சிய்தக்

லீக்

ஒர

கட்சி
தூக்கி

சுயஸ்தாதீனமஸ்தான
அலல.

வீச்சவும

ஆனஸ்தால

அத்்தசியகய

அத

பிரத்்தஸ்தானியஸ்தாவில

ஆட்சிசியய
அ்தன

புரட்சிகர

ஈட்டவும

ப்தஸ்தாழிற்ெஸ்தாடுகளும
வசியகயறஸ்தாசியவச்

வச்சர்ந்்த

ஒர எதிர்கஸ்தாலக் கட்சிக்கஸ்தான அத்திவஸ்தாரத்சிய்த இடுகினறத.
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அ்தனுடன

அரசியல

இயக்கத்தின

ப்தஸ்தாடர்ந்த

வர்க்கம

அத்தியஸ்தாவசியமஸ்தான

ஒர

வஸ்தார்த்சிய்தயின

புரட்சிகர

திட்டவட்டமஸ்தான

ழவுவசிய்த

அந்்த

அரசியல

பகஸ்தாளசியககளுக்கஸ்தாக

வகஸ்தாரக்சியக விடுத்த வரம.

வர்க்க

எனெத,

அர்த்்தத்தில,

விளங்கியிரக்கம.

பிரவுகசியள

வர்க்கம

இசியணந்திரப்ெ்தற்கஸ்தான

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

கட்சி

கட்சிக்கள

ப்தஸ்தாழிற்

வலெர்

ஜன ஸ்தாயகக்

ப்தஸ்தாழிற்

வெஸ்தாரஸ்தாடுவவ்தஸ்தாடு

“வச்சஸ்தாச்சலிஸட்

எமத

அசியமப்ெத

முனசியவக்கப்ெட்ட
இரந்த

மத்தியிலும

வர்க்கக்

கிறிஸ்தவ

வவசியலநிறுத்்தத்சிய்தத் தூண்டியத.

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க இயக்கத்திற்கள உளள இனசியறய வர்க்க
பகஸ்தாளசியகக்க

அகற்ற

ெலமஸ்தான

முசியறயில

ெரீட்சிக்கம
கஸ்தாண

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ப்தஸ்தாடங்கம முனபு, அந்்தக்கட்டத்தில

வெஸ்தாக்கில
வர்க்கம

இனனமும

ஸ்தாம எமசியம ஒர

கட்சியஸ்தாக பிரகடனம பச்சய்வத, அ்தசியன நியஸ்தாயப்ெடுத்தம
தீவிரவஸ்தா்த வஸ்தார்த்சிய்தகசியள பெஸ்தாரட்ெடுத்்தஸ்தாத விட்டஸ்தாலும
ஒர வி்தத்திலஸ்தான கறுங்கழவஸ்தா்த

ழவல வஸ்தா்தமஸ்தாகவவ

இரந்திரக்கம.

வவர்க்கஸ லீக்கம ப்தஸ்தாழிற் கட்சி வகஸ்தாரக்சியகயும

ப்தஸ்தாழிற் கட்சி பிரச்ச்சசியனயின முக்கியத்தவம

மற்றும முனனணி ெஸ்தாத்திரத்திசியன மீள வலியுறுத்்தவும,

வவர்க்கஸ லீக்கின வரலஸ்தாற்றில ப்தஸ்தாழிற் கட்சி விவகஸ்தாரம
ஒர

சியமயப்

ெஸ்தாத்திரத்திசியன

கட்சிசியய

அசியமக்கமெடி

கிளர்ச்சி

பிரச்ச்சஸ்தார

ஒனறஸ்தாக

விடுத்்த

உெஸ்தாயம

விளங்கியத.

வர்க்கத்தின

வகித்்தத. ஒர

திட்டவட்டமஸ்தான

அசியழப்ெஸ்தானத, ஒர

எனெ்தற்கம

அப்ெஸ்தாற்ெட்ட

அபமரக்க

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

இத

புரட்சிகர

அபிவிரத்தியின

மூவலஸ்தாெஸ்தாய

உண்சியமயிவலவய

லீக்கினஸ்தால

கட்சி

அபிவிரத்தி
கட்சியின

பச்சய்யப்ெட்ட
அரசியல

அபமரக்கஸ்தாவின

ஒர

கரத்தப்ெஸ்தாட்சியட

உளளடக்கியிரந்்தத.
ப்தஸ்தாழிற்

ப்தஸ்தாழிற்

பிரச்ச்சசியன
ெலவவறு

அபிவிரத்தியினுளளும

லீக்

அசியமக்கப்ெட்டத.

இத

எமத

கணஸ்தாமச்சப்ெடுத்்தப்ெட்ட
வனமுசியறயற்ற

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
ஒர

1965

அஹிமசியச்ச

வெஸ்தாரஸ்தாட்ட

பச்சலலப்ெட்டத.
மஸ்தாணவர்களின
பகஸ்தாளளத்

எதிர்ப்பு

மத்திய

இசியடமரவு

இரக்கவவண்டும.

்தனிசியமப்ெடுத்்தப்ெட்ட

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

வசியர

சிவில
பெரதம

இயக்கமஸ்தாக

கர சியமயங்கள
்தஸ்தாண்டிச்
எதிரஸ்தான

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வவண்டும.

வர்க்கத்திற்க

இ்தன

மூலம

வகஸ்தாரக்சியகயஸ்தானத,

சுட்டிக்கஸ்தாட்டியஸ்தாக
ப்தஸ்தாழிற்

அபமரக்கஸ்தாவில

வவசியலகசியளயும

எமத

ஒனறிசியணக்கம

மஸ்தாறுகினறத.

எமத

கிளர்ச்சிகளிலும

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கள,

ச்சகல

வகஸ்தாரக்சியகயஸ்தாக

ச்சகல

பிரச்ச்சஸ்தாரங்களிலும

வர்க்க

சிறுெஸ்தானசியம

கட்சி

இசியள்ஞர்கள,

மக்களிசியடவய

யுத்்தப்

பிரச்ச்சசியனசியய சுற்றி ஊடுரவ வவண்டும. ....
''இடமபெறும
னவஸ்தான

வர்க்கப்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களிலும,

வெஸ்தாரஸ்தாளிகளின

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

கரத்தப்ெஸ்தாட்டிசியன இசியணக்கம வசியகயில

அசியமதியினசியமக்கஸ்தான

ப்தளிவஸ்தான

கட்சி சுவலஸ்தாகத்திசியன சூழ்ந்்த எமத பிரச்ச்சஸ்தாரத்திசியனயும,

மற்றும

கிளர்ச்சிசியயயும அபிவிரத்தி பச்சய்வத முக்கியம. இந்்தக்

அணிதிரட்டப்ெட்டசிய்தத்

கரத்தப்ெஸ்தாட்டிசியன, பவறும வடிவமஸ்தாகவும, பெஸ்தாதவஸ்தான

ச்சமூகவச்சசியவ

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களும
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

இயக்கம

ப்தஸ்தாடங்கியத.
கரல,

1966

தர்தமஸ்தாக
இன

ச்சட்டத்சிய்தயும

வளர்ச்சி

ப்தஸ்தாடக்கத்தில

மீறி

டஸ்தாத்்தப்ெட்ட

வெஸ்தாக்கவரத்த ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின வவசியலநிறுத்்தத்தினஸ்தால
கரம ெல வஸ்தாரங்களஸ்தாக ஸ்தமபித்தப் வெஸ்தாயிரந்்தத.
வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

கட்சியின

கட்சியின

ெஸ்தாரமெரயமஸ்தான

ஒர

(SWP) சீரழிவஸ்தானத,
ப்தஸ்தாழிற்

கட்சிசியய

அசியமக்கம அசியழப்சியெக் சியகவிட்ட்தன மூலம ப்தளிவஸ்தான
முசியறயில

பிரதிெலித்்தத. உண்சியமயில

பூரஸ்தாவும

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின

இக்கஸ்தாலப்ெகதி
வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களில

இரந்த அத பெரமளவுக்க விலகியிரந்த.
வவர்க்கஸ லீக், ப்தஸ்தாழிற் கட்சி பகஸ்தாளசியகசியய மீளஸ்தாய்வு
பச்சய்சியகயில, அபமரக்க மு்தலஸ்தாளித்தவத்திற்க எதிரஸ்தான
வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தில அபமரக்க ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின சியமய
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வி்தத்திலும

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சி

மட்டத்தடன

அவ்தச்சமயம

ஆசிரயர்களும

ப்தஸ்தாடர்புெட்டு,

உணர்சியமயின

பெரதம

்தனசியமசியயக்

கஸ்தாணப்ெட்டன.

நியூவயஸ்தார்க்

கஸ்தாலத்தில

எதிர்ப்பு

எமத

அபிவிரத்தியின

பவகஜன

அறிகறிகள

கஸ்தாணத்

கட்டத்தில

வர்க்கத்தின

அரசியல வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திற்கச் பச்சலவத இனறியசியமயஸ்தா்தத

யுத்்தத்திற்க

ஒர

ப்தஸ்தாடங்கியத.

ப்தஸ்தாடர்ந்த

இந்்தக்

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

கறிப்பிட்ட்தஸ்தாவத;

ெஸ்தார்சியவசியய

பவடிப்பினஸ்தால

வியட் ஸ்தாம

வர்க்கத்தினுளவள

''அபமரக்கத்

பிவரரசியண

மஸ்தா ஸ்தாட்டில

அரசியல கரவிகளுக்கம எதிரஸ்தாக, ஒர அடிப்ெசியடயஸ்தான

வர்க்கத்தினதம,

விளங்கியத. வடக்கில ச்சகல பெரம
வனமுசியறப்

நிசியறவவற்றப்ெட்ட

ஸ்தஸ்தாெக

புறநிசியல

கஸ்தாலப்ெகதியஸ்தாகம.

ப்தற்கில

ஒர

லீக்கின

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களில இரந்த ஆளும வர்க்கத்திற்கம அ்தன

தீவிரமயமஸ்தாக்கத்்தஸ்தால

இயக்கம

வவர்க்கஸ

ஐக்கிய

இசியலயுதிர்

இசியள்ஞர்களதம
உரசியம

மூவலஸ்தாெஸ்தாயத்திசியன விரவுெடுத்்தவும முயனறத.

எனெசிய்த
1966

்தஸ்தாக்கப்பிடிக்கக்கூடிய

ஒர கட்சியஸ்தாக — ஒர ப்தஸ்தாழிற் கட்சிசியய சிரஷ்டிப்ெ்தஸ்தாக

பச்சலுத்்த உ்தவுகினறத.
வவர்க்கஸ

அபிவிரத்திக்கஸ்தான

இயக்கத்தின

ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக

வழிகள,

ஆழமஸ்தான

புரட்சிகர

வகஸ்தாரக்சியகயஸ்தானத, அபமரக்கத் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தின

ஒர

ஒர

வவர்க்கஸ

ெரணஸ்தாமத்தினுளளும,

வர்க்கப்

அவ்தச்சமயம

முனசியவப்ெசிய்த

ெற்றிய

்தவிர்க்க

பெஸ்தாதக்
ஸ்தாம ப்தஸ்தாழிற்

வவண்டும. இந்்த

வி்தத்தில ஒர ப்தஸ்தாழிற் கட்சி, அபமரக்க ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க
இயக்கத்திசியன

அ்தன

அவ்தவவசியளயில

இத

எதிர்கஸ்தாலத்திலும
உந்தச்சக்தி
வந்்தஸ்தாக

முக்கிய

ஒர

கட்டஸ்தாயம
வவண்டும

்தளமஸ்தாகக்

இனறும

ப்தஸ்தாழிற்

பகஸ்தாளளும
உடனடியஸ்தான

கட்சிக்கஸ்தான

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களில
எனெசிய்தக்

முக்கிய
இரந்வ்த

கறிக்கவிலசியல.

ஒர

ப்தஸ்தாழிற் கட்சிக்கஸ்தான திசியச்சயிலஸ்தான ஆரமெ அபிவிரத்திகள
ப்தற்கில

உளள

நீக்வரஸ்தா

வடக்கின வச்சரகளின
மக்களிசியடவயவயஸ்தா,
ஆரமபிக்க
ஸ்தாம

்தட்டினசியரயும

யுத்்தப்

பிரச்ச்சசியனசியயச்

இயக்கங்களினுள
—

உளவளஸ்தா,

நீக்வரஸ்தாக்கள மற்றும சிறுெஸ்தானசியம

முடியும. அத்்தசியகய

இந்்த

வ ஸ்தாக்கியும

இயக்கங்களின

கறிப்ெஸ்தாக

திரமெப்

வெஸ்தாரஸ்தாட

ச்சகல

சூழவவஸ்தா

விடயங்களிலும

வர்க்கத்தின
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க
வவண்டும.

ெரந்்த
இயக்கம
ப்தஸ்தாழிற்

கட்சிசியய வ ஸ்தாக்கிய இயக்கம, ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க இயக்கத்திற்க

பெற்ற்தஸ்தாக

கறிப்பிட்டிரந்்தஸ்தார்.

பவளிவய அ்தன ஆரமெத்சிய்தத் ப்தஸ்தாடங்கினஸ்தாலும, அத

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கத்தில

்தமத

ஒர தீர்க்கமஸ்தான ச்சக்தியஸ்தாக அபிவிரத்தியசியடய முனனர்

பெயர்

ஒழங்கசியமக்கப்ெட்ட

ப்தஸ்தாடர்பு பகஸ்தாண்டிரந்்தவர்.

்தளத்திசியன

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

அபிவிரத்தி

அத்்தசியகய

பச்சய்்தஸ்தாக

இயக்கங்கள

முழசியமயஸ்தான

இயக்கத்தினுள
வவண்டும.

ஒர

ஒர

வமலும

வர்க்கத்திற்கஸ்தான

இயக்கமஸ்தாவ்தற்க

NMU

கறிப்பிட்ட

ப ரங்கிய

ஹவரஸ்தாலட்

இளம ்தசியலமுசியறயினரல இரந்த வலதச்சஸ்தார ிலாஷைஸ்தாக்ட்மன
ிலாஷைங்வகர்

ெதிலஸ்தாக, பவற்றி பகஸ்தாண்ட வர்க்க வவசியலத்திட்டங்களின

புளளியஸ்தாக

விளங்கினஸ்தார்.

இவரன

மத்தியிலும

நியூவயஸ்தார்க்

ஆசிரயர்

கட்சிகளிசியடவய

அவற்சியற

தூக்கிவீசுவ்தற்க

ெதிலஸ்தாக

அவற்றிசியடவய சூழ்ச்சி பச்சய்யும ஒனறஸ்தாக மஸ்தாறும''.
இந்்தப்

ெந்திகள

ப்தளிவஸ்தாகச்

பச்சலவஸ்தாக்சியக

சுட்டிக்கஸ்தாட்டுவதவெஸ்தால,

நிசியல ஸ்தாட்டும

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தடன

லீக்கின

இசியணந்தளளத.

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களுக்கம,
இசியடவய

வவர்க்கஸ

1966 ல

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

இரந்தவந்்த

வர்க்கத்திற்கம

உறவுகளுக்கம,

உறவுகளுக்கம

இசியடவயயஸ்தான

சுட்டிக்கஸ்தாட்டுவத

அவசியமலல.

ெஸ்தாரய

இனறுளள
வவறுெஸ்தாட்சியட

பினவரவசிய்த

ஸ்தஸ்தாபி்தம

பச்சய்்த

ச்சமவமளனத்தின

பச்சலவஸ்தாக்க
ஆளுசியமசியய

வவசியலநிறுத்்தங்களுக்க

்தசியலசியம

மனதில

ஆனஸ்தால இவர்கள ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தினுள கறிப்பிட்ட
மெகத்்தனசியமசியய பகஸ்தாண்டிரந்்தனர். இதில, அபமரக்க
மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின
நிசியலசியமகளின

கீழ்

பகஸ்தாண்ட

அவர்கள

வழி டத்தியத அவர்களின
அனசியறய

உலக

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கசியள

லல அதிர்ஷ்டமஸ்தாகம.

