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தொழழிலழளர் புரட்சிக் கட்சி ட்தரழட்ஸ்கிசத்ட்ஸ்கிசத்தொ எவ்ிசத்தை எவ்வழறு கழட்டிக்தகழடுத்ொது ?

பகுத. 1

 ட்தரழட்ஸ்கிசத்தலிருந்து சந்ொர்ப்பிசத்தை எவ்வழொத்தற்கு
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1. தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சி ஏன தநழருங்கியது ?

1985  ஆம ஆண்ட ககழடையில தொழழிலழளர புரட்சிக
கட்சியினுள திடீதரன த வெடித்ொ அரசியல தநருககடியும, அது,
அொன மத்திய ொடலடமககுள க பேரழிவுககழன பிள வெழக
க வெகமழக அபிவிருத்தி அடைந்ொதும நழனகழம அகிலத்டொ
த பேழறுத்ொமட்டில அஅசழொழரண முககியத்து வெம  வெழய்ந்ொ
நிகழ்ச்சியழகும.  ஒரு சில  வெழரங்களுககு உளகளகய
நழனகழம அகிலத்தின அடனத்துலகக குழுவின
மிகப் பேடப்பழையதும ஸ்ொழ பேக பிரிவும உண்டமயில
சிொறுண்டக பேழனது.  கஅசழஅசலிஅச இயககத்தில 140  ஆண்டகழல
அனு பே வெத்டொ கூட்ைழகப் பிரதிநிதித்து வெம தஅசய்ொ தொழழிலழளர
புரட்சிக கட்சியின மூனறு முககிய ொடல வெரகளழன தஜெரி
ஹீலி,  டமககல  பேண்ைழ,  கிளீவ சுகலழட்ைர தூககி
எறியப் பேட்ைது கிட்ைத்ொட்ை ஒகர இரவில ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககம இது வெடர கண்டிரழொ மிக விஷத்ொனடமயழன குழு
கமழொலுககு இட்டச் தஅசனறது.  மூனறு ொஅசழப்ொங்களழக
தநருககமழன அரசியல ஒத்துடப்பழைப்பு இருந்ொக பேழதிலும
சுகலழட்ைரும  பேண்ைழவும குழுத்ொடப் பேரண்களின ஒரு புறமும
ஹீலி மற்தறழருபுறமும கழணப் பேட்ைனர.   பேண்ைழவிற்கும
சுகலழட்ைருககும இடையிலழன உறுதியற்ற ஒத்துடப்பழைப்பு
உடை வெொற்கு நீண்ைகழலம எடப் பேொற்கு முனனகர அ வெரகள
ஹீலிககு எதிரழக தொழடத்ொடொ விை அசற்றும குடறயழொ
ஆக வெஅசத்துைன மரணத்திற்கழன க பேழரில ஈட பேட்ைனர.

ஆயினும,  1985  ஜெலடலககும அககைழ பேருககும இடையில
தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சி தநழருங்கியது,  கைந்ொ
ொஅசழப்ொத்தின த பேழழுது கட்சியின அரசியல நிடலப் பேழட்டில
ஏற் பேட்ை முனனகர தீரமழனிககககூடிய சீரழிவிடன க வெனத்தில
எடககழொ வெரகளுககு மட்டகம இனனமும வியப் பேழக
இருககும.  பிளவின அபிவிருத்திடய சூப்பழை எழுந்ொ
சூழ்நிடலகள —1985  மழரச்சில சுரங்க தொழழிலழளர
க வெடலநிறுத்ொத்தின முடிவிடன தொழைரந்து கஅசழரவு நிடலயும
அரசியல திடஅச வெழி இனடமயும மத்திய குழுவிற்குள
 பேரஸ் பேரம நழஅசம விடளவிககும அநழகரீக அசண்டை,  ஹீலி

அசம பேந்ொப் பேட்ை கீழ்த்ொரமழன ஊப்பழைலின த வெடிப்பு,  ஹீலி ொனது
தஅசல வெழகடக ொகழொ  வெழியில ஈட பேடத்ொடல அரசியலகுழு
ககழட் பேழைற்ற முடறயில மூடிமடறத்ொது,  தொழழிலழளர
புரட்சிக கட்சியின நிதிநிடல அடமப்பின திடீர சீரகுடலவு,
அடனத்துலகக குழுட வெ ஏமழற்று வெொற்கழன அசதித்திட்ைம—

தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின ொடலடமககுளகள நிகழ்ந்ொ
கட்டப் பேழைற்ற அசந்ொரப் பே வெழொத்தின  வெளரச்சியிலிருந்தும
கொசிய வெழொ சீரழிவில இருந்தும கொழற்றம த பேற்றன.

தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின உரு வெழககத்தில இருந்து
 வெந்ொ முழு அபிவிருத்தியின மழரகசிஅச ஆய்விலிருந்து
ொவிரககமுடியழமல ஊற்தறடககும இந்ொ முடி வெழனது,
ஹீலி வெழொ அடமப்பின தநழருங்குொலில இருந்து த வெளி வெந்ொ
ஒனடற ொவிர, அடனத்து விொமழன க பேழககுகளழலும
நிரழகரிககப் பேட்ைது.  சிறப் பேழக பிளவிற்கு முனனகர ஹீலி
ொடலடமககு தகழளடக ரீதியழன எதிரப்ட பே பிரதிநிதித்து வெம
தஅசய்ொ,  ொங்களுடைய க பேழரழட்ைத்திற்கு அசர வெகொசியத்டொ
அடிப் பேடையழக தகழண்டிருந்ொ புதிொழக அடமககப் பேட்ை
அசர வெகொஅச கமயூனிஸ்ட் கட்சியின (ICP)  உறுப்பினரகடளத்
ொவிர ஏடனய அடன வெரும தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின
தநருககடிககழன குற்றச்அசழட்டை,  ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின மீதும
நழனகழம அகிலத்தின அடனத்துலகக குழுவின மீதும
ட வெத்ொனர.  ஏொழ வெது ஒரு  வெழியில அ வெரகள கூறும
தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின சீரழிவு, (அ வெரகள ஏொழ வெது
சீரழிவு நைந்துளளது எனறு ஏற்றுக தகழளளும வெடர)
ட்தரழட்ஸ்கிஅச ககழட் பேழட்டிற்கழன க பேழரழட்ைத்தின
ொவிரககமுடியழொ விடளத பேழருள எனகினறனர.

அ வெரகளது ொழககுொலின த வெளி வெடி வெம எவ வெழறுொழன
க வெறு பேட்டிருந்ொழலும, அடனத்துலகக குழுவிற்கு குகரழொமழன
அடனத்துப் க பேழககினரும ஒரு டமயப் புளளியில
உைன பேட்ைனர.  அொழ வெது ட்தரழட்ஸ்கிஅசம ொனடனத்ொழகன
தொழழிலழள  வெரககத்தினுள க வெருனறிகதகழளள
 வெரலழற்றுரீதியழக டகயழலழகழொொழகிவிட்ைது மற்றும அொன
ொனிடமப் பேைலின விடள பேயகன நழனகழம அகிலத்தினுள
பிளவிற்கும அனத்துவிொ அரசியல சீரழிவுககும கழரணமழகும
என பேொழகும.

அடனத்துலகக குழுவிற்கு எதிரழக ொனடன  பேழதுகழத்துக
தகழளளுமத பேழருட்ட,  ஹீலி ொனனுடைய ட்தரழட்ஸ்கிஅச
எதிரப் பேழளரகடள,  “சுத்ொமழன நீரின சுத்ொத்திலும  பேழரகக,
மிகச் சிறு எண்ணிகடகயினரது சுத்ொ கஅசழஅசலிஅசத்தில
நமபிகடக ட வெத்துளளனர” எனறு குற்றஞ்அசழட்டினழர.
(தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சி அரசியல குழுவின அறிகடக
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கம 30, 1986). அ வெரது கூட்ைழளி குட்டி முொலழளித்து கிகரகக
கொசிய வெழதி அச வெழஸ் மிகஷல,  “ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின
ொனிடமப் பேைல மற்றும கொழலவிகளது கழலத்தின
நடைமுடறகளுககு பிற்க பேழககுத்ொனமழக திருமபு வெடொ …”