ச்சமயத்தில, ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களிலிரந்த

(Flint)

பச்சய்வத

அவ்தவெஸ்தால

வமலஸ்தாதிக்கம

அந்்தஸத, ஒர வர்க்க ச்சமரச்சக் பகஸ்தாளசியகசியய வளர்த்்த

சுயஸ்தாதீனமஸ்தான

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திற்கம

வ்தசிய

முக்கிய

அசியனவரம ெடுவமஸ்தாச்சமஸ்தான வெஸ்தாக்கிரகளஸ்தாக விளங்கினர்

பகஸ்தாளளவும: வவர்க்கஸ லீக்கின ஆரமெத்திற்கம, பிளினட்
உளளமர்வுப்

மிகவும

்தஸ்தாங்கியசிய்த அடிப்ெசியடயஸ்தாகக் பகஸ்தாண்டிரந்்தத. இவர்கள

ப்தஸ்தாழிற் கட்சிக்கஸ்தான வெஸ்தாரஸ்தாட்டம, ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களினுள
அ்தன

உடன

SWP

வின வஜலர்ட், வலஸ்தாக்கல 1199 ன லிவயஸ்தான வடவிஸ
அலவெர்ட்

மு்தலஸ்தாளித்தவக்

இவர்

வின ஹர பிரட்ஜஸ,

ILWU

வஸ்தாதியஸ்தான

இனறுளள

ச்சகஸ்தாவஸ்தாக

ஹிப்ச்சன

வெஸ்தாரஸ்தாடுவ்தற்கப்

அசியவ

அத்வ்தஸ்தாடு

ஒர

எனற

ப்தஸ்தாழிற்

வகளவி

கட்சிசியய

இரந்திரக்க

விலகி

அபிவிரத்தி
முடியஸ்தாத.
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இனசியறய அங்கத்்தவர் கூட்டத்திற்கம இசியடயில இரந்்த

ஆண்டுகளுக்க முனன்தஸ்தாக 1938 ல ட்பரஸ்தாட்ஸகி விளக்கிய

ெலவரடங்கள

மூவலஸ்தாெஸ்தாய

வித்தியஸ்தாச்சத்சிய்த

நிசியனவிற்பகஸ்தாளளவவண்டும.
அபமரக்கஸ்தாவின

எமக்க

வ ரடி

முடிவிசியனக்கஸ்தாட்டிலும,

இரஸ்தாணுவத்
அனறு

நிசியலப்ெஸ்தாடு,

்தனசியமசியயக்

பகஸ்தாண்டிரந்்தத.

வெஸ்தாரன

்தசியலயீட்டின

கறுக்கீட்டினஸ்தாலும,

பினனர்

எதிர்ப்பு

இரண்டஸ்தாம

உலகப்

பிற்வெஸ்தாக்கின

இரண்டஸ்தாம

வவண்டியிரந்்தத.

இரந்்தவர்களும

1945-46 ன

ெசியடயஸ்தாட்களஸ்தாக

மஸ்தாபெரம

வவசியலநிறுத்்தங்களில

ெலர்

அனறு

இந்்த

கணிச்சமஸ்தானவர்கசியளக்

கஸ்தாட்டிலும வய்தஸ்தானவர்கள அலலர். அவர்கள 40 களின

ஈடுெட்டிரந்்த

உண்சியமயில

இட்டுச்

பச்சனற

அனறு

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள

அனசியறய

கஸ்தாலகட்டத்தில

்தசியலவர்களில

ெலர், முனசியனய

இனனும

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின
வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களுடனஸ்தான

்தனியஸ்தார் இனங்கஸ்தாணல அவர்களின ச்சந்்தர்ப்ெவஸ்தா்தத்திற்க
மூடுதிசியரசியய

சிலரன பெயசியரக் கறிப்பிடின

வழங்கியத.
UAW

அவர்களில

வின பரஸ்தாயிட்டர்,

மவச்ச ரீமஸரஸ்தாரன ஜமமி பஹஸ்தாப்ெஸ்தா (இவர் அணிதிரட்டும
உெஸ்தாய

அறிவிசியன

வகஸ்தாரக்சியக,

ெவரஸ்தால

படஸ்தாப்சிடம

ஆெத்்தஸ்தானதம,

கஸ்தாயப்ெடுத்்தக்கூடியதமஸ்தான

புளளியில

்தஸ்தாக்கவ்தற்கஸ்தான கரவியஸ்தாக விளங்கியத.

ப்தஸ்தாழிற் கட்சிக்கஸ்தான பிரச்ச்சஸ்தாரம (1972- 1978)

CIO

ப்தஸ்தாழிற்ச்சஸ்தாசியலகளில கஸ்தாணக்கூடிய்தஸ்தாக இரந்்தத.

ஒரவி்தமஸ்தான

கட்சிக்கஸ்தான

பகஸ்தாண்டிரந்்த அரசியல கூட்டின பகஸ்தாளசியகயின மிகவும

உளளவர்களில

அசியமப்புக்க

ப்தஸ்தாழிற்

புதப்பிக்கப்ெட

கலந்தபகஸ்தாண்டவர்களுமஸ்தான

அசியறயில

கிசியள

அபிவிரத்தி

CIO

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க அதிகஸ்தாரத்தவங்கள, ஜன ஸ்தாயகக் கட்சியுடன

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களில

இரந்்தனர்.

அரசியல

ஸ்தாச்சமஸ்தாக்கப்ெட்ட

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

டுப்ெகதியில

கமயூனிச்ச

ஆரமெத்தினஸ்தாலும

வின

வெஸ்தாரன

பச்சலலுெடியஸ்தாகம

வியட் ஸ்தாமில

வெஸ்தாரன முடிவு எமக்க மிகவும ச்சமீெகஸ்தால ச்சமெவமஸ்தாகம.
உலக

அ்தன

இரந்த
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இசிய்தத் ப்தஸ்தாடர்ந்த வந்்த ஆண்டுகளில, வவர்க்கஸ லீக்
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கங்களின

உளவளயஸ்தான

வவசியலகசியள,

கட்சிக்கஸ்தான

ப்தஸ்தாழிற்

அ்தன
பிரச்ச்சஸ்தாரம,

கிளர்ச்சியின அடிப்ெசியடயில அபிவிரத்தி பச்சய்்தத. 196875

இசியடப்ெட்ட

வரடங்கள

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

வெஸ்தார்க்கணத்தில ஒர மஸ்தாபெரம எழச்சிசியயக் கண்டத:
மினச்சஸ்தார ப்தஸ்தாழிற்தசியற, வமஸ்தாட்டஸ்தார் ப்தஸ்தாழிற்தசியற, கிழக்க
கசியர,

வமற்க

கசியர

தசியறமுகங்கள, 1970 வச்சந்்தகஸ்தால

்தெஸ்தால ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின பவளி டப்பு என.

1971 ல

ஒர

வவசியலநிறுத்்தம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கள

இலலஸ்தாமல

பவற்றிகண்ட

ச்சமெளத்

உரக்கத்
தீர்வு

1971

ஆகஸடில 15 ல ச்சமெளம, விசியலகள மீத 90
ச்சமெள

உசியறவு

பகஸ்தாளசியகசியய

தீர்மஸ்தானத்திற்கம

முத்்தரப்பு

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்—

ச்சமெள

திணிக்கம

ஸ்தாட்கள
நிக்ச்சனின

—அரச்சஸ்தாங்கம-நிர்வஸ்தாகம-

ச்சசியெசியய

நிர்மஸ்தாணிக்கவும
முடிவசியடந்்ததம

தூண்டியத.

ச்சமெள

உசியறவுக்கஸ்தாலம

வரடஸ்தாந்்த

ச்சமெள

அதிகரப்சியெ

5.5

வீ்தத்திற்க

கட்டுப்ெடுத்தவத அ்தன வ ஸ்தாக்கமஸ்தாக இரந்்தத. இனறு
அந்்த

அளவிலஸ்தான

வரடஸ்தாந்்த

ச்சமெள

வழங்கவத

கட்டுப்ெஸ்தாட்டுக்க

்தஸ்தாரஸ்தாண்சியமயஸ்தாகக்

கணிக்கப்ெடும.

பிற்வெஸ்தாக்க

மரபுகளதம,

அதிகரப்சியெ
அப்ெஸ்தாற்ெட்ட
அசியமப்பின

AFL

அரசியலதம

அவ்தஸ்தாரமஸ்தான

வஜஸ்தார்ஜ மீனி இ்தசியன அபமரக்கத் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் மீ்தஸ்தான
ஒர

யுத்்தப்

பிரகடனமஸ்தாகவும

ெஸ்தாசிச்சத்திசியன

வ ஸ்தாக்கிய

அபமரக்கஸ்தாவில

மு்தலஸ்தாவத

கண்டித்்தஸ்தார்.

இரப்பினும

கடசியமயஸ்தாற்ற

இணங்கினஸ்தார். மீனியும

ச்சகஸ்தாக்களும

ச்சமெள

பவளிவயறி,

5.5

அவர்

ச்சமெள

கட்டுப்ெஸ்தாட்டுச்
வீ்த

அடியஸ்தாகவும
ச்சசியெயில

அவரன

AFL-CIO

ச்சசியெயில

இரந்த

வசியரயசியறசியய

உசியடத்த

எறியவவண்டுபமனற வகஸ்தாரக்சியகசியய சியமயமஸ்தாகக்பகஸ்தாண்ட
ஒர

ச்சக்திவஸ்தாய்ந்்த

அரசியல

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களுள
பச்சய்்தத.
அந்்த

பிரச்ச்சஸ்தார

பிரச்ச்சஸ்தாரத்திசியன

வவர்க்கஸ
இயக்கம

லீக்

1972

அபிவிரத்தி

வகஸ்தாசியடகஸ்தாலத்தின

பவற்றிகரமஸ்தான

மஸ்தா ஸ்தாட்சியட

கூட்டியவெஸ்தாத,

அதில

300

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தினதம,

ஒர

வமற்ெட்ட வெரஸ்தாளர்கள கலந்தபகஸ்தாண்டனர்.
''வவர்க்கஸ
ெரந்்த

லீக்

ஆட்சிக்கஸ்தான

புரட்சிகரக்

நிசியலப்ெஸ்தாட்டில

கட்சிசியய
இரந்த,

வெஸ்தாரஸ்தாடுகிறத.

ப்தஸ்தாழிற்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திற்கஸ்தான

நிர்மஸ்தாணிப்ெ்தனதம
ப்தஸ்தாழிற்

கட்சி

கட்சிக்கஸ்தாக

எனெத,

்தயஸ்தாரப்பில

ஆட்சிக்கஸ்தான

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கம

எடுக்கவவண்டிய அவசியமஸ்தான மு்தல ெடியஸ்தாகம. ஆனஸ்தால
ஒரவெஸ்தாதம

ஏவ்தஸ்தா

ஒர

வசியகயஸ்தான

ச்சர்வவரஸ்தாக

நிவஸ்தாரணியஸ்தாகவும ஒர புரட்சிக் கட்சிக்கஸ்தான ெதிலீடஸ்தாகவும
வ ஸ்தாக்கப்ெடக்கூடஸ்தாத''
1977 முனவனஸ்தாக்க தீர்மஸ்தானத்தில மீண்டும: ''ஒர ப்தஸ்தாழிற்
கட்சிக்கஸ்தான

பிரச்ச்சஸ்தாரத்திசியன

அதிகரப்ெ்தன

அவசியத்திசியன வலியுறுத்தசியகயில தீர்க்கமஸ்தான விவகஸ்தாரம
வவர்க்கஸ லீக்கிசியன கட்டி எழப்புவதம, அ்தசியன ஒர
ெரந்்த

புரட்சிக்

கட்சியஸ்தாக

ெரணஸ்தாமம

பச்சய்வதம

தீர்க்கமஸ்தான பிரச்சிசியன எனெசிய்த வ்தஸ்தாழர்கள ஒரவெஸ்தாதம
மறந்தவிடக்கூடஸ்தாத.

ஸ்தாம இந்்த நிசியலப்ெஸ்தாட்டில இரந்த

மட்டுவம ப்தஸ்தாழிற் கட்சிக்கஸ்தாகப் வெஸ்தாரஸ்தாடுகினவறஸ்தாம'' எனக்
கறிப்பிட்டத.

1978 ன முனவனஸ்தாக்க பிவரரசியண
ஆயினுமகூட,

இந்்த

எச்ச்சரக்சியககள

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சிக்கஸ்தான

அரசியல

ப்தளிவினசியம

இரந்்தவெஸ்தாதிலும,

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தில
கறித்்த

கவனிக்கப்ெட்ட

அதிரப்தி

ப்தஸ்தாடர்ந்த

ஆரமெத்தில ஏன ஒர ப்தஸ்தாழிற் கட்சி அவசியம எனற

இரந்த வந்்தத. மற்பறஸ்தார ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்க கட்சியின

பிரசுரத்தின

நிர்மஸ்தாணத்தக்கஸ்தான பெஸ்தாதவஸ்தான வகஸ்தாரக்சியகயில, புரட்சிகர

மூலம

விளங்கப்ெடுத்தியத.
பிரதிகசியள

ஸ்தாம

ெரந்்த

பிரவினரக்க

அப்பிரசுரத்தின
விற்ெசியன

சுமஸ்தார்

பச்சய்வ்தஸ்தாம.

75,000

இனபனஸ்தார

இயக்கத்தின

சுயஸ்தாதீனப்

ெணிகள

எனற ப்தஸ்தாடர்ச்சியஸ்தான ஆெத்திசியன

ஸ்தாம இனங்கண்வடஸ்தாம.

பிரசுரம ப்தஸ்தாழிற்தசியற ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களிசியடவய வவஸ்தாலசின

வமலும

(wallace) பச்சலவஸ்தாக்கின பெரக்கத்சிய்த ்தசியடபச்சய்வ்தற்கஸ்தான

முசியறப்ெடுத்்தப்ெட்ட

ஒவர

அதிகஸ்தாரத்தவத்திற்க விடுக்கப்ெட்ட ஒர ''வகஸ்தாரக்சியகயஸ்தாக''

சிறந்்த

வழியஸ்தாக,

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சி

உரவஸ்தாவசிய்த

ப்தஸ்தாழிற்

இழக்கப்ெடக்கூடும

கட்சிக்கஸ்தான

அசியழப்பு,

வி்தம

ஊக்கவிப்ெ்தற்கஸ்தாக, வவஸ்தாலஸ உண்சியமயில எங்க நினறு

விளங்கியத.

பகஸ்தாண்டிரக்கினறஸ்தார், எனற பிரசுரம எழ்தப்ெட்டத.

வவர்க்கஸ லீக்கிசியன கீழ்ப்ெடியச் பச்சய்யும ஆெத்திசியனக்

இந்்தப்பிரசுரங்கள 1972 அக்வடஸ்தாெரல சிக்கஸ்தாக்வகஸ்தா

கர

ச்சமவமளனத்சிய்த அணிதிரட்ட வழிவகத்்தவ்தஸ்தாடு வவர்க்கஸ
லீக்

அங்க

கூட்டிசியன''

''ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கத்திற்கஸ்தான
(TUALP)

நிறுவியத.

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கக்
இமமஸ்தா ஸ்தாட்டுக்க

ப்தஸ்தாழிற்தசியறயின ச்சகல முக்கிய தசியறகசியளயும வச்சர்ந்்த
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கள வரசியக ்தந்்தனர். அ்தன இரண்டஸ்தாவத
மஸ்தா ஸ்தாடு

1973

சியடபெற்றத.