(நழனகழம அகிலத்துககழன புதிய அசகழப்ொம,  ஜென வெரி 21,
1986)  முன ட வெத்ொொற்கழக நழனகழம அகிலத்தின
அடனத்துலகக குழுட வெ  பேகிரங்கமழக கண்ைனம தஅசய்ொழர.
“கொழலவிகளதும ொனிடமப் பேைலகளதும” கழலத்தின த பேழழுது
நழனகழம அகிலத்தின முொனடமத் ொடல வெர லிகயழன
ட்தரழட்ஸ்கிொழன எனற  வெடகயில,  மிகஷல எதிரத்துப்
க பேழரழடம நடைமுடறகள,  கஅசழஅசலிஅச புரட்சியின உலக
கட்சிடய நிறுவியதிலும கட்டிதயழுப்பியதிலும
தொழைரபுடையட வெ அொழ வெது ஸ்ரழலினிஅசத்திற்கும
மத்திய வெழொத்திற்கும எதிரழன க பேழரழட்ைத்திற்கு
எதிரழனொழகும.  மழரகசிஅச ககழட் பேழடகளுககும
க வெடலத்திட்ைத்திற்குமழன க பேழரழட்ைம “நழனகழம அகிலத்தின
மீதும உலகத் தொழழிலழளரகள மீதும கொழலவிகடளத்
திணிககும க வெடலடய அரத்ொப் பேடத்துகிறது” (அகொ பேககம)
எனறு அ வெர அறிவித்ொழர.

இனதனழரு அறிகடகயில,  ஹீலி ொனது தஅசயற் பேழடகடள
 பேழதுகழககும த பேழருட்ட அசந்ொரப் பே வெழொத்தின கொட வெயிடன
 வெலியுறுத்தி,  அடனத்துலகக குழுவின முனனணி
ஆொர வெழளரழன கைவிட் கநழரத்திடன பின வெருமழறு
ொழககினழர,  “அ வெடர த பேழறுத்ொமட்டில முககிய பிரச்சிடன
ககழட் பேழட்ட தூய்டமடய க பேணு வெதுொழன (அது)  மிகச்சிறிய
கலந்துடரயழைல குழுவில மட்டம அசழத்தியமழனது:
(எண்ணிகடக,  ககழட் பேழட்ட தூய்டமயற்ற ொனடமடய
மட்டகம ஊககுவிககும.)” (நியூஸ் டலன,  த பேப்ர வெரி 14,
1986)

சுருங்கக கூறினழல,  அொழ வெது,  ட்தரழட்ஸ்கிஅச
ககழட் பேழடகடளக கழட்டிக தகழடககழமல தொழழிலழள
 வெரககத்துககுள இயககத்டொக கட்ட வெது அசழத்தியமிலடல
என பேதுொழன ஹீலியின நிடலப் பேழட.  ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்டொ
பின பேற்று வெொழகக கூறிகதகழளளும க பேழககினர,  அொன
 வெழிகழட்டம ககழட் பேழட்டககு, எந்ொக ககழட் பேழடகளும
இலடல! என த வெளிப் பேடையழக அறிவிப் பேது இதுொழன
முொலொைட வெயழகும.

 பேண்ைழ, அசற்கற ஓரளவு ைழமபீகத்துைன இகொ நிடலப் பேழட்டை
 பேகிரந்து தகழள வெதுைன,  ட்தரழஸ்கிஅச இயககம அழிககப் பேை
க வெண்டம எனற முடிவிற்கும  வெந்ொழர.  இப்க பேழது
கழலழ வெதியழகிப் க பேழய்விட்ை தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின
கனடனயழன சுகலழட்ைர- பேண்ைழ-புரூஸ் கனடன
அடனத்துலகக குழுவுைனழன அொன பிளவுககு
அடிப் பேடையழகக தகழண்டிருந்ொ,  த பேப்ர வெரியில
த வெளியிைப் பேட்ை கக வெலமழன  பேத்திரத்தில,   பேண்ைழ
அறிவித்ொழர:

“அது நிச்அசயமழக ொற்தஅசயலழனொலல —

உண்டமயில அது 1953  இல அடனத்துலகக
குழுவில இகொ கருத்துருவிலிருந்து
ொரககரீதியழகவும நடைமுடறரீதியழகவும
கமலும தொழைரகிறது— அதமரிககழவின
க வெரககஸ் லீகடகயும உளளைககி,

அடனத்துலகக குழுவின எந்ொ ஒரு ொனிப்
பிரிவும 32  ஆண்டகளழக தொழழிலழள
 வெரககத்துககழன நிடலத்திருககககூடிய
முனகனழகடக விரி வெழகக முடியவிலடல”
(க வெரககஸ் பிரஸ், த பேப்ர வெரி 7-1986)