பெப்ரவரயில
1975

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கத்திற்கஸ்தான

பச்சனட்

மஸ்தார்ச்சில
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கக்

லூசியில

படட்ரஸ்தாயிட்டில
கூட்டின

ஒர
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இத

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

சூழ்ச்சிகளுக்க

பகஸ்தாண்டிரந்்தத.

UMW

்தசியலசியமக்க

எதிரஸ்தான

அங்கத்்தவர்களின

ஒர

கிளர்ச்சியஸ்தாகவும

பெடரல

அரச்சஸ்தாங்கத்தடனஸ்தான
வடிவபமடுத்்த 1977-78

ஒர

வமஸ்தா்தலஸ்தாகவும

சுரங்கத்

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

வவசியலநிறுத்்தத்தில

எமத

ப்தஸ்தாழிற்

வகளவிசியய

கட்சி

உளளஸ்தாக்கிவனஸ்தாம.

அந்்த

்தசியலயீட்டின
ஆய்வின

ஒர

பினனர்,

ஸ்தாம

மீளஸ்தாய்வுக்க

மத்தியில

1954 ல

கனன அபிவிரத்தி பச்சய்்த நிசியலப்ெஸ்தாட்டின ஒர விமர்ச்சன
மதிப்பீடு விளங்கியத. அத ப்தஸ்தாழிற் கட்சிசியய ஸ்தஸ்தாபி்தம

பச்சய்வ்தற்கஸ்தான

உத்வவகம

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

அதிகஸ்தாரத்தவத்தில இரந்த வரபமன வஸ்தாதிட்டத.
ஆனஸ்தால

வவர்க்கஸ

'' சியடமுசியறயில,

லீக்

பினவரமஸ்தாறு

இ்தன

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

அதிகஸ்தாரத்தவத்திற்க அடிெணிந்தவெஸ்தாவசிய்தக் கரதகிறத.
வின

AFL-CIO

முழ

மு்தலஸ்தாளித்தவக்

அனுெவமும

கட்சிகளுக்கம

அத

இரண்டு

எதிரஸ்தான

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

சுயஸ்தாதீனமஸ்தான

அரசியல

வர்க்கத்தின

நிஜமஸ்தான

இயக்கத்திசியன

ஸ்தாச்சமஸ்தாக்க எ்தசியனயும பச்சய்யத் ்தயங்கஸ்தாத

எனெ்தசியனக்

கஸ்தாட்டியுளளத.

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின எந்்த ஒர பிரவினரஸ்தாலும ்தசியலசியம
்தஸ்தாங்கப்ெடும எந்்த ஒர வசியகயறஸ்தாசியவச் வச்சர்ந்்த அரசியல
இயக்கமும, ‘மூனறஸ்தாம’ கட்சி அலலத 'ப்தஸ்தாழிற் கட்சி'
என

அசியழத்தக்

பகஸ்தாளகினற

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின
விடுெட்ட

வச்சசியலத்

ஒர

ஏவ்தஸ்தா
்தசியலப்பில

நிஜமஸ்தான

அரசியல

இனபனஸ்தார

முனவனற்றத்சிய்தக்
கட்சிக்கஸ்தான
ெரந்்த

கறித்த

இயக்கம,

ச்சமூக

நினறத.

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

இயக்கத்திசியன

ஒர

புரட்சிகர

ெரணஸ்தாமத்திசியன

ப்தஸ்தாழிற்

வர்க்கத்தின

ஒர

அளவுக்க

எடுக்கமுடியும

எனற

உண்சியமக்க அவ்தஸ்தானத்சிய்த திரப்புமெடி வகஸ்தாரயத.

ஸ்தாம

வமலும கூறிவனஸ்தாம:
''ப்தஸ்தாழிற்

கட்சி,

அணியில

இடமபெறும

விசியளபெஸ்தாரளஸ்தாக
உளவளயஸ்தான

பவறுமவன

‘ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கவஸ்தாதிகளின

ஒர

தீவிரவஸ்தா்த

கிளர்ச்சியின’

இரக்கமுடியஸ்தாத. ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின
்தனனியலெஸ்தான

எழச்சிகள

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சியின வ்தஸ்தாற்றத்தில ஒர தீர்க்கமஸ்தான ெஸ்தாத்திரத்திசியன
வகிக்கம

எனெதில

எந்்த

ச்சந்வ்தகமும

கிசியடயஸ்தாத.

எனினும இத ப்தஸ்தாழிற் கட்சிக்கஸ்தான வெஸ்தாரஸ்தாட்டம, அரசியல
தசியறயினுள
விஸ்தரப்ெ்தற்க

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

வஸ்தா்தத்திசியன

அப்ெஸ்தாற்ெட்ட்தலல

என

வ ரடியஸ்தாக
எண்ணுவத

கறுகிய ெஸ்தார்சியவசியய பகஸ்தாண்ட அடிப்ெசியடத் ்தவறஸ்தாகம.
இத

ஒர

சீர்திரத்்தவஸ்தா்த

கரத்தப்ெஸ்தாடஸ்தாகம.

மு்தலஸ்தாளித்தவ அரசியலில இரந்த தண்டித்தக்பகஸ்தாளள
ஏற்ெடும ெரந்்த இயக்கம, ஒடுக்கப்ெடும மக்களின ச்சகல
்தரப்பினரதம

ஆத்திரத்தினஸ்தால

தூண்டப்ெடும

ஒர

்தனனியலெஸ்தான பவடிப்பில இரந்த எழம''

ஸ்தாம ஏற்கனவவ கறிப்பிட்டத வெஸ்தால பரஸ்தானஸ்தாலட் வறகன
மு்தலஸ்தாளி

வர்க்கத்தின

மஸ்தாற்றங்களுக்கத்

தர்தமஸ்தாக

ெதிலளித்்ததடன,

வறகன நிர்வஸ்தாகம ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின மீதம அ்தன
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கத்தின
ஆரமபிக்கம

மீதம

எனவும

ப்தஸ்தாழிற்

ஒர

பெரம

எச்ச்சரக்சியக

பச்சய்்தத.

ச்சங்கங்களுள
உளளடக்கிக்

இப்வெஸ்தாரஸ்தாட்ட

ச்சமயத்தில
பகஸ்தாண்ட

உரவஸ்தாக்கவ்தற்கஸ்தான

AFL-CIO

இலட்வச்சஸ்தாெலட்ச்சம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள
அடிப்ெசியடயஸ்தாகக்

்தஸ்தாக்க்தசியல

பகஸ்தாண்டிரக்கமவெஸ்தாத,
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கசியள

ஒர

அ்தன

ப்தஸ்தாழிற்

பிரச்ச்சஸ்தார

கட்சிசியய

இயக்கத்திசியன

கட்சி விஸ்தரத்்தத.

பினனஸ்தான

வெஸ்தால,

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கள,

கஸ்தாலப்ெகதியின

மிகவும

வெஸ்தாரக்கப்

கச்சப்ெஸ்தான

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களின

சியமயமஸ்தாக

இரந்்தன.

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களும

AFL-CIO

விசியளவஸ்தாக

வ்தஸ்தாற்கடிக்கப்ெட்டன.

இன

வர்க்கப்

ஒவ்பவஸ்தார

பகஸ்தாளசியககளின
வறகன

ப்தரவுபச்சய்யப்ெடுவ்தற்க முனனவர கிசியறஸலர் (Chrysler)
பிசியண எடுப்புக்கஸ்தான நிெந்்தசியனகசியள ஏற்றுக்பகஸ்தாண்ட்தன
மூலம ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின வஸ்தாழ்க்சியகத் ்தரத்திசியன
கசியறக்கம மற்றும ப்தஸ்தாழில அதிெர்களினதம அரசினதம
முயற்சிவயஸ்தாடு

ஒத்தசியழக்கம

்தனத

்தயஸ்தார்நிசியலசியய

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாண்டத. வறகன ஆட்சிக்க வந்்த்தன பினனர்
ெஸ்தாற்வகஸ்தாவில

(PATCO)

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கமஸ்தானத

ஆரமபித்த

AFL-CIO

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்மயப்ெடுத்்தப்ெட்ட

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள ஒனறனபின ஒனறஸ்தாக வவண்டுபமனறு
்தனிசியமப்ெடுத்தி அ்தன வ்தஸ்தாலவிசியய உறுதி பச்சய்்தத.
எமத 1985 முனவனஸ்தாக்ககள தீர்மஸ்தானத்தில, ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின

இக்

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புக்களின

அடிப்ெசியடசியய ஆய்வு பச்சய்வ்தஸ்தாம.
''ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க
நிசியறந்்த

அதிகஸ்தாரத்தவம
்தனி ெர்களின

ச்சடத்தவ

ஸ்தாம எழதிய்தஸ்தாவத,
பவறுமவன

கூட்டு

ஊழல

அலல.

ஒர

திட்டவட்டமஸ்தான ச்சமூகத் ்தட்டிசியனக் பகஸ்தாண்டுளளத. அத
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

இயக்கத்தடன

ஒர

ஒட்டுண்ணித்்தனமஸ்தான

உறசியவக்பகஸ்தாண்டிரப்ெதடன, அத மு்தலஸ்தாளித்தவத்திற்க
வழங்கம

வச்சசியவகளின

அடிப்ெசியடயில,

பிரதிநிதித்தவப்ெடுத்தவ்தஸ்தாக
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

்தஸ்தான

கூறிக்பகஸ்தாளளும

வஸ்தாழ்க்சியகத்

்தரத்திசியனக்

கஸ்தாட்டிலும

மிக உயர்ந்்த வஸ்தாழ்க்சியகத் ்தரத்சிய்த அனுெவிக்கிறத.

வறகனின கஸ்தாலப்ெகதி

ப்தரவுபச்சய்யப்ெட்டசியம

இந்்த

எதிர்ெஸ்தார்த்்தத

பிரதிநிதித்தவம பச்சய்கினறவ்தஸ்தா அந்்த அளவுக்க மட்டுவம
ஒர

ஆழமஸ்தான மஸ்தாற்றத்திற்க இட்டுச் பச்சனறத. வவர்க்கஸ லீக்

இரந்த

தீர்க்கமஸ்தான

எந்்த

மஸ்தாற்றத்திசியன

அசிய்தத் ப்தஸ்தாடர்ந்த வந்்த வரடங்களில வவர்க்கஸ லீக்

உசியடசியவ

வி்தத்தில

பெரம

ஒனவறஸ்தா

எந்்தவி்தத்திலும கறிக்கஸ்தாத.''
ஆவணம

ஒர

பிரதிநிதித்தவம பச்சய்்தவ்தஸ்தாடு வர்க்க உறவுகளிலும ஒர

வஸ்தாதிட்டத:

பெஸ்தாரள

மூவலஸ்தாெஸ்தாயத்தில

வர்க்க
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அங்கத்்தவர்கசியள

பகஸ்தாண்டுளளத

—
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ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின முனனணி அதிகஸ்தாரகளும அத்வ்தஸ்தாடு
வ்தசிய

AFL-CIO

அதிகஸ்தாரகசியளயும

பகஸ்தாண்டுளளத.

திசியணக்களத்தின
1983-84 ல

்தசியலசியமயகத்தின
அபமரக்க

உத்திவயஸ்தாகபூர்வ

இவர்கள

டஸ்தாலர்கசியளப்

கூட்டு

உயர்
ப்தஸ்தாழிற்

அறிக்சியகயினெடி,

வரமஸ்தானமஸ்தாக

3.913.089

ெகிர்ந்தபகஸ்தாண்டனர்.

நிசியறவவற்றுச்சசியெயில

AFL-CIO

பிரதிநிதித்தவம

பகஸ்தாண்டுளள

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் அசியமப்புக்களின ச்சகல அதிகஸ்தாரகள உட்ெட
1983-84 ல
கூட்டு

ச்சமெளமஸ்தாகவும, பச்சலவுகளஸ்தாகவும

வரமஸ்தானம

இவர்களின

44.987.846 டஸ்தாலர்களஸ்தாகம. இந்்த

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களதம

வினதம

AFL-CIO
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முழ

அதிகஸ்தாரகசியளயும வச்சர்ப்பின வரடஸ்தாந்்த ச்சமெள ெட்டியல
விெரம

பினவரமஸ்தாறு: 321.677.435 டஸ்தாலர்களஸ்தாகம. இந்்த

ஆகஸ்தாயத்சிய்த

எட்டும

71.532.780

புளளிவிெரங்களுடன

டஸ்தாலர்கள

வஹஸ்தாட்டலகள,

வமலதிக

இனனுவமஸ்தார்
பச்சலவுகளஸ்தாக

‘வணிக’

மதியவெஸ்தாச்சனங்கள,

இரவுப்வெஸ்தாச்சனங்கள எனெவற்றுக்க வச்சர்க்கப்ெடவவண்டும.

இந்்தவி்தத்தில 35 அங்கத்்தவர்கசியளக் பகஸ்தாண்ட
இன

நிசியறவவற்றுக்கழ,

மிலலியன

ஆண்படஸ்தானறுக்க

டஸ்தாலர்களுக்க

உறிஞ்சிக்பகஸ்தாளளும
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ஒர

ச்சற்று
ெஸ்தாரய

400

கசியறவஸ்தாக

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

ச்சஸ்தார்பில வெசுகினறத!
"உற்ெத்தித்திறன
வழங்கஸ்தா்த

எதவி்தமஸ்தான

அதிகஸ்தாரத்தவ

உசியழப்சியெயும

கழக்கள

்தமமஸ்தால

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

கலக்கத்தினதம,
அடிப்ெசியடயில
ச்சகலர்

வர்க்கத்தின

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

மு்தலஸ்தாளித்தவத்திற்க

மீ்தஸ்தான

இயக்கத்தின

எதிரஸ்தாக

வர்க்கப்

உளவள

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தின

நினறுபகஸ்தாண்டுளளவர்களின

மீ்தஸ்தான

அ்தன

பகடி

வெரலஸ்தான

பவறுப்பினதம

நிஜ

அடிப்ெசியடசியயக் கண்டுபகஸ்தாளள முடியும."
இந்்த

ெகப்ெஸ்தாய்விலிரந்த

ஸ்தாம

இமமுடிவுக்க

வரகினவறஸ்தாம: ''அபமரக்க ஏகஸ்தாதிெத்தியத்திற்க எதிரஸ்தான
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின

அணிதிரளவஸ்தானத

வர்க்கத்தின

பெரம

எதிரஸ்தாக

அங்கத்்தவர்கசியள

ஊதியம

பெறும

ஆளும

ஏஜண்டுகளுக்க

அணிதிரட்டும

—

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின உளவளயஸ்தான ஒர உள ஸ்தாட்டு யுத்்த
வடிவத்திசியன

நிச்ச்சயம

எடுக்க

வவண்டும.

இந்்தப்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தின அரசியல ச்சஸ்தாரஸ்தாமச்சம, ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களுள
மஸ்தார்க்சிச்சத்தக்கஸ்தான

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திசியனயும
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அதிகஸ்தாரத்தவத்திற்க ெதிலீடஸ்தாக ஒர புரட்சிகரக் கட்சிசியய
அசியமப்ெசிய்தயும
இதவவயஸ்தாகம”.

கறிக்கிறத. வவர்க்கஸ

லீக்கின

ஒட்டுபமஸ்தாத்்தமஸ்தாக எடுத்தக் பகஸ்தாண்டஸ்தால, 1980 கள
விற்கம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

உறவின
இத

பகஸ்தாண்ட

கட்டி

பவறியினதம,

ஒர

வர்க்கத்திற்கம

திட்டவட்டமஸ்தான

வ ரடிப்பெஸ்தாறுப்ெஸ்தான

ெட்டியலகள

அ்தன

ெணி
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இசியடயிலஸ்தான

மஸ்தாற்றத்திசியன

வ்தஸ்தாலவிகளின

கறித்்தத.

ஒர

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளின

ெண்பிசியன கஸ்தாட்டுகினறத: 1981 ெஸ்தாற்வகஸ்தா

ெகதி

வரலஸ்தாற்று

(PATCO)

1983-

ெஸ்தாதகஸ்தாக்கப்ெடஸ்தாமல சியகவிடப்ெட்டுளள ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

84 ல பகஸ்தாண்டிபனனடல எயர்சியலனஸ, பெலப்ஸ படஸ்தாட்ஜ

அங்கத்தவப்

கிவறபகஸ்தானட், 1985-86 ல யூசியனட்டட் எயர்சியலனஸ, ெஸ்தான-

ெணத்சிய்த

தினறு

ப்தஸ்தாண்சியடக்கழி

வசியரக்கம வயிற்சியற நிரப்புகினறஸ்தார்கள. ஐக்கிய உரக்க

அபமரக்கன

சிக்கஸ்தாக்வகஸ்தா

ரபியூன,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் ச்சங்கத்திற்க 45 மிலலியன டஸ்தாலர்களுக்கம

வஹஸ்தார்மல, விலில- பிட்ஸவெர்க், 1986-87 ல

TWA, USX

அதிகமஸ்தான

ஸடீல,

ப்தஸ்தாசியக

வ்தசியவயஸ்தாகவுளளத.
பச்சலுத்்தப்ெட்ட

ச்சமெளமஸ்தாகவும,
இத

பமஸ்தாத்்த

1984 ல

பச்சலவஸ்தாகவும

அங்கத்்தவர்களஸ்தால

அங்கத்தவ

ெணத்தின

41

வீ்தத்தக்க அதிகமஸ்தானத. ஐக்கிய உரக்க ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
ச்சங்கத்தின

அதிகஸ்தாரகள

டஸ்தாலர்களுக்கம
அங்கத்தவப்

1984 ல

கூடியசிய்த
ெணமஸ்தாக

61

மிலலியன

ஒழித்தக்கட்டினர்.

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களுக்க

இத

கிசியடத்்த

வரமஸ்தானத்தில கிட்டத்்தட்ட 30 வீ்தத்தக்கச் ச்சமமஸ்தானத...
ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

அதிகஸ்தாரத்தவங்கள

ஆண்படஸ்தானறுக்க

பிலலியன

பமஸ்தாத்்தத்தில

கணக்கஸ்தான

டஸ்தாலர்கசியள

தினறு ஏப்ெம விடுவசிய்த ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க அதிகஸ்தாரத்தவத்தின
சிறிய

ஆனஸ்தால

ெகதியினரன
மதிப்பீடு

பிரதிநிதித்தவம

முழ

வரமஸ்தானத்தினதம

பச்சய்வத

அதிகஸ்தாரத்தவம,
வெணுவ்தனதம

நியஸ்தாயமற்ற

அடிப்ெசியடயில

ஒனறலல.

ஏகஸ்தாதிெத்தியத்திசியன
இவர்களின

பச்சய்யப்ெடும

இங்க

அடிசியமத்்தனமஸ்தாக

கமயூனிச்ச

எதிர்ப்பு

17- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

IBP

எயர்சியலனஸ,

ெட்ரக் கடஸ்தாஹி, 1987- 88 ல வடஸ்தான பமரல,

இனர ஸ்தாிலாஷைனல

வெப்ெர்

1989 ல

பிட்ஸடன,

ஈஸவரன

வெஸ்தானறசியவவய இக் கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளஸ்தாகம.
WRP

உடனஸ்தான

முனவனஸ்தாக்க

பிளவின

ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தான

பினனர்
வவசியலயில

வவர்க்கஸ

லீக்
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இன

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளின வவசியலத்திட்ட ்தஸ்தாக்கம ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக
வெஸ்தாரஸ்தாடியத.

1988

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின
எனற

அடிப்ெசியடயிலஸ்தான

சூத்திரத்திசியன

வவசியளயிலும,
அபிவிரத்திக்கம

பிவரரசியண,
ப்தஸ்தாழிற்

ப்தஸ்தாடர்ந்த

இத

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திற்கம,
அர்த்்தத்தில

ஜஜூசியல

ெயனெடுத்திய

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சிக்கஸ்தான

புரட்சிகர
இசியடவயயஸ்தான

கட்சி

இயக்கத்தின

உறவின

ஸதூலமஸ்தான

ஸ்தாம புரந்தபகஸ்தாளவதில ெஸ்தாரய முனவனற்றம

கண்டுளளசியமசியய கறிப்பிட்டுக் கஸ்தாட்டியத. எந்்தவி்தமஸ்தான
சீர்திரத்்தவஸ்தா்த ப்தஸ்தாழிற் கட்சிசியயயும
இத

தீர்க்கமஸ்தான

முசியறயில

ஸ்தாம நிரஸ்தாகரத்்தசிய்த

ஊர்ஜ்தம

பச்சய்்தத.

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களஸ்தால நிறுவப்ெட்ட ஒர அரசியல கட்சிக்க

இறுதியஸ்தாக,

எந்்த ஒர நிசியலசியமயிலும எந்்தவி்தமஸ்தான ஆ்தரவும

அதிகஸ்தாரத்தவத்தினஸ்தால

—

1992 ல

வச்சஸ்தாவியத்

கசியலக்கப்ெட்ட

அரசு

உலக

வரலஸ்தாற்று

விமர்ச்சன ரீதியிவலஸ்தா அலலத வவறுவி்தத்திவலஸ்தா வழங்க

சூழலில, ச்சர்வவ்தச்ச அளவிலும ஐக்கிய அபமரக்கஸ்தாவிலும

வவர்க்கஸ

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

லீக்

ப்தளிவஸ்தாகக்

கடசியமப்ெட்டு

இரக்கவிலசியல

கறிப்பிட்வடஸ்தாம.

புரட்சிகர

என

வச்சஸ்தாச்சலிச்சப்

வெஸ்தாக்கிலஸ்தான ஒர அபிவிரத்திக்கஸ்தான நிஜ ச்சஸ்தாத்தியத்திசியன
ஒர

ப்தஸ்தாழிற்

கட்சியின

ஸ்தஸ்தாபி்தம

உளளடக்கிக்

பகஸ்தாண்டுளள்தஸ்தாக அத கரதமிடத்த மட்டுவம வவர்க்கஸ
லீக்கின

ஆ்தரவும,

தீவிரமஸ்தான

ஊக்கவிப்பும

அ்தற்க

கிசியடக்கம எனவும கறிப்ெட்டத.
ஆனஸ்தால

அப்வெஸ்தாதம

அடிப்ெசியடயிலஸ்தான

ப்தஸ்தாழிற்

முழப்ெத்திரத்திலும

கட்சி

ஒவரபயஸ்தார

கஸ்தாணப்ெட்டத.

இசியழத்்த

அடிப்ெசியடயில

ஸ்தாம

அவசியமஸ்தான முடிவுகசியள எடுத்வ்தஸ்தாம:
"வச்சஸ்தாவியத்

ஒனறியத்தின

இரந்த
எனன?

ச்சட்டரீதியஸ்தான

பெற்றுக்பகஸ்தாளள

வவண்டிய

எலலஸ்தாவற்றிற்கம
பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

கசியலப்பில

வமலஸ்தாக

ெடிப்பிசியனகள

வச்சஸ்தாவியத்

அடித்்தளங்களும

எனற

அத

இலலஸ்தாப்தஸ்தாழிக்கப்ெட்டன. இந்்த மஸ்தாற்றம, ெரந்்த மக்களின

மட்டுவம

்தசியலக்க வமலஸ்தாக சிறிய அதிகஸ்தாரத்தவ கமெல ்தமத

ெந்தியில

நிகழ்வுகளஸ்தால
உண்சியமயில

வவர்க்கஸ

ெ்தவி

அந்்தஸதக்கசியள

வர்க்கத்திசியன

அசியவ

இரந்த

தூக்கி

ெ்தம-

வீச்சப்ெடவிலசியல.

கீவழ

அரசும

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின

இத

கஸ்தாலஸ்தாவதியஸ்தாகிப்வெஸ்தாயிரந்்தத.

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புக்களின

அ்தன

கூட

அதிகஸ்தாரத்தவங்கள

வமலிரந்த

ெஸ்தாவித்த

ஸ்தமபிக்கச்

பச்சய்த,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

அ்தன

லீக்கின ெத்திரங்களிலும, அறிக்சியககளிலும அந்்தப் ெ்தம

பவற்றிகசியள

இனனும கஸ்தாணப்ெடுவத எமத இயக்கத்தின கடந்்தகஸ்தால

முனனஸ்தாள வச்சஸ்தாவியத் ஒனறியத்தினுள நிகழ்ந்்தத ச்சர்வவ்தச்ச

ெரணஸ்தாம அபிவிரத்தியின ஏவ்தஸ்தா ஒர மிச்ச்சபச்சஸ்தாச்ச்சத்சிய்த
ஒத்திரந்்தத.

நிகழ்வுப்வெஸ்தாக்கின ஒர பவளிப்ெஸ்தாடஸ்தாகம. உலகம பூரஸ்தாவும

1990

கறிப்பிட்டதவெஸ்தால:

நிர்மஸ்தாணித்்த ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கம, கட்சி மட்டுமனறி அரசும கூட

“கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுப்புகளதம, வ்தஸ்தாலவிகளதம அளவுரீதியஸ்தான

ஏகஸ்தாதிெத்தியத்தின வ ரடி கரவிகளஸ்தாக மஸ்தாற்றப்ெட்டுளளத

அதிகரப்பும,

எனற உண்சியமசியய எதிர்பகஸ்தாண்டுளளஸ்தார்கள.

பெப்ரவரயில

ஸ்தாம

அதிகஸ்தாரத்தவத்திற்கம

முகஸ்தாசியமத்தவத்திற்கம
பினனலின

இசியடயிலஸ்தான
அதிகரப்பும

அதிகஸ்தாரத்தவத்தக்கம
இசியடயிலும
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ஆளும

மறுபுறத்தில

உயர்மட்டம

அதிகஸ்தாரகள

வசியர

பெரநிறுவன

கீவழயும,

உறவுகளில
AFL-CIO

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

்தசியலசியம,

கட்டசியமப்புடன

முழமவன ஒரங்கிசியணக்கப்ெட்டு வரகிறத....
“ஈஸவரன

வகித்தவந்்த

கஸ்தாலம

பெஸ்தாதவில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

லனகசியள
ஒர

வசியரயறுக்கப்ெட்ட

வ்தசியவகளுக்க

வச்சசியவ

அவர்கள

வி்தத்தில

அ்தன

பச்சய்்தன;

அந்்த

இரந்தபகஸ்தாண்டுளளசிய்த

நியஸ்தாயப்ெடுத்தினர்.

இனனமும
அனறஸ்தாட
அளவுக்க

பச்சனறுவிட்டத.

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள

வஸ்தாங்க்தல

கஸ்தாலப்ெகதியில அதிகஸ்தாரத்தவம அத்்தசியகய எந்்தபவஸ்தார

விமஸ்தான

ஓட்டிகள

்தசியலசியம

கடந்த

அந்்தக்

கஸ்தாலப்ெகதி

“இத

அதிகஸ்தாரத்தவத்திற்க

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின

கண்ட

ெஸ்தாத்திரம

பவளிப்ெட்டத. ஈஸவரன
ச்சமெளம,

கமெனியில

நிவஸ்தாரணங்கசியளக்

எதவி்த

கஸ்தாக்க

வெச்சுவஸ்தார்த்சிய்தசியயயும

ஆரமெத்தில

ச்சலுசியககசியளக்

மிகவும

இரந்வ்த

கஸ்தாக்கவும,

அத

்தனத

நிறுவனங்களின

நிர்வஸ்தாகத்தில ெ்தவிகசியளப் பெறவும வெரமவெசி வந்்தத”.
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இனசியறய

சுயஸ்தாதீனமஸ்தான ெங்சியகயும வகிக்க முடியஸ்தாத.

ப்தளிவஸ்தாக

ச்சஸ்தார்பில

வரலஸ்தாற்று

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்க அசியமப்புக்களின ்தசியலவர்களஸ்தாக ்தஸ்தாம

ெரணஸ்தாமம

டத்்தவிலசியல.

அதிகஸ்தாரத்தவம

வர்க்கத்தின

கஸ்தாட்டிக்பகஸ்தாடுத்்தஸ்தாலும

பச்சய்யும முயற்சியிலும ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

ச்சங்கத்்தசியலசியம

முடிந்தவிட்டத.

யூசியனட்டட்

திணிக்க

ப்தஸ்தாழில,

வர்க்கப்

வவசியலநிறுத்்தத்திலும,

எயர்சியலனஸ
எனப்ெடுவசிய்த

அதிகஸ்தாரத்தவங்கள

இசியடவய ஒர ்தஸ்தாங்கி (BUFFER) வெஸ்தானற ெஸ்தாத்திரத்திசியன

பிரஸ்தாந்திய

முகஸ்தாசியமத்தவத்தின

“ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திசியன ‘மத்தியஸ்தம’ பச்சய்த வர்க்கங்களுக்க

ஏற்ெடுத்தியுளளத.

ப்தஸ்தாடக்கம

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கம, முந்சிய்தய கஸ்தாலப்ெகதியில அவர்கள

வர்க்கத்தக்கம

இசியடவயயும

மஸ்தாற்றத்சிய்த

பச்சய்யப்ெட்டத.

ஒரபுறத்தில
அதிகஸ்தாரத்தவத்தக்கம,

வர்க்கத்தக்கம

ெண்புரீதியஸ்தான
இன

உடனுசியழப்பு

ப்தஸ்தாசியலத்தக்கட்டி

கடந்்தகஸ்தால

வச்சஸ்தாவியத்

பெஸ்தாறுத்்தமட்டிலும
மஸ்தா ஸ்தாட்டில
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ஒனறியத்தில

உளள

மட்டுமலல,

அபமரக்க

அதிகஸ்தாரத்தவங்கசியள
உண்சியமயஸ்தாகம.

எமத

கடந்்த

ஸ்தாம இனசியறய ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க ்தசியலவர்கசியள
வர்க்கத்தின

லனகசியள

மிகவும

வசியரயறுக்கப்ெட்டதம, திரபுபச்சய்யப்ெட்டதமஸ்தான வி்தத்தில
்தனனும

பிரதிநிதித்தவம

பச்சய்கினற

ச்சக்திகளஸ்தாக

வசியரவிலக்கணம பச்சய்யமுடியஸ்தாத என வலியுறுத்திவனஸ்தாம.
்தசியலவர்கசியள

AFL-CIO

வசியரவிலக்கணம

பச்சய்வத

ஒர

AFL-CIO

''ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க”

அலலத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வசியரவிலக்கணம

்தசியலவர்களஸ்தாக
அவ்தவிடயத்தில

வர்க்க

புதிய

அடிப்ெசியடயஸ்தாகக்

மூவலஸ்தாெஸ்தாய

மதிப்பீட்சியடச்

பச்சய்யுமெடி

அசியமக்கமெடி
ஏபனனில,

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்கசியள

பகஸ்தாண்ட
ஸ்தாம

ஒர

அத்்தசியகயப்தஸ்தார

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்க

கட்சி

எனெத

ச்சர்ச்சியச்சக்க

இரந்த

எமத

சுயஸ்தாதீனமஸ்தான
வ ஸ்தாக்கிய

—புரட்சிகரமஸ்தானத

வ்தசியவயிலசியல—

கட்சிசியய

விடுக்கவிலசியல.