 பேண்ைழவினழல ொழககுொல தஅசய்யப் பேட்ை கருத்துருட வெத்ொழன
நழனகழம அகிலத்தின அடனத்துலகக குழு அடிப் பேடையழக
தகழண்டிருந்ொது.  அது  பேழட்ைழளி  வெரககத்தின புரட்சிகர
கமலழதிககமழகும,  கட்சி அசம பேந்ொமழன தலனின-
ட்தரழட்ஸ்கியின ொத்து வெமழகும.  ஸ்ரழலினிஅசத்துககும
மத்திய வெழொத்துககும தொழழிலழளர இயககத்திலுளள
அடனத்து  வெடகயழன ஏஜெனடகளுககும எதிரழன
 வெரலழற்றுரீதியழன க பேழரழட்ைத்தின கருத்துருட வெ த பேழய்தயன
நீரூபிககும விொமழக அ வெர முொலழளித்து வெ  வெரககத்தின
முந்ொழடனயில மீண்டம கட்டிப்க பேழடகிறழர.

கமற்கண்ை கமற்ககழளிட்ை  வெரிகடள எழுது வெொற்கு சில
 வெழரங்களுககு முனனர  பேண்ைழ கூறியது மிகமுககியத்து வெம
 வெழய்ந்ொொழகும “கட்சி,  தஅசயலொந்திரம மற்றும
க வெடலத்திட்ைம  பேற்றிய பிரச்சிடனகளின பேழல அலல,
ஆனழல புரட்சிகர ஒழுககதநறியின மிகஅடிப் பேடை
பிரச்சிடனயின க பேரிலொழன பிளவு பேட்டிருககிறது.”  (நியூஸ்
டலன,  ந வெம பேர 2,  1985)  இது ஹீலியுைனழன  பேண்ைழவின
பிளவு,  ககழட் பேழட மற்றும க வெடலத்திட்ைம  பேற்றிய எந்ொப்
பிரச்சிடனயுைனும முழுடமயழக அசம பேந்ொமிலலழொது என பேடொ
ஏற்றுகதகழள வெொற்கழன ஆைம பேரமழன மத்தியொர  வெரகக
 வெழிடயத்ொவிர க வெதறதுவும கிடையழது.

“புரட்சிகர ஒழுககதநறிககழன”  மற்தறழரு இரட்சிப் பேழளர
கிளீவ சுகலழட்ைர ஆ வெழர. ஹீலிடயப் க பேழலக வெ ொனனுடைய
சீரழிவும ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்தின “ொனிடமப் பேைலின”
விடளவு எனறழர.  “ட்தரழட்ஸ்கியின மரணத்தின பின
நழனகழம அகிலம மகத்ொழன மககள க பேழரழட்ைங்களிலிருந்து
ொனிடமப் பேைடல கைந்து தஅசலலும ொகுதிடய
நிரூபிககவிலடல.......... த வெற்றிகரமழன மழரகசிஅச ொத்து வெத்தின
அபிவிருத்திககு எதிரழன யுத்ொத்தில இந்ொ ொனிடமப் பேைலும
சிறு பேழனடமயும தீரககமழன கழரணியழகத்ொழன இருந்ொன.”
(க வெரககஸ் பிரஸ், ஏப்ரல 26,  1986). உைமக பேழட
ஊறிப்க பேழன அசந்ொரப் பே வெழதிகளுககும முழு மழரகசிஅச
இயககத்தின  வெரலழற்கறழட  பேரிட்அசயம இலலழொ வெரகளுககும
நம பேத்ொகுந்ொொழகத் கொழனறும இந்ொ அறிகடக,
அடிப் பேடையில ஹீலியுைன உைன பேழட்டில உளளது.  அ வெர
கூறிகதகழளளும ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகளழல மழரகசிஅசத்டொ
அபிவிருத்தி தஅசய்யமுடியழது.  ஏதனனில அ வெரகள
சிறு பேழனடமயினரழ வெர.  அ வெரகள சிறிய அளவினர ஏதனனில
தொழழிலழள  வெரககத்திலிருந்து
ொனிடமப் பேடத்ொப் பேட்டிருககிறழரகள.  ஏன அ வெரகள
ொனிடமப் பேடத்ொப் பேட்ைனர?  சுகலழட்ைர  பேதிடலக கூறவிலடல.
ஆனழல ஹீலியழல ஆழ்ந்ொ கநழககுைன  பேதிலிறுககப் பேட்ை,
“ொனிடமப் பேைல என பேது ககழட் பேழடகளுககழக தஅசலுத்ொப் பேடம
ொவிரகக முடியழொ விடல”  என பேடொ உற்று கநழககு வெடொக
கழணமுடியும.