அரசியசியல

முற்வெஸ்தாக்கஸ்தான்தஸ்தாகவவஸ்தா
கறிப்பிடவவ

ப்தஸ்தாழிற்

அசியழப்பு

ஒர

எனெசிய்தப்ெற்றி

இரக்கப்வெஸ்தாவதிலசியல

இடமற்ற உண்சியமயஸ்தாகம.
இந்்த

அரசியல

லனகளுக்க

முற்றிலும

1966 ல

நிசியலப்ெஸ்தாட்டின

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தின

வலன

கிர்க்லஸ்தானட்

நிசியறவவற்று

15

ஆண்டுகளுக்க

ச்சசியெயில

இரஸ்தாஜனஸ்தாமஸ்தாவுக்கஸ்தான

இரந்த

எவ்வி்தமஸ்தான

கறிப்பிடத்்தக்க

முகமபகஸ்தாடுக்கஸ்தாமல

பெரம

அழிவுமிக்க

்தசியலகள

உரண்வடஸ்தாடின.

மு்தலஸ்தாளித்தவ

பச்சனட்டிலும

வர்க்கம

தசியடத்தக்கட்டி

வந்்தத.

இயக்கத்தினுள,

ஏற்ெட்டுளளத.

்தச்சஸ்தாப்்தக்

கணக்கிலஸ்தான அரசியல சீரழிவஸ்தானத அதிகஸ்தாரத்தவத்திசியன
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்தில

இரந்த

அந்நியப்ெடுத்தியுளளத.
சீர்திரத்்தவஸ்தா்த

ஆழமஸ்தான

அத

முசியறயில

கசியறந்்த

வ ஸ்தாக்கக்கசியள

ெட்ச்சம

பினப்தஸ்தாடர்வ்தஸ்தாக

இரந்்தஸ்தாலும எந்்தபவஸ்தார தீர்க்கமஸ்தான அர்த்்தத்திலும
CIO

ஒர

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

முடியஸ்தா்தத.
இன

ஒர

வர்க்க

ெத்திரசியகயஸ்தாளர்

பகஸ்தாளசியககளில

அவசியம

என

கிர்க்லஸ்தானட்

நீங்கள
இடம

நீண்டகஸ்தாலத்திற்க
(Gompers)

அசியமப்ெஸ்தாக

கர்தப்ெட

மஸ்தா ஸ்தாட்டில

மஸ்தாற்றத்சிய்த

என

வகட்டக்கப்ெட்ட்தற்க,
அவர்

AFL-CIO

ஏற்ெடுத்தவத

கர்தவிலசியலயஸ்தா

முனனரலல,

AFL-

வலன
இத

வகஸ்தாமெர்ஸின

கஸ்தாலத்திலிரந்த ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கத்தின பகஸ்தாளசியக

இரந்்தசிய்தப்

வெஸ்தாலவவ

உளளத...

மஸ்தாற்றத்திற்கஸ்தான

கஸ்தாரணம எதவுமிலசியல எனறஸ்தார். உண்சியமயில, அவரத
பகஸ்தாளசியக

வகஸ்தாமெர்ஸின

கஸ்தாலத்தில

இரந்்த்தலல.
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ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

அதிகஸ்தாரத்தவ

உயர்மட்டத்தில

எதவி்தமஸ்தான மஸ்தாற்றங்களும இடமபெறவிலசியல.

மனனர்கள

மஸ்தாற்றம

ஸ்தஸ்தாெகங்கசியள

ஆனஸ்தால

ஏற்ெட்ட ஒர விசியளவு அலல.

புறநிசியலயஸ்தான

ப்தஸ்தாசியக

கஸ்தாங்கிரசிலும

்தஸ்தாரஸ்தாளமய

ஸ்தான

வர்க்கத்தடன பகஸ்தாண்டுளள உறவுகள ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக ஒர

ஒர

அபமரக்கஸ்தாவின நிறுவனங்களின இயக்கனர் ச்சசியெகளில

இரந்்தஸ்தார்கள

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கங்களின ்தனசியம மற்றும அசியவ ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

அலலத

வ்தஸ்தாலவிகசியள ஒழங்க பச்சய்்தஸ்தார். இவ்த கஸ்தாலப்ெகதியில

மி்தமிஞ்சிய கற்றங்கள ெற்றிய அகநிசியல பிரதிெலிப்ெஸ்தால

வந்்தத,

எந்்தபவஸ்தார
எதிர்ப்பிற்கம

அபமரக்கஸ்தாவில

முடிவுக்க

வமலஸ்தாக

வகஸ்தாரக்சியகசியயவயஸ்தா

நூற்றஸ்தாண்டினவெஸ்தாத

இந்்த

ஒர

அடித்்தளமஸ்தாக

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

ஸ்தாம

எனெத,

கூட்சியட

கவனத்தில

இத

AFL-CIO

விவரஸ்தா்தமஸ்தான

ச்சமூக
இத

கிர்க்லஸ்தானட்

அங்கத்்தவர்களின

பினவரவனவற்சியற

ஆய்வுபச்சய்சியகயில

வலன

வர்க்க

ப்தளிவஸ்தாகம.

அபிவிரத்திசியய

என

லனகளுக்கம வ்தசியவகளுக்கம பெஸ்தாரந்்தஸ்தாத.

எமத

கட்டஸ்தாயப்ெடுத்தியுளளன.

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

பகஸ்தாண்ட்தஸ்தாகம.

கடந்்த இரண்டு ச்சகஸ்தாப்்தங்களதம ஆழமஸ்தான பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார
ஒர

இரந்திரந்்தஸ்தால

கட்டிமு்தலஸ்தாளித்தவ

ஒர புதிய கட்டம ஆரமெமஸ்தாகிவிட்டத

ெணிகசியள

வ ர்சியமயஸ்தானவரஸ்தாக
அ்தனத

ஒர புதிய கட்சிசியய நிறுவு்தல

எனன

வகட்கப்ெட்ட்தற்க அவர் ''ெல!'' என ெதிலளித்்தஸ்தார். ஒர

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

இரந்த இரட்டடிப்புச் பச்சய்வ்தஸ்தாகம”.

எமசியம

வ ஸ்தாக்கங்கள

இன ெதில ''சில!'' என இரந்திரக்கம.

பச்சய்வ்தஸ்தானத

மஸ்தாற்றங்கள

இன

AFL

அசியமப்ெஸ்தாக

வர்க்கத்திசியன அவர்கள முகங்பகஸ்தாடுக்கம ய்தஸ்தார்த்்தத்தில

அரசியல

வகஸ்தாமெர்ஸிடம

என
7

ெஸ்தாப்ெரச்சர்கள
முனனர்

இரந்்தனர்.

இரந்்தனர்.

ஆனஸ்தால

உடனஸ்தான
இரவர்

18

20 ம

ஜனஸ்தாதிெதிகள

நிசியனக்கினவறன. பிரத்்தஸ்தானிய

வெர்

CIO

ெணியஸ்தாற்றிய

பகஸ்தாளளுங்கள:

8

அலலத

40

ஆண்டுகளுக்க

இசியணப்பில

உட்ெட

9

இரந்த

க்க

AFL

ஸ்தானக

்தசியலவர்கள மட்டுவம இரந்தளளனர். இத ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தில

இரந்த

வந்தளளத

எனெ்தற்க

அசியமப்பின ஒர
கறிப்பிடுவத

எப்ெடி
ஒர

அதிகஸ்தார

UMW

அளவீடஸ்தாகம.

AFL-CIO

ஸ்தான இங்க சிறப்ெஸ்தாக

—

(ஐக்கிய

அந்நியப்ெட்டிரந்த

வமஸ்தாட்டஸ்தார்

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்)

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்கத்தின ்தசியலவர் ரச்ச்சஸ்தார்ட் ட்ரமகஸ்தாசியவ (Richard
Trumka)

ெற்றிய்தஸ்தாகம.

்தமமஸ்தால

வெரளவில

்தசியலசியம

்தஸ்தாங்கப்ெட்ட அசியமப்பின அங்கத்தவம, ்தஸ்தாம ெ்தவிக்க
வந்்த கஸ்தாலத்தில இரந்்த அங்கத்்தவர் எண்ணிக்சியகசியயக்
கஸ்தாட்டிலும வமஸ்தாச்சமஸ்தாக வீழ்ச்சி கண்டுவெஸ்தான நிசியலயிலும
கூட

ப்தஸ்தாழிற்ச்சங்க

அதிகரத்தக்பகஸ்தாளள

உயர்மட்டத்தில
முடிந்தளளத.

அதிகஸ்தாரத்சிய்த
இனறு

வலன

கிர்க்லஸ்தானட் இரஸ்தாஜனஸ்தாமஸ்தா பச்சய்ய நிர்ெந்திக்கப்ெட்டிரப்பின
அ்தற்கக்

கஸ்தாரணம,

AFL-CIO

அசியமப்பு

இறுதியில

அங்கத்தவத்தின ப ரக்கவஸ்தாரத்திசியன ''பிரதிெலிப்ெ்தஸ்தால''
அலல.

அ்தற்கப்

ெதிலஸ்தாக

அவர்

விலகமெடி

ப ரக்கப்ெட்டுளளசியம,
சுரங்கிய்தஸ்தானத
வ ரடியஸ்தாக

இறுதியில

AFL-CIO

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

ெஸ்தாதிப்ெவ்தஸ்தாடு

ெகதியினசியர

அ்தன

அணிகளுக்கள

அசியமதியினசியமசியய ஏற்ெடுத்தகினறத.
மற்பறஸ்தானறு,

கசியறவஸ்தான

இலலஸ்தாவிட்டஸ்தாலும,

வஸ்தாய்ந்்த்தஸ்தாக

வின

சிசிய்தவஸ்தானத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின உளவள ஒர மஸ்தாற்று தீவிரவஸ்தா்த
ெரந்்த

இயக்கத்தின

உரவஸ்தாக்கிவிடும

வ்தஸ்தாற்றத்திற்கஸ்தான

எனெத

எவ்வஸ்தாபறனினும எமத ெணி
்தசியலவிதி

ெற்றி

முற்வெஸ்தாக்கஸ்தான

வெஸ்தாக்கின

மு்தலஸ்தாளித்தவ

ஒர

கவசியலசியய

AFL-CIO

அதிகஸ்தாரத்தவத்தின

ஊகிப்ெவ்தஸ்தா

ெற்றியவ்தஸ்தா அலல.

பவற்றிடத்சிய்த

ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தாக

மூவலஸ்தாெஸ்தாயவஸ்தாதிகளிசியடவய
உரவஸ்தாக்கியுளளத.

அலலத

இலலஸ்தா்த

பினனஸ்தால

ஒர

அணிதிரளவத

இன வீழ்ச்சியில இரந்த

AFL-CIO

உரய முடிவுகசியள பெறவவண்டியவ்தஸ்தாடு, கட்சியின புதிய
ெணிகசியளயும
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
்தசியலசியம

ச்சரயஸ்தான

முசியறயில

வர்க்கத்திற்க
இரப்பின

வகக்க

வழங்கப்ெடக்

அ்தசியன

எமத

வவண்டும.
கூடிய

ஒர

கட்சியினஸ்தாவலவய

வழங்கப்ெட முடியும. உசியழக்கம மக்களுக்க ஒர புதிய
ெஸ்தாசிய்தசியய

திறப்ெ்தஸ்தாயின

அ்தசியன

அசியமப்பினஸ்தாவலவய

திறக்கமுடியும.

பிரச்ச்சசியனசியய

ஒர

புரந்தபகஸ்தாளளப்ெட்ட்தற்கஸ்தான
மஸ்தாறஸ்தாக

அ்தற்க

நிஜ

இரக்கினறன

முக்கியத்தவம

AFL-CIO

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெப் புரட்சி பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார ச்சக்திசியய பவறுமவன

எமத

்தசியலசியமத்தவ
புத்திச்சஸ்தாலித்்தனமஸ்தான

ஒர

அரசியல

பிரதிெலிப்ெலல,
ச்சமூக

எனெசிய்த

வலியுறுத்தகினவறன.
அடிப்ெசியடயஸ்தான

வ ஸ்தாக்கங்கள

ஸ்தான

இத

மீண்டும

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின

முரண்ெஸ்தாடுகசியள

ஆழமஸ்தாக்கி

உளளத,

இத உண்சியமயில ஒர பிரச்ச்சசியனசியயத் தீர்க்க முயனறு
அ்தசியன

ஒர

உயர்ந்்த

மட்டத்தில

மீள

உரவஸ்தாக்கியுளளத. சுரண்டல வீ்தத்திசியன உக்கிரமஸ்தாக்கம
திசியச்சயில

ெரந்்த

ெகதியினசியர

அளவிலஸ்தான

உற்ெத்திப்

்தளளியுளள

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வெஸ்தாக்கில

இரந்த

இப்வெஸ்தாக்கஸ்தானத

உரவஸ்தாக்கப்ெடும

மற்றும

அடித்்தளமஸ்தான
கசியறத்தளளத.

பவளிவய

உசியழப்பினஸ்தால

ச்சரஸ்தாச்சர

உெரமதிப்பின

வர்க்கப்

இலஸ்தாெ

விகி்தத்திற்க

பமஸ்தாத்்த

அளவிசியன

முக்கிய மு்தலஸ்தாளித்தவ ச்சக்திகளின மு்தலஸ்தாளித்தவத்்தஸ்தால
முனபனடுக்கப்ெடும

உற்ெத்தித்திறசியன

இசியடவிடஸ்தாத

அதிகரக்க பச்சய்வதம, உற்ெத்தி பச்சலசியவ கசியறப்ெதம,
மிகவும

மலிவஸ்தான

ஊதியத்சிய்த

பகஸ்தாண்ட

உசியழப்ெஸ்தாளிகசியள வ்தடுவதம, ்தனத வெஸ்தாட்டியஸ்தாளர்களின
இழப்பில

ச்சந்சிய்தயில

்தனத

ச்சகல

டவடிக்சியககளும

ெங்சியக

அதிகரப்ெதமஸ்தான

இந்்த

புறநிசியலயஸ்தான

நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்கின மீத அழத்்தத்சிய்த பிரதிெலிக்கினறன.

்தந்திவரஸ்தாெஸ்தாயத்தின அடிப்ெசியடயில தீர்த்தவிட முடியஸ்தாத.

இந்ப ரக்கடியின வளர்ச்சி ்தவிர்க்க முடியஸ்தா்த வசியகயில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

இரண்டு திசியச்சகளில இட்டுச் பச்சலலுகினறத:

வர்க்க

மற்சியறவயஸ்தாசியர

்தசியலசியம

ப ரக்கடியிசியன

அத்்தசியலசியமசியய

ஸ்தாம

வழங்கமெடி

“வகஸ்தாரவ்தன” மூலம தீர்த்தவிட முடியஸ்தாத. ஒர புதிய
கட்சி

வ்தசியவபயனில,

அ்தசியன

ஸ்தாம்தஸ்தான

கட்டிபயழப்பியஸ்தாக வவண்டும.

1. ச்சந்சிய்தயின ெங்கக்கஸ்தாக மு்தலஸ்தாளித்தவ ச்சக்திகளிசியடவய
வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்திசியன
வ ஸ்தாக்கியும.
2.

உக்கிரமஸ்தாக்கம

உலகளஸ்தாவிய

முனவனஸ்தாக்ககளும மூவலஸ்தாெஸ்தாய ெணிகளின உரவஸ்தாக்கமும

வெஸ்தாரஸ்தாட்டத்தக்கம

புரட்சிகர

உந்த்தலுக்கம

அசியமப்பின

மூவலஸ்தாெஸ்தாய

ெணிகள

மு்தலும

உெர

விசியளவஸ்தாக

வெஸ்தாசியர

ஆதிக்கத்திற்கஸ்தான

்தமத

மதிப்பிற்கஸ்தான

தீரஸ்தா்த

்தனத

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

முக்கியமுமஸ்தாக அந்்த ச்சகஸ்தாப்்தத்தின முக்கிய ெண்புகசியளப்

அடிப்ெசியடயஸ்தான

ெற்றிய

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின வ்தசியவயிலிரந்த வ்தஸ்தானறும வர்க்கப்

விஞ்்ஞஸ்தான

மதிப்பீட்சியட

அடிப்ெசியடயஸ்தாகக்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்கள

பகஸ்தாண்டிரக்க வவண்டும.
்தற்வெஸ்தாசிய்தய

ப ரக்கடியஸ்தானத,

கஸ்தாலகட்டத்திற்கரய்தஸ்தாக

பவறும

அலலஸ்தாத

்தற்வெஸ்தாசிய்தய
ஒர

முழ

அசியமப்புமுசியற ப்தஸ்தாடர்ெஸ்தானத என அசியனத்தலகக் கழ
கரதகினறத.

இறுதி

ஆய்வுகளில

இந்்த

ப ரக்கடி

மு்தலஸ்தாளித்தவ அசியமப்பின அடிப்ெசியடப் பிரச்ச்சசியனயில,
அ்தஸ்தாவத
ஈடுபச்சய்யும

இலஸ்தாெவீ்த
வி்தத்தில

வீழ்ச்சி

கஸ்தாணும

வெஸ்தாதமஸ்தான

வெஸ்தாக்கிசியன
உெரமதிப்சியெ

கறப்ெதில வவரூனறி உளளத. ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்திற்க
எதிரஸ்தாக

மு்தலஸ்தாளித்தவத்தினஸ்தால

தூண்டிவிடப்ெட்ட
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வ்தசியவகசியள
உக்கிரம

கூட

மிகவும

அசியடவ்தன

கீழ்ப்ெடுத்தம
பெறுவெறஸ்தாக

ச்சமூகப் புரட்சிசியய வ ஸ்தாக்கியுமஸ்தாகம.

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச ச்சமத்தவக் கட்சியின ஸ்தஸ்தாபி்தம
அபமரக்கஸ்தாவின ச்சமூக நிசியலசியம
புறநிசியல

நிசியலசியமகள

பச்சலகினறத.
அறிந்்ததவெஸ்தால

ஆனஸ்தால
புரட்சிகர

புரட்சியின
வரலஸ்தாற்றில
னவின

திசியச்சயில
இரந்த
அபிவிரத்தி

இட்டுச்
ஸ்தாம
ஒர

்தனனியக்க நிகழ்ச்சிப்வெஸ்தாக்க அலல. மு்தலஸ்தாளித்தவத்தின
ஆழமஸ்தான முரண்ெஸ்தாடுகளஸ்தால உரவஸ்தாக்கப்ெட்ட ்தஸ்தாக்கங்கள,

அவற்சியற வ ரடியஸ்தாக வச்சஸ்தாச்சலிச்ச சிந்்தசியன வடிவங்களஸ்தாக

1983-89

மஸ்தாற்றிவிடுவதிலசியல.

அதிகரத்்த

ஒர

கறிப்ெட்ட

புறநிசியல

வசியர

அபமரக்கஸ்தாவின
ெங்கின

முழ

பச்சலவத்தின

பெரமெங்க

நூற்றுக்க

நிசியலசியமயில ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின பிரதிெலிப்ெஸ்தானத

அறுெத்திரண்டு

அக்கறிப்பிட்ட

பச்சலவந்்தர்களஸ்தான நூற்றுக்க ஒர ெங்கினரடம பச்சனறத.

கஸ்தாலத்தின

ெரந்்த

நிெந்்தசியனக்கட்ெட்ட

சிக்கலகளுடன

பிசியணக்கப்ெட்டுளளத.
ஸ்தாடு

இசியவ

உண்சியமயில

வவறுெடலஸ்தாம. ஆனஸ்தால

மஸ்தார்க்சிஸடுகள
வமலும

வரலஸ்தாற்று

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

பச்சஸ்தானனஸ்தால

ஸ்தாட்டுக்க

கட்சியஸ்தாக

உசியழக்கம

வர்க்கத்தின

சிந்்தசியனயுள

ஸ்தாட்டின

வர்க்கத்தின

பெற்றனர்.

மு்தலஸ்தாளித்தவ

பச்சய்சியகயில

ெரந்்த

அசியமப்பின

ெகதியினரசியடவய

ப ரக்கடி

பவளிப்ெடும

வி்தத்திசியன

கவனத்தில

பகஸ்தாளள

ப்தளிவஸ்தாகச்

பச்சஸ்தானனஸ்தால

இலட்வச்சஸ்தாெலட்ச்சம

மக்கள

வஸ்தாழ்க்சியகத்

்தரத்தில

ஸ்தாம

வவண்டும.

இசியடவிடஸ்தா்த

மிகவும

80

நூற்றுற்க

அபமரக்க

ெரணஸ்தாமம

மக்களின

ெங்கில

விடயத்திலும

இ்தயத்தினுள பச்சலலும ெஸ்தாசிய்தசியயக் கண்டஸ்தாக வவண்டும.
லீக்கிசியன

கீழ்மட்டத்தினரஸ்தான

ஒவ்பவஸ்தார

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வீ்தம
ச்ச்த

பமஸ்தாத்்த
இத

ஸ்தாட்டின

வீ்தத்தினரக்க

ஒர

மக்களில

அந்்த

—

வீ்தவம

வறிய

கிசியடத்்தத.

ஐந்தில

1990 ல

ஒர

வரமஸ்தானத்தில
1954 இன

அதிகரத்்த

3.7

பினனர்

ெங்கினர்
வீ்தத்திசியன

ஆகக்

கசியறந்்த

வீ்தமஸ்தாகம. அவ்த ஆண்டில பச்சலவந்்தரஸ்தான ஐந்தில ஒர
ெங்கினர்

இதகஸ்தாறும

ஸ்தாட்டின

பமஸ்தாத்்த

கண்டிரஸ்தா்த

உயர்ந்்த

வரமஸ்தானத்தில

வீ்தமஸ்தான

அசியரவஸ்தாசிக்க

கூடு்தலஸ்தாகப் பெற்றனர்.
1943 ல

டஸ்தாலரன

இனசியறய

உசியழக்கம

மிலலியன

டஸ்தாலரக்கம

வீழ்ச்சிசியய

வரடஸ்தாந்்த

வரமஸ்தானமஸ்தாக

பெறுமதியின
அதிகமஸ்தான

பெற்ற

1

ப்தஸ்தாசியகசியய

ச்சனத்ப்தஸ்தாசியகயினர்

அனுெவித்தக் பகஸ்தாண்டுளளனர். அவர்கள ்தமத ப்தஸ்தாழில

மத்திய

உத்்தரவஸ்தா்தம

அச்ச்சம

்தமத முழ வரமஸ்தானத்தில 78 வீ்தத்திசியன பச்சலுத்தினர்.

கண்டு, விசியலவஸ்தாசி

1990 ல உயர்ந்்த வரமஸ்தானம பெறும நூற்றுக்க ஒரவரன

ெற்றி

இசியடவிடஸ்தாமல

பகஸ்தாண்டுளளனர். ச்சமெளம
உயர்ச்சி

வீழ்ச்சி

அசியடசியகயில

வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்களில
வஸ்தாழ்க்சியகயில

அசிய்த

ஈடுபச்சய்யும

ஈடுெட்டுளளனர்.

அபமரக்க

்தற்வெஸ்தாத

ஆதிக்கம

பச்சலுத்தவத,

முனபனஸ்தாரவெஸ்தாதம இலலஸ்தா்த பச்சலவத்சிய்த அனுெவிக்கம
ச்சனத்ப்தஸ்தாசியகயில சிறிய வீ்தத்தினரக்கம, பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார
ஸதிரப்ெஸ்தாட்டினசியமயினதம

மற்றும

தயரத்தினதம

ெலவவறு மட்டத்தில வஸ்தாழம உசியழக்கம மக்களின ெரந்்த
்தட்டினரக்கம
அதிகரப்ெஸ்தாகம.

இசியடவயயஸ்தான

இசியடபவளி

அரச்சஸ்தாங்கத்தினத

ெடி

கறிக்கப்ெட்ட

பச்சலவுகளுக்க

வரமஸ்தானத்தில மத்திய அரச்சஸ்தாங்கத்தின வரமஸ்தான வரக்க
உட்ெட்ட ப்தஸ்தாசியக 21.5 வீ்தம வசியர வீழ்ச்சி கண்டத.
1979

வசியரயிலஸ்தான

அலலத

ச்சகஸ்தாப்்தத்தில

அ்தற்கம

200,000

கூடு்தலஸ்தான

டஸ்தாலர்கள
ப்தஸ்தாசியகசியய

முழவரமஸ்தானமஸ்தாக பெற்ற வரமஸ்தானவர பச்சலுத்தவவஸ்தாரன
எண்ணிக்சியக (9,400 இலிரந்த 790,000) எட்டு மடங்கஸ்தால
அதிகரத்்த

அவ்தவவசியளயில

வரமஸ்தானவர

விகி்தம

அவர்களின

45.3

வீ்தத்தில

ச்சமஷ்டி

இரந்த

24,1

வீ்தமஸ்தாக வீழ்ச்சி கண்டத.

பச்சலவத்தினதம வறுசியமயினதம சுட்படண்கள

1980 ல

57,000

ஆக

இரந்்த

பச்சஸ்தாத்தக்களினெடி

ச்சமீெத்தில எனக்க ''வறுசியமக்க எதிரஸ்தான அபமரக்கஸ்தாவின

மிலலியனர்களின ப்தஸ்தாசியக 1988 ல 1.3 மிலலியன ஆக

யுத்்தம''

அதிகரத்்தத.

எனற

ஒர

அபமரக்கஸ்தாவின
பெறுமதியஸ்தான
நூலிலிரந்த

புத்்தகம

ச்சமூக

நிசியலசியமகள

்தரவுகசியளக்
சில

கிசியடத்்தத.

ெற்றிய

பகஸ்தாண்டுளளத.

்தகவலகசியள

அத

வமற்வகஸ்தாள

90,000

1972 ல

இத

ஆகவும, 1953 ல

180,000

27,000

ஆகவும

ஆகவும

1964 ல

விளங்கியத.

இந்்த

1994 ல அபமரக்க பச்சனட் ச்சசியெயில 28 மிலலியனர்களும,

கஸ்தாட்ட

பிரதிநிதிகள ச்சசியெயில 50 மிலலியனர்களும இரந்்தனர்.

எனசியன அனுமதிக்கவும.

்தமத

கடுமெங்கசியள

வறுசியமக்வகஸ்தாட்டுக்க

வமல

1977 மு்தல 1988 வசியர, பச்சலவந்்தர்களஸ்தா 1 வீ்தத்தினரன

ெஸ்தாதகஸ்தாத்தக்பகஸ்தாளளும

வரமஸ்தானங்கள

உயர்ந்்தத.

பெறஸ்தா்த முழவ ரத் ப்தஸ்தாழில புரந்்தவர்களின எண்ணிக்சியக

ெங்கினரன வரமஸ்தானம

1979 ல இரந்த 1992 வசியரயிலஸ்தான கஸ்தாலப்ெகதியில 100

96

வீ்தத்தினஸ்தால

பச்சலவந்்தர்களஸ்தான ஐந்தில ஒர
நூற்றுக்க

இரெத்சிய்தந்த

உயர்ந்தளளவ்தஸ்தாடு,
வறுசியமயஸ்தான

ஐந்தில

அபமரக்க
ஒர

வீ்தத்தினஸ்தாலும

க்க

கடுமெங்களில

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களிசியடவய

ெகதியினரன

வரமஸ்தானம

ெத்த வீ்தத்தக்கம வமலஸ்தாக வீழ்ச்சி கண்டத.
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50

ச்ச்தவீ்தமஸ்தாக
இலவச்ச

அளவுக்க

வீ்தத்்தஸ்தால

அதிகரத்்தத,
12

அதிகரத்்தத.
உணவு

உயர்ந்்த

ச்ச்தவீ்தத்தில
10

வரமஸ்தானம

இத
இரந்த

அபமரக்கரல
மஸ்தானியம

முழ
18

ஒரவர்
வழங்கம

உணவுக்களஞ்சியங்கள,

சூப்

ச்சசியமயலசியறகள

அலலத

உணவு்தஸ்தான மண்டெங்களுக்க பச்சலல வ ரட்டுளளத.

ஏசியழகளஸ்தாவர்.

1965 ன

பினனர்

எந்்தபவஸ்தார

வரடத்சிய்தக் கஸ்தாட்டிலும 1992 ல அபமரக்கச் சிறுவர்கள
வறுசியமயில மூழ்கிப்வெஸ்தாய் உளளனர், எனினும இக்கஸ்தாலப்
ெகதியில அபமரக்க பமஸ்தாத்்த வ்தசிய உற்ெத்தி
53.2 வீ்தத்தினஸ்தால
12

அதிகரத்்தத.
மிலலியன

1991 ல

18

கழந்சிய்தகள

(GNP)

வயதக்க
(அசியனத்த

கழந்சிய்தகளிலும 18.3 வீ்தம) ெட்டினியஸ்தால பீடிக்கப்ெட்டு
இரந்்தனர்.
முத்திசியர

1989 க்கம
பெறும

1992 க்கம

இசியடவய

கழந்சிய்தகளின

உணவு

எண்ணிக்சியக

41

வீ்தத்தினஸ்தால 13.3 மிலலியனஸ்தாக அதிகரத்தளளத. 1990 ல
்தங்கமிடம

மு்தல

வீடுகளில

15,000

டஸ்தாலர்

வசிக்கம

வரமஸ்தானத்சிய்தக்

உயர்நிசியலப்

மஸ்தாணவர்களில 4.4 வீ்தத்தினர் ஒர கணனிசியய

ஐந்த அபமரக்க கழந்சிய்தகளில ஒரவர், அ்தஸ்தாவத 14.6

கசியறந்்த

10,000

பகஸ்தாண்ட

சிறுவர் வறுசியம

மிலலியன

1989 ல

வ்தடும

வீடற்வறஸ்தாரல

கழந்சிய்தகள

30

ச்ச்தவீ்தமஸ்தாக இரந்்தனர்.

வீடுகளில

ெயனெடுத்தகினறனர்.

டஸ்தாலரக்க

இசியடப்ெட்ட

40.000

ெளளி

(Computer)

மு்தல

வரமஸ்தானத்சிய்தக்

50,000
பகஸ்தாண்ட

வீடுகளில இந்்த எண்ணிக்சியக 27.7 வீ்தமஸ்தாக உளளத.
1984 க்கம 1994 க்கம இசியடவய அபமரக்கஸ்தா

அ்தன

ஒரங்கிசியணந்்த

மனி்த

வெரல

பச்சலவிட்டசிய்தக்

கஸ்தாட்டிலும

ெஸ்தாதகஸ்தாப்புக்க

பச்சலவிட்டத.

கஸ்தாட்டிலும

வ்தசியவகளின
மூனறு

மடங்க

கலவிக்க

ஏறக்கசியறய

15

அதிகமஸ்தாக

பச்சலவிட்டசிய்தக்

மடங்க

அதிகமஸ்தாக

ெஸ்தாதகஸ்தாப்புக்க பச்சலவிட்டத.

ச்சமெளங்களும ெகதிவ ர ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களும
1970 க்கம 1993 க்கம இசியடவய கட்டஸ்தாயத்தின வெரலஸ்தான
ெகதிவ ரத்

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

எண்ணிக்சியகயில

178

ச்ச்தவீ்த அதிகரப்பு கஸ்தாணப்ெட்டத. இவ்தச்சமயம முழவ ரத்

1990 ல 15 மஸ்தாநிலங்களில சிறுவர் வறுசியம 20 வீ்தமஸ்தாகவும

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

அ்தற்க

அதிகரத்்தத.

கூடு்தலஸ்தாகவும

இரந்்தத.