அ வெரகள ொனிடமப் பேைடலப் பேற்றி க பேசுமத பேழழுது, நிச்அசயமழக,
அது தொழழிலழள  வெரககத்திைமிருந்ொலல,  ஸ்ரழலினிஅச மற்றும
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அசமூகஜெனநழயக அதிகழரத்து வெத்திைமிருந்தும,   பேலக வெறு
கொசிய வெழொ,  குட்டி முொலழளித்து வெ தீவிர வெழொ
க பேழககுகளிலிருந்துமொழன.  ொங்கடள ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகளழக
க பேணிகதகழண்ட  வெரு பே வெரகள,  அடரககழலனித்து வெ
நழடகளில தொழழிலழள  வெரகக இயககத்திற்குளகள
தஅசல வெழககு மிகக  பேொவிகளில இைமத பேற்றிருப் பே வெரகள
அலலது மககள மத்தியில அலலது நடத்ொர
 வெரககத்திற்குளகள ொற்க பேழது பின வெரு வென வெற்டற
அனு பேவித்து  வெரு பே வெரகளின இலஞ்அசம மற்றும கமழஅசடிகடள
நிரழகரிககும வெடர “ொனிடமப் பேைலில” ொழன இருப் பேழரகள. 

பிளவிற்கு பினனர அடனத்துலகக குழுட வெ டகவிட்ட
த வெளிகயறிய மற்தறழரு குழு,  அடனத்து ட்தரழட்ஸ்கிஅச
எதிரப்பு க பேழககுகடளயும ஒட்ட தமழத்ொமழக
தொளி வெழன வெடிவில த வெளிப் பேடத்தியது.  ஹீலியின சீரழிவும
நழனகழம அகிலத்துககுள முனடனய அடனத்துப்
க பேழரழட்ைங்களும ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின முழு தி வெழடலயும
எடத்துககழட்டகிறது எனறு த பேருவின லிகழ கமயூனிஸ்ைழ
பிரகைனப் பேடத்தியது.  “சிறிய புரட்சிகர பிரிவு  வெடி வெத்தில
மககளிைம இருந்து ொனிடமப் பேட வெது அதிகரித்து  வெருகிறது”
(Comunismo, மழரச் 1986)  என பேதில அ வெரகளின குற்றச்அசழட்ட
இருந்ொது.

த பேருவில கொசிய முொலழளித்து வெ  வெரகத்துககு எதிரழன
புரட்சிகர க பேரழட்ைத்டொ டகவிடம அ வெரகளது முடிட வெ
நியழயப் பேடத்தும முகமழக,  “நழற் பேதுகளின ொஅசழப்ொத்தில
அல பேழனியழ,  சீனழ,  யூககழஸ்லழவியழ,  கிப்பழைகடககரழப் பேழ,
வியட்னழம,  தகழரியழ,  அலஜீரியழ முொலிய வெற்றில உலகப்
புரட்சியின அபிவிருத்தி மறு-முனமுயற்சி எடகடகயில, அொன
ஓரத்தில” நழனகழம அகிலம உட்கழரந்திருந்ொது என அ வெரகள
கூறினர.

“ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககம இந்ொ
அபிவிருத்திகளில இருந்து எொடனயும
கற்றுகதகழளளவிலடல......  குறுங்குழுவின
தஅசயற் பேழைழனது, மககள திரளின ொடலடமயில
எந்ொவிொ கநரடி கைடமயிலிருந்தும இருந்து
அ வெரகடள விடவித்ொது,  இந்ொ
அபிவிருத்திகடள திமிர பிடித்ொ வெடகயில
புறககணிககக வெழ அலலது  வெடரயடற
தஅசய்யக வெ அ வெரகடள அனுமதித்ொது”.
(அகொ பேககம)  அ வெரகள ஆட்கஅசபிககும
 வெடரயடற தஅசய்ொல என பேது கொசிய
முொலழளித்து வெ  வெரககம,  ஸ்ரழலினிஅச
அதிகழரத்து வெம,  குட்டி முொலழளித்து வெ
தீவிர வெழொம,  மத்திய வெழொம க பேழனற
அந்ொ வெடகயழன மழரகசிஅச  பேொங்களழகும.