மிசுசிப்பியிலும,

எண்ணிக்சியக

51

வீ்தத்தினஸ்தால

கசியறந்்தெட்ச்ச

மட்டுவம

ச்சமெளம

ெணவீக்க

லூசியஸ்தானஸ்தாவிலும ஒவ்பவஸ்தார மூனறு கழந்சிய்தக்கம ஒர

மட்டத்தடன உயரவிலசியல. கசியறந்்தெட்ச்ச ச்சமெளம பெறும

கழந்சிய்த ஏசியழயஸ்தாக இரந்்தத. நியூ பமக்சிக்வகஸ்தாவிலும,

ஒர

வமற்க வவர்ஜனியஸ்தாவிலும, பகஸ்தாலமபியஸ்தா மஸ்தாவட்டத்திலும,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளியின

ஆர்க்கஸ்தானச்சஸ்தாவிலும இத

ஸ்தாலுக்க ஒனறஸ்தாக இரந்்தத.

கடுமெத்தின

அபமரக்க

கவனடிய

கழந்சிய்தகள

கழந்சிய்தகசியள

விட

முழவ ர,

1979

விட

ப்தஸ்தாழிலகள

மடங்க

கழந்சிய்தகசியளவிட

வறிவயஸ்தாரஸ்தாகவும,

ஸ்தானக

மடங்க

பிபரஞ்சு

வறிவயஸ்தாரஸ்தாகவும,

வரமஸ்தானம,
வரமஸ்தானம

க்கம

1989

ப்தஸ்தாடக்கம
உளளனர்.

வச்சசியவத்தசியறயின

வறிவயஸ்தாரஸ்தாகவும

உசியழக்கம

வெசியரக்பகஸ்தாண்ட

வறுசியமக்வகஸ்தாட்டுக்க

கீழஸ்தாக

க்கம

இசியடவய

17.2

வெஸ்தாதிலும

மிலலியன

உயர்ச்சமெளம

பெறும, 17 இலட்ச்சம உற்ெத்தி ப்தஸ்தாழிற்தசியற ப்தஸ்தாழிலகள
மற்றும

மடங்க

மூனறு

உரவஸ்தாக்கப்ெட்ட

வஜர்மனி, ஒலலஸ்தாந்த, சுவீடன கழந்சிய்தகசியள விட ஏழ
ெதினமூனறு

பூரஸ்தாவும

வீழ்ச்சி கண்டத.

இரமடங்க வறிவயஸ்தாரஸ்தாகவும, பிரத்்தஸ்தானிய கழந்சிய்தகசியள
மூனறு

ஆண்டு

பெறும

சுரங்கத்

ப்தஸ்தாழிலகள
(Service

ப்தஸ்தாழிலகள

18.8

இலலஸ்தாமல

sector)

வெஸ்தானவ்தஸ்தாடு

கசியறந்்த

மிலலியனஸ்தால

உயர்ந்்தத.

1984 இற்கம 1987 இற்கம இசியடயில அபமரக்கஸ்தா ஒர

புதி்தஸ்தாக

உ்தஸ்தாரணமஸ்தான

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

இசியடவய

பெரமெஸ்தாலஸ்தானசியவ மிகவும கசியறந்்த ச்சமெளம வழங்கம

கழந்சிய்தகசியள

வறுசியமயில

விடுவிப்ெதில

இரண்டு தசியறகளஸ்தான, அ்தஸ்தாவத வஸ்தாரத்திற்க 276 டஸ்தாலர்

ஸ்தாடுகளுக்க
இரந்த

ஆகக்கசியறந்்த பவற்றி வீ்தத்திசியனவய பகஸ்தாண்டிரந்்தத.

ச்சமெளம

இந்்த

வஸ்தாரத்திற்க

வீ்தம

ஐக்கிய

இரஸ்தாச்சியம,

பிரஸ்தானஸ

வெஸ்தானற

ஸ்தாடுகசியளக் கஸ்தாட்டிலும 9 மடங்க சிறிய்தஸ்தாக விளங்கியத.
இரத்்தச்வச்சஸ்தாசியக
வறிய

மற்றும

கழந்சிய்தகள,

பெஸ்தாதவஸ்தான்தஸ்தாகக்

உணவு
வயத

பெஸ்தாதச்சனத்

கஸ்தாணப்ெட்டசிய்தக்

கஸ்தாட்டிலும

பகஸ்தாண்ட

கழவினரசியடவய
கஸ்தாணப்ெட்டத.

இரண்டு

எனென

வழங்கம
357

சிலலசியற

டஸ்தாலர்

ச்சமெளம

வவசியலகளில

வர்த்்தகத்
வழங்கம

தசியறயும,
வச்சசியவத்

தசியறயும விளங்கின.

சிசியறச் ச்சனத்ப்தஸ்தாசியக

வந்வ்தஸ்தார்களிசியடவய

1980 களில வவகமஸ்தாக வளர்ச்சி கஸ்தாணும ஒர வீடசியமப்பு

இரமபுச்ச்சத்த

வசியகயஸ்தாக சிசியறச்ச்சஸ்தாசியலகள விளங்கின. ஒவ்பவஸ்தார 250

கஸ்தாணப்ெட்டத.

ெற்றஸ்தாக்கசியற,
வயசிய்தக்

ெற்றஸ்தாக்கசியற

உரவஸ்தாக்கப்ெட்ட

ச்சமெளம

ப்தஸ்தாசியகயினரசியடவய
ஒர

வயத,

கசியறந்்தமட்ட
மடங்க

இரண்டு
வரமஸ்தான

ச்சஸ்தா்தஸ்தாரணமஸ்தாகக்

22- The Workers League and the founding of the Socialist Equality Party

அபமரக்கரலும

ஒரவரக்க

வமலஸ்தாக

ஏவ்தனும

ஒர

சீர்திரத்்த சிசியறகளில ்தங்க சியவக்கப்ெட்டுளளனர். இத
உலகின அதிகூடிய சிசியறயிலிடப்ெட்வடஸ்தார் விகி்தமஸ்தாகம.

1980 இன ஜனத்ப்தஸ்தாசியக புளளிவிெரங்களின ெடி 315,974

உயர்மட்டத்சிய்தச் வச்சர்ந்்த 5 ச்ச்தவீ்தத்தினர் 1979 ல 120,253

வெர்

டஸ்தாலர்கசியள

சிசியறயில

இரந்்தனர்.

10

ஆண்டுகளின

சிசியறயில ்தளளப்ெட்வடஸ்தார் எண்ணிக்சியக

பினனர்

1.1 மிலலியன

148,428

வரமஸ்தானமஸ்தாக

டஸ்தாலர்களஸ்தாக

பகஸ்தாண்டிரந்த

அதிகரத்்தனர்.

அவ்த

வசியர 3 மடங்கஸ்தால அதிகரத்்தத. இத முழ படட்ரஸ்தாயிட்

வறிய

கரத்தினதம ஜனத்ப்தஸ்தாசியகசியய ்தஸ்தாண்டிச்பச்சலலும புளளி
விெரமஸ்தாகம.

இரந்த 9,431 டஸ்தாலர்களஸ்தாக வீழ்ச்சி கண்டத.

சுகஸ்தா்தஸ்தார கஸ்தாப்புறுதி

கூடிய வரமஸ்தானத்சிய்த பெற்றனர்.

10,000 டஸ்தாலரக்கம கசியறவஸ்தான வரமஸ்தானத்சிய்தக் பகஸ்தாண்ட

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெ

அபமரக்கர்களில 36 வீ்தமஸ்தாவனஸ்தாரக்க சுகஸ்தா்தஸ்தார கஸ்தாப்புறுதி

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெத்திலஸ்தான மஸ்தாற்றங்களும

கிசியடயஸ்தாத. 1991 ல கஸ்தாப்புறுதி பச்சய்யஸ்தா்த வ ஸ்தாயஸ்தாளியின
இறப்பு

விகி்தம,

்தனிப்ெட்ட

வ ஸ்தாயஸ்தாளிகசியளக்

கஸ்தாட்டிலும

கஸ்தாப்புறுதி
நூற்றுக்க

பச்சய்்த

44

வீ்தம

ப்தஸ்தாடக்கம 124 வீ்தம வசியர அதிகமஸ்தாக இரந்்தத. 1992
ஆம ஆண்டில ஏசியழ மக்களின 5 இல ஒர ஒரவரக்க
சுகஸ்தா்தஸ்தார கஸ்தாப்புறுதி இரக்கவவயிலசியல.

வந்்த

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

அபிவிரத்திகளின

வர்க்கத்தின

கீழஸ்தாக

கடுமெங்களின

வஸ்தாழம,

வீ்தஸ்தாச்சஸ்தாரம

பச்சய்்த

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெ

மிலலியன

மக்கள

இவர்களில

1/6

ெங்கினர்

அபமரக்க

நிலச்சுவஸ்தாந்்தர்களில

ச்ச்தவீ்தத்தினர்,

அபமரக்க

புரட்சியுடனும,
வ ரடியஸ்தாகத்

உற்ெத்தியின
ப்தஸ்தாடர்புெட்டத.

உற்ெத்தி ச்சக்திகளின ்தனிச்பச்சஸ்தாத்தடசியம ஆட்சியின கீழ்,
வர்க்கம

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெத்திற்க

19 ம

நூற்றஸ்தாண்டின

உற்ெத்திமுசியறகளும,

ப்தஸ்தாழிற்ச்சஸ்தாசியலகசியள

70

வஸ்தாழ்கினறனர்.

உயர்மட்ட

்தனியுடசியம

அந்்தஸதிலும

கசியடசிப்

ெஸ்தாரய

11

வஸ்தாழ்கினறனர்.

வறுசியமயில

உற்ெத்தித்

1979 ல

ெங்கினரஸ்தான

கிரஸ்தாமப்புறங்களில

பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார

பூவகஸ்தாளமயமஸ்தாக்கத்தடனும

மஸ்தாறஸ்தாக
¼

்தஸ்தாக்கமும

ெகதியினதம 20 ம நூற்றஸ்தாண்டின ஆரமெப் ெகதியினதம

கிரஸ்தாமப்புற அபமரக்கஸ்தா
மக்களப்தஸ்தாசியகயில

டஸ்தாலர்களில

புலமபெயர்ந்த

ச்ச்தவீ்தத்திலிரந்த 1991 ல 31.7 வீ்தமஸ்தாக அதிகரத்்தத.

அபமரக்க

9,990

வ ரத்தில,

ச்சமூக நிசியலசியமகளிலுமஸ்தான சீரழிவு, அ்தசியன அதிகரக்க

ெலியஸ்தாகியுளளனர்.

வகஸ்தாட்டுக்க

ஊதியம

இத

உயர்மட்ட 20 ச்ச்தவீ்தத்தினர் 4/5 ெங்கினசியரக் கஸ்தாட்டிலும

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

புலமபெயர்ந்வ்தஸ்தார்
வறுசியமக்

20 ச்ச்தவீ்தத்தினரன

1989 ல

நிலங்களில

5
75

Assembly

நிறுவிய

ப்தஸ்தாழிலநுட்ெங்களுக்க

உற்ெத்தியின

இலட்வச்சஸ்தாெலட்ச்சம

Line

கணினிமயமஸ்தாக்கம

மக்கசியள

அவர்களின

ப்தஸ்தாழிலகளிலிரந்த பவளிவயற்றி வரகினறத.
1950 களில அபமரக்கத் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களில 1/3 ெங்கினர்,
உற்ெத்தி ப்தஸ்தாழில வவசியலக்க அமர்த்்தப்ெட்டனர். 1990
அளவில இத்்தரவுகள 17 வீ்தமஸ்தாக விளங்கின.

வீ்தத்திசியனக் பகஸ்தாண்டுளளனர். அடிமட்டத்தில உளள 78

1990 ல

ச்ச்தவீ்தத்தினர் 3 ச்ச்தவீ்தத்திசியன மட்டுவம பகஸ்தாண்டுளளனர்.

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கசியள வவசியலக்க அமர்த்தி, 1980 ல 120,000

1980-1990 க்கம இசியடவய ெண்சியணத் ப்தஸ்தாழிலகள 22
வீ்தம வீழ்ச்சி கண்டத.

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களுடன

(Automatic

கசியறந்்தத

2.3

மிலலியன

டஸ்தாலர்கள

வ்தசியமதிப்புளள

பச்சஸ்தாத்தக்கசியள பகஸ்தாண்ட 1 ச்ச்தவீ்த அபமரக்க பச்சலவந்்த
கடியிரப்ெஸ்தாளர்கள,

ஸ்தாட்டின

பச்சலவத்தில

40

வீ்தத்தக்கம வமலஸ்தாக பகஸ்தாண்டுளளனர்.
3.8 மிலலியன மக்களஸ்தான உயர்மட்ட 4 வீ்தத்தினர், 49.2
மிலலியனஸ்தான

கீழ்மட்ட

51

வீ்தத்தினரனத

பமஸ்தாத்்த

உசியழப்பிற்க ச்சமமஸ்தான வரவஸ்தாசியய ஈட்டினர்.
ச்சனத்ப்தஸ்தாசியகயில,
கமெனி

0.5

ெங்ககளில

ச்ச்தவீ்தத்தக்க
37.4

கசியறவஸ்தாவனஸ்தார்

ச்ச்தவீ்தத்சிய்தயும

்தனிப்ெட்ட

வர்த்்தக பச்சஸ்தாத்தக்களில 56.2 ச்ச்தவீ்தத்தக்கம வமலஸ்தாகவும
பகஸ்தாண்டுளளனர்.
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உரக்க
இத

ப்தஸ்தாழிற்தசியற

உற்ெத்தி

20,000

பச்சய்ய

முடிந்்த

உரக்கிசியன உற்ெத்தி பச்சய்்தத.
1983-1993

வமலதிக புளளிவிெரங்கள

அபமரக்க

க்கம
Teller

இசியடவய
Machines)

்தனனியக்க

''பரலலர்''

இயந்திரங்களின

அறிமுகம,

179,000 ப்தஸ்தாழிலகளின அழிப்புக்க இட்டுச் பச்சனறத.
1947-1973

க்கம

இசியடவய

வஸ்தாரச்

ச்சமெளம

ஆண்படஸ்தானறுக்க ச்சரஸ்தாச்சரயஸ்தாக நூற்றுக்க 1.9 வீ்தத்தினஸ்தால
அதிகரத்்தத.

1973-1990

ஆண்படஸ்தானறுக்க

க்கம

உண்சியமயஸ்தான

இசியடவய
அர்த்்தத்தில

அசியவ
0.9

வீ்தத்தினஸ்தால வீழ்ச்சி கண்டன.
1982 ல

நிசியலயஸ்தான

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

டஸ்தாலர்களில
ச்சரஸ்தாச்சர

ச்சமெளம,

அளக்கப்ெட்டவெஸ்தாத,
1973 இன

308.03

டஸ்தாலர்களில இரந்த 1991 ல 260,37 டஸ்தாலர்களஸ்தாக வீழ்ச்சி
கண்டத.
இத
வீழ்ச்சியஸ்தாகம.

வரமஸ்தானத்தில

இசியடவிடஸ்தா்த

ஒர

1990 களின

ப்தஸ்தாடக்கத்தில

பகஸ்தாளமு்தல

ச்சக்தி,

ச்சரஸ்தாச்சர

ஒர

ச்சமெளத்தின

்தச்சஸ்தாப்்தத்திற்க

முனனர்

இரந்்தசிய்தவிட 15 வீ்தம கசியறவஸ்தான்தஸ்தாகம.