இந்ொக குழுவின ொத்து வெழரத்ொ ொடல வெர கஜெழஸ்.  பி,
 பேழட்ைழளி  வெரககத்தில ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின  வெரகக
அடிப் பேடைொழன மககளிைம இருந்து அது
ொனிடமப் பேைலுககழன கழரணம என பேொன மூலம இந்ொ
 பேகுப் பேழய்ட வெ அொன இறுதியளவிற்கு எடத்து தஅசனறுளளழர:
“புறநிடல ரீதியழக புரட்சிகர அசமூக அசகதிகளுககு முழு
எதிரிடையழன அசமூக அசகதிகளில க வெருனறியுளள இயககம
என பேது  பேற்றிய பிரச்சிடன த வெளிப் பேடையழனது.  ஆடகயழல

அது புறநிடல ரீதியழக அழிககப் பேை க வெண்டம.”
(அகொ பேககம)

இந்ொப்  பேத்திரம த வெளியிட்ட நீண்ைநழள கூை ஆகவிலடல
கிளீவ சுகலழட்ைர அந்ொ ஆசிரியருைன டக குலுககு வெொற்கழக
த பேருவிற்கு விடரந்கொழடிச் தஅசனறழர அந்ொ அ வெஅசரத்தில
அடமப்பின தொழடலக பேசி எண்டண மறந்து விட்ைழர,  லீமழ
விமழன நிடலயத்தில  பேல நழட்களழக கதியற்று
விைப் பேட்டிருந்ொழர.

இந்ொ அடனத்து ஓடகழலிகளும தொழழிலழளர புரட்சிக
கட்சியின தநருககடிககு திரித்து விளககமளிப் பேது
குறிப்பிைத்ொககது,  ஆனழல ஆச்அசரியப் பேட வெொற்கு
ஒனறுமிலடல.  தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சி அொன அசழரத்தில,
இனடறய உலகில முனனணி ட்தரழட்ஸ்கிஅச விகரழொ
அடமப் பேழன அதமரிகக கஅசழஅசலிஅச தொழழிலழளர கட்சி (SWP)
ஆல  வெப்பழைங்கப் பேட்ை ஆய்வுைன முழுடமயழக ஒத்திருககிறது.
1985  டிஅசம பேர 2 ல Intercontinental  Press, இொழில,  கஅசழஅசலிஅச
தொழழிலழளர கட்சியின முககிய ொடல வெரகளுள ஒரு வெரழன
ைக தஜெனனஸ்,  தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின சீரழிவின
மூலத்டொ கண்ைறிய,  அொன ொடல வெரகள,   பேப்கலழ வெழொ
திருத்ொல வெழொத்திற்கு எதிரழக ‘மரபு வெழி’  ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்டொ
 பேழதுகழத்ொ 1961-63 ககு திருமபிச் தஅசலகிறழர:

“கியூ பேப் புரட்சி,  உலக ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககத்ொழல எதிர பேழரககப் பேட்ை  வெழியில,
அொழ வெது அது ‘நிரந்ொர புரட்சித் ொத்து வெத்தின’
அடிப் பேடையில அபிவிருத்தி அடையவிலடல.
நழனகழம அகிலத்தின  பேகுதிதயனறு ொமடமக
கருதிகதகழண்ை த பேரும பேழனடமயழன அசத்திகள
எப் பேடியழயினும முழுமனதுைன புரட்சிடய
ொழுவிகதகழண்ைனர,  ொங்குொடையினறி  வெந்து
தகழண்டிருந்ொ  வெரககப் க பேழரழட்ை  வெழிடய
கணககில தகழண்ட ொங்கள ொத்து வெத்டொ
ொக வெடமத்துகதகழளள தொழைங்கினர.

“மழறழக ஹீலியும அ வெடர பின பேற்று பே வெரகளும
நிரந்ொரப் புரட்சி ொத்து வெத்டொ மறுத்ொளிகக
முடியழொ தகழளடக எனற மட்ைத்திற்கு
உயரத்தினழரகள.  இந்ொ நிடலப் பேழட்டில
இருந்து கியூ பேப் புரட்சி,  ட்தரழட்ஸ்கிஅசக
கட்சியழல ொடலடம ொழங்கப் பேைழொொழல,  அது
கஅசழஅசலிஅசப் புரட்சி இலடல என அ வெரகள
கருதினர.” ( பேககம 726)

இந்ொ அறிகடக,  அடனத்துலகக குழுவிற்குள ஜெலன 1963
இல உண்ைழன பிளவு ொழங்கள நிரந்ொரப் புரட்சி ொத்து வெத்டொ
நிரழகரித்ொொழல ஏற் பேட்ைது என பேடொ SWP திருத்ொல வெழதிகள
முொன முடறயழக ஏற்றுக தகழண்ைடொ குறித்ொது.  இந்ொ
அறிகடக இப்த பேழழுது, ‘ஹீலி ஆொரக வெழ’  அலலது ‘ஹீலி
எதிரப்க பேழ’  என பேொழக அலலழமல,  நழனகழம அகிலத்தின
அடனத்துலகக குழுட வெ ொழககுகினற அடன வெரதும
நிடலப் பேழட்டின உண்டம முககியத்து வெத்டொ கழட்டகிறது.
தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின சீரழிவு, ‘கழலழ வெதியழகிவிட்ை’
ட்தரழட்ஸ்கிஅச ககழட் பேழடகடள அது  பேழதுகழத்ொொன
விடளத பேழருள என பிரகைனம SWP தஅசய்ொது.  எலலழ
கந்ொலகளின ஓடகழலிகளும உைன பேடகிறழரகள.  ஆடகயழல
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ஹீலி,  தொழழிலழள  வெரககத்டொ ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்திற்கு
த வெனதறடகக முடியழது எனறு கூறு வெொன மூலம,
ககழட் பேழடகளில அ வெரது கழட்டிகதகழடப்ட பே
நியழயப் பேடத்துடகயில,  இந்ொ தீரககமழன விஷயத்தில
ஓடகழலிகள அ வெருைன உைன பேட்ட க பேழனழரகள.

இந்ொ எலலழ ஓடகழலிகளும பிரதிநிதித்து வெப் பேடத்தும
க பேழககிற்கு ஒரு திட்ை வெட்ைமழன விஞ்்ஞழனரீதியழன  பேொம
உண்ட:  அதுொழன கடலப்பு வெழொம.  அ வெரகள,
அசந்ொரப் பே வெழொத்தின  பேடபிற்க பேழககு பிரிட வெ
பிரதிநிதித்து வெப் பேடத்தினழரகள — அது இப்த பேழழுது
ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்கொழட துண்டித்துகதகழண்ட,  அொன
ஒழுங்கடமககப் பேட்ை த வெளிப் பேழட்டை,  நழனகழம அகிலத்தின
அடனத்துலகக குழுட வெயும, அொன கொசியப் பிரிவுகடளயும
அழிப் பேடொ க வெண்டிநிற்கிறது.

இந்ொப் க பேழககின  வெரகக அடிப் பேடை,  அசர வெகொஅச  பேழட்ைழளி
 வெரககத்டொ அடித்ொளமழக தகழண்ை புரட்சிகர முனகனழககின
உறுதித்ொனடமயில இனிகமலும நமபிகடக ட வெககழொ,
அடனத்து முொலழளித்து வெ நழடகளிலும ஏகழதி பேத்திய
அழுத்ொத்திற்கு அடி பேணிந்து க பேழகும,  குட்டி முொலழளித்து வெ
 வெரககப் பிரி வெழகும.  இந்ொப் க பேழககு,  தொழழிலழள  வெரககம,
ஸ்ரழலினிஸ்டகள மற்றும அசமூக ஜெனநழயக
அதிகழரத்து வெங்களழல மீண்டம கமலழதிககம தஅசய்யப் பேட்ை
பிரொழன ஏகழதி பேத்திய டமயங்களிலும,   பேரந்ொ ஏகழதி பேத்திய
எதிரப்பு க பேழரழட்ைங்களில தீவிர வெழொ குட்டி முொலழளித்து வெ
அசகதிகள கமலழளுடம தஅசய்கினற குடறந்ொ
அபிவிருத்தியடைந்ொ நழடகளிலும அதிகமழக த வெளிப் பேட்ைது.