– ஸ்தாலவசியரக் பகஸ்தாண்ட ஒர கடுமெத்சிய்த
ஆ்தரக்க அவசியமஸ்தானப்தனக் கர்தப்ெட்டத– 1969 ல 13.6
உசியழப்பு வீ்தம

வீ்தத்திலிரந்த 1993 ல 32.2 வீ்தமஸ்தாக அதிகரத்தளளத.
ப்தஸ்தாழிலநுட்ெத்தின

அடிப்ெசியடயில

புதிய

வசியகயறஸ்தாவிலஸ்தான ப்தஸ்தாழிலகள வ்தஸ்தானறுகினறன. ஆனஸ்தால
அசியவ கசியறந்்த ச்சமெளத்சிய்த வழங்கவவ்தஸ்தாடு கசியறந்்த
ெஸ்தாதகஸ்தாப்சியெயும வழங்ககினறன.
இத்்தசியகய ச்சமூக நிசியலசியமகசியளயிட்டு வவர்க்கஸ லீக்
அக்கசியற பச்சலுத்்த வவண்டும. அங்ஙனம பச்சய்சியகயில,
ஸரஸ்தாலினிச்சத்தின

கற்றங்களஸ்தால

தஷ்பிரவயஸ்தாகம

பச்சய்யப்ெட்டு உரத்திரக்கப்ெட்ட வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்தின வரலஸ்தாற்று
முனவனஸ்தாக்கிசியன ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின வ்தசியவகளுடன
ப்தஸ்தாடர்புெடுத்்த வவண்டும.
வவர்க்கஸ

லீக்

வர்க்க

லனகளுக்க ஏற்ெ, பெஸ்தாரளஸ்தா்தஸ்தார வஸ்தாழ்க்சியகசியய

மறுசீரசியமக்கவும,

25 மு்தல 34 வயதிற்கட்ெட்ட ஆண் ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

புதிய

கரதகினவறஸ்தாம. அத்்தசியகய ஒர அரச்சஸ்தாங்கம, ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ச்சக்திகசியள

ச்சமூகத்தின

பவற்றிபகஸ்தாண்டு,

புதிய

கட்சிசியய

ஸ்தஸ்தாபி்தம

ச்சந்சிய்த

அவற்சியற

ஜன ஸ்தாயக

ரீதியிலஸ்தான ச்சமூகத்திட்டமிடல மூலம ெதிலீடு பச்சய்யவும,
உசியழக்கம

மக்களின

உடனடி

ச்சமூகத்

வ்தசியவகசியள

நிசியறவவற்றும வசியகயில பச்சலவத்சிய்த ஒர தீவிரமஸ்தானதம
ச்சமூகரீதியில

நியஸ்தாயமஸ்தானதமஸ்தான

முசியறயில

மறுெங்கீடு

பச்சய்வ்தன மூலம, வச்சஸ்தாச்சலிச்சத்தக்கஸ்தான அத்திவஸ்தாரத்திசியன
இடவும ெயனெடுத்தம.
வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

ச்சமத்தவக்

கட்சியின

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின ஒர
இயக்கத்தின

ஒர

ய்தஸ்தார்த்்தமஸ்தாக்க

முடியுபமன

ஏசியனய

இந்்த

ச்சவகஸ்தா்தரர்கசியளயும,

இலக்ககசியள,

னவஸ்தான ச்சர்வவ்தசியவஸ்தா்த

இசியணந்்த

ஸ்தாடுகளில

ெஸ்தாகமஸ்தாக

ஸ்தாம

மட்டுவம

வலியுறுத்தகினவறஸ்தாம.

உளள

அ்தனத

வர்க்க

ச்சவகஸ்தா்தரகசியளயும

ெலவ்தசிய,

ஸ்தாடுகடந்்த கூட்டுநிறுனங்கள சுரண்டும வசியர அபமரக்கத்
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளிக்க

ஒர

ஸ்தாச்சகரமஸ்தான

இரக்க

ச்சமூக

முடியஸ்தாத.

ச்சமத்தவமும,
வமலும

ச்சமூக

வர்க்கப்

வெஸ்தாரஸ்தாட்டம

பச்சய்சியகயில, அசியனத்த கட்டிமு்தலஸ்தாளித்தவ தீவிரவஸ்தா்த

அடிப்ெசியடயஸ்தாகக்

கழக்களில

மூவலஸ்தாெஸ்தாயமும கிசியடயஸ்தாத. ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கம அ்தனத

இரந்தம

வஸ்தார்த்சிய்த

அவற்றின

வெஸ்தாலிப்புரட்சிகர

ஜஸ்தாலங்களில

இரந்தம,

புரந்தபகஸ்தாளளமுடியஸ்தா்த பெயர்களஸ்தான மஸ்தார்க்சிச்ச–பலனினிச்ச
பலனின–ட்பரஸ்தாட்ஸகி

கூட்டு,

புரட்சியஸ்தாளர்களின

கழகம

வவறுெடுத்திக்பகஸ்தாளள
சிலவஸ்தாகம.

கட்சி,

வெஸ்தானறவற்றில

வவண்டும.

எவ்வளவுக்க

இசியவ

எவ்வளவு

பெயர்கள

“புரட்சிகரமஸ்தான்தஸ்தாக”

அவ்வளவுக்க
கண்டுளளத.

அவ்வளவு

அவற்றுள

வவசியலத்திட்டத்திற்கஸ்தான

ஸ்தாற்றம

இனங்கஸ்தாணவும

இரக்கவவண்டும.
அவசியம,

கூடிய்தஸ்தாகவும

உண்சியமயில

கலந்தசியரயஸ்தாடல

பிரதியீட்டுக்கஸ்தான

வயஸ்தாச்சசியனகள

ப்தரவிக்கப்ெடலஸ்தாம.

இச்

ச்சமயத்தில

ஸ்தான

வவர்க்கஸ

லீக்சியக வச்சஸ்தாச்சலிச்ச ச்சமத்தவக் கட்சியஸ்தாக மஸ்தாற்றுவ்தற்கஸ்தான
்தயஸ்தாரப்புக்கசியள ஆரமபிக்க பிவரரக்கினவறன.
சுரக்கமஸ்தாக கறிப்பிட்டஸ்தால, இந்்தக் கட்சிசியய ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்திற்க முனசியவக்சியகயில, அ்தன கறிக்வகஸ்தாள ஒர
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
ஸ்தாம

அரச்சஸ்தாங்கத்சிய்த

ப்தளிவுெடுத்்த

ஸ்தஸ்தாபிப்ெ்தஸ்தாகம

வவண்டும.

இ்தன

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களுக்கஸ்தாக ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களினஸ்தால
ஒர

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்

எனெசிய்த
மூலம

டத்்தப்ெடும

அரச்சஸ்தாங்கத்சிய்தவய
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ஸ்தாம

வ்தசிய
ஸ்தாடுகடந்்த

ச்சர்வவ்தச்ச

முனசியவத்்தஸ்தாக

கறிப்பிடப்ெட்டிரக்க வவண்டியதடன, ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களஸ்தால
பகஸ்தாளளவும

கூட்டுநிறுவனங்களின

இரந்தம

ஒலிக்கிறவ்தஸ்தா,

எதவி்தமஸ்தான

மூவலஸ்தாெஸ்தாயத்திசியன,

எதிரஸ்தாக

எமத கட்சியின வ ஸ்தாக்கம அ்தனத பெயரல ப்தளிவஸ்தாக
புரந்த

ச்சர்வவ்தச்ச

கமயூனிச்ச

அவர்களின

ச்சந்்தர்ப்ெவஸ்தா்தமும

பகஸ்தாளளக்கூடிய

நீதியும

மூவலஸ்தாெஸ்தாயத்தக்க

உறுதியஸ்தாகவும,

திட்டமிட்டவசியகயிலும

வவண்டும.

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

முக்கியமஸ்தான

இந்்த

தீர்மஸ்தானகரமஸ்தான பிரச்ச்சசியனயில எந்்த ச்சமரச்சத்தக்கம இடம
கிசியடயஸ்தாத.

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச ச்சமத்தவக் கட்சிக்கஸ்தான வகஸ்தாரக்சியககள
ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்திசியன அரசியல ரீதியில அணிதிரட்ட
உசியழக்சியகயில,
இனறுளள

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

ச்சமூக

ச்சமத்தவக்

நிசியலசியமகளில

கட்சியஸ்தானத

இரந்த

வ்தஸ்தானறும

பவகஜனங்களின உடனடித் வ்தசியவகளுக்க கவனத்சிய்தச்
பச்சலுத்தியஸ்தாகவவண்டும. ச்சர்வவ்தச்ச மூல்தனம ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்திற்க
ஈடுெட்டுளள

எதிரஸ்தான
ஒர

ச்சமயத்தில,

முழசியமயஸ்தானதம,
ெண்சியெ

வமலஸ்தாக

ெசியழய

ஈட்டிக்பகஸ்தாளவத
அசியவ

சீர்திரத்்தக்

உண்சியமயில

மிகவும

வர்க்கத்தின

ஒவ்பவஸ்தார

ஒர

எலலஸ்தாவற்றிற்கம

அசியமப்புக்கள,

ச்சஸ்தாத்தியமஸ்தாக

அவற்சியறக்

வகஸ்தாரக்சியககள

அற்றதமஸ்தான

பெறுகினறத.

ஊடஸ்தாக

்தஸ்தாக்க்தலில

ச்சமூகக்

ஒழிவுமசியறவு

புரட்சிகரப்

டவடிக்சியககளின

இசியடவிடஸ்தா்த

சீர்திரத்்த

வகஸ்தாரக்சியககசியள

இரந்திரக்கமஸ்தானஸ்தால

சியகவிட்டிரக்க

மஸ்தாட்டஸ்தாத.

அடிப்ெசியடயஸ்தான,

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வகஸ்தாரக்சியகயும

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்திற்கம, மு்தலஸ்தாளித்தவ அரசுக்கம இசியடவயயஸ்தான

எனெத,

ஒர வ ரடி வமஸ்தாத்தசியல வ்தஸ்தாற்றுவிக்கினறத.

மறுசீரசியமப்புச் பச்சய்வ்தனறி, ெரந்்த மக்களுடனஸ்தான எமத

எமத

வவசியலத்திட்டத்தினுள

வகஸ்தாரக்சியககசியள,
வவண்டும.

ஸ்தாம

வச்சர்த்தக்

பகஸ்தாளளும

ப்தளிவஸ்தாகக்

எவ்வஸ்தாபறனினும

கறிப்பிட்டஸ்தாக

எதிர்கஸ்தால

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

கற்ெனஸ்தாவஸ்தா்த இரஸ்தாஜயத்தக்கஸ்தான ஒர அறிக்சியகயஸ்தாக ஒர
வவசியலத்திட்டத்திசியன எழ்தவவண்டியத அவசியமிலசியல.
மஸ்தாறஸ்தாக அத அ்தனத புறநிசியல
ஒர

கூட்டு

இலக்கிசியன

லனகசியளக் பகஸ்தாண்ட

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

வர்க்கத்திற்க

வழங்கவவண்டும. வமலும அத பவகஜனங்களின
ஒர

னவில

ரமசியெ மீட்க வவண்டும. ச்சமூக ச்சமத்தவத்தக்கஸ்தான

வகஸ்தாரக்சியக,

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

இயக்கத்தக்கஸ்தான

அடிப்ெசியட

பவறுமவன

உறவில

இனறுளள

ஒர

பகஸ்தாண்டுளளத.
பெயசியர

இந்்த

்தயஸ்தாரப்சியெ

மஸ்தாற்றி,

பிரகடனம

ச்சக்திகசியள

மஸ்தாற்றத்சிய்தயும
எனவவ

பெஸ்தாறுசியமமிக்க

எமத

எமசியம

பச்சய்வத

உளளடக்கிக்

மஸ்தாற்றமஸ்தானத

வவண்டி
ஒர

மட்டும

நிற்கிறத.
புதிய

ஒர
எமத

கட்சியஸ்தாகப்

வெஸ்தா்தஸ்தாத.

ஸ்தாங்கள

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின ஒர நிஜ ச்சமூக இயக்கத்திசியன
ஊக்கி வளர்க்கவும, அ்தனஸ்தால இப்புதிய கட்சிக்க ஒர
உறுதியஸ்தான

அத்திவஸ்தாரத்திசியன

ஸ்தஸ்தாபி்தம

பச்சய்ய

ெணியஸ்தாற்ற வவண்டும.
ஸ்தாங்கள

1996

வ்தர்்தல

பிரச்சஸ்தாரத்சிய்த

மஸ்தாற்றம

வ ஸ்தாக்கிசியன மட்டும பமஸ்தாத்்தத்தில எடுத்தக் கூறவிலசியல.

அடித்்தளமஸ்தாக

அத

எழப்புவ்தற்கஸ்தாக ெயனெடுத்தவவஸ்தாம. அ்தஸ்தாவத, வவர்க்கஸ

கூடவவ

அபமரக்கத்

ஜன ஸ்தாயகமும,
வவரூனறியுளள

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின

புரட்சிகரப்
ச்சமூக

நிஜ

ெஸ்தாரமெரயங்களும

ச்சமத்தவப்

ெஸ்தாரமெரயங்கசியளயும

லீக்

பகஸ்தாளளக்கூடிய

இந்்த

1996

இன

ச்சக்திகசியள

ஜனஸ்தாதிெதி

மற்றும

கட்டி

கஸ்தாங்கிரஸ

வ்தர்்தலகளில ்தனத பச்சஸ்தாந்்த வவட்ெஸ்தாளர்களுடன ்தசியலயிட

பவளிப்ெடுத்தகினறத. அபமரக்க வரலஸ்தாற்றில மஸ்தாபெரம

வவண்டும.

ச்சமூகப் வெஸ்தாரஸ்தாட்டங்கள அசியனத்தம ்தமத ெ்தஸ்தாசியககளில

ச்சமத்தவ கட்சி எனற பெயசியரவய ெயனெடுத்்த வவண்டும.

ச்சமூக

இ்தன

ச்சமத்தவத்தக்கஸ்தான

பகஸ்தாண்டுளளன.
சூழலில

இந்்த

வகஸ்தாரக்சியகசியய

இனறுளள
இலட்சியம

பெஸ்தாறித்தக்
பிற்வெஸ்தாக்கஸ்தான

பகஸ்தாண்ட

இசியடவிடஸ்தா்த

்தஸ்தாக்க்தலுக்க

தூண்டுவ்தசியன

எந்்தவி்தத்தில
எனெசிய்தயிட்டு
ஸ்தான

பச்சய்யுமிடத்த

சியடமுசியறப்ெடுத்்தப்ெட

இத

வவண்டும

ஸ்தாம கவனம பச்சலுத்தியஸ்தாக வவண்டும என

நிசியனக்கினவறன,

இரந்த

அறிமுகம

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

ஏபனனில,

ச்சமத்தவக்

வவர்க்கஸ

கட்சிக்கஸ்தான

லீக்கில

ெரணஸ்தாமம
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அசியடயஸ்தாளத்திற்கஸ்தாக

ப்தஸ்தாழிலஸ்தாள

ச்சமூக

வர்க்கத்சிய்த

ச்சமத்தவத்திற்கஸ்தான

ஒர

வச்சஸ்தாச்சலிச்ச

அடித்்தளமஸ்தாக
இயக்கத்சிய்த

விளங்கப்ெடுத்தவ்தற்கஸ்தாக

இப்பிரச்ச்சஸ்தாரத்சிய்த

்தந்திவரஸ்தாெஸ்தாயக் கணிப்புகள
பிவரரசியணசியய

மூலம

அரசியல

உளளஸ்தாகியிரப்ெத ்தற்பச்சயலஸ்தான்தலல.

இந்்தப்

வ்தர்்தல

ெயனெடுத்்த

இப்பிரச்ச்சஸ்தாரத்தின

ஊடஸ்தாக

மஸ்தாற்றுவ்தற்கஸ்தான

முசியறயஸ்தான

வவண்டும.

லீக்கிசியன

கட்சியஸ்தாக

அத்தியஸ்தாவசியமஸ்தான

அடித்்தளத்சிய்த அசியமக்க வவண்டும.
வ்தஸ்தாழர்கவள,

இந்்த

வசியகயிவலவய

ஸ்தாம

பச்சலலவவண்டும என முனபமஸ்தாழிகினவறன.

முனவனறிச்