ஹீலியழல உரு வெகப் பேடத்ொப் பேட்ை அசந்ொரப் பே வெழொ சீரழிவு,
பிரிட்ைனில மட்டமலலழமல ஏடனய  பேகுதிகளிலும குறிப் பேழக
கிரிஸ்,  த பேரு,  ஸ்த பேயின,  மற்றும ஆஸ்திகரலியழ (கடைசி
நழட்டில,   வெலதுஅசழரி சிறிய சிறு பேழனடமயினர கஅசழஅசலிஅச
தொழழிலழளர கப்பழைகத்டொ அழிகக எடத்ொ முயற்சிகள
தீரககமழக கொழற்கடிககப் பேட்ைன)  க பேழனற நழடகளிலும
 வெலதுஅசழரிப் க பேழககினர  வெளர வெொற்கு  வெஅசதி தஅசய்ொது.
தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சி மற்றும நழனகழம அகிலத்தின
அடனத்துலகக குழுவிற்குள பிளவு த வெளிப் பேட்ைதும,  இந்ொ
அசந்ொரப் பே வெழொ அசகதிகளின முழுொழககுொல,  ஒரு கடலப்பு வெழொ
க பேழககழக உருமழற்றம அடைந்ொன,  “குப்ட பே
ட்தரழட்ஸ்கிஅசம!” என பேது அ வெரகளின க பேழரமுப்பழைககமழனது.

இொன கழரணமழகத்ொழன,  த வெடிககும ொனடமயொழய் மற்றும
எதிர பேழரழொொழய் இருப்பினும,  நழனகழம அகிலத்தின
அடனத்துலகக குழு அடனத்துக
கடலப்பு வெழதிகளிைமிருந்தும அசந்கொகத்திற்கு
இைமிலலழொ வெடகயில பிரிந்து க பேழொல, உலகம முழு வெதிலும
புரட்சிகர முனனணிப்  பேடை  வெளர வெொற்கழன முனநி பேந்ொடன
ஆகவும,  ஒவத வெழரு நழட்டிலும உளள தொழழிலழளர
இயககத்தில ஏகழதி பேத்திய குட்டி முொலழளித்து வெ
முக வெழண்டமகளிைமிருந்து  பேழட்ைழளி  வெரககத்தின அரசியல
சுயழதீனத்டொ நிறுவு வெொற்கழன முன நி பேந்ொடனயழகவும
இருந்ொது.

கடலப்பு வெழதிகள மத்தியில உளள எமது எதிரப் பேழளரகடளப்
க பேழலலலழமல, நழனகழம அகிலத்தின அடனத்துலகக குழு
த வெறும குற்றச்அசழட்டககளழல ொனடனத் திருப்திப் பேடத்திக

தகழளளவிலடல. அடனத்து கடலப்பு வெழதிகளும
குட்டிமுொலழளித்து வெ  பேண்டிொரமழரகடள ொங்கள ொடலயில
சுமந்துதகழண்ட,  தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின
தநழருங்கடல விளககு வெொற்கு அடனத்து  வெடகயழன ஆழ்ந்ொ
ககழட் பேழடகடளயும எடத்து கூறும க வெடலயில
ஈட பேட்டளளழரகள.  ஆனழல அ வெரகளில ஒரு வெரகூை கைந்ொ
ொஅசழப்ொத்தில தொழழிலழளர புரட்சிக கட்சியின அரசியல
மற்றும  வெரகக நிடலப் பேழட்டை  பேற்றி அககடறயுைன கூடிய
ஆய்விடன எடத்துக தகழளளவிலடல.  இது த வெறுமகன
ொனிந பேர  பேலவீனம  பேற்றிய பிரச்சிடனயலல.  தொழழிலழளர
புரட்சிக கட்சி எப் பேடி சீரழிந்ொது என பேொற்கழன எந்ொத வெழரு
புறநிடலயழன  பேகுப் பேழய்ட வெயும அ வெரகள விரும பேவிலடல.
தொழழிலழள  வெரககம அனு பே வெத்தின  பேடிப்பிடனகளழல
ஆயுொ பேழணி ஆககப் பேடம எனற  பேயத்ொழல,  பேதிலழக அ வெரகள
அங்கு அதிகஅளவு குப்பழைப் பேமும மனச்கஅசழரவும நிலவும
சூழ்நிடலககக முககியத்து வெம தகழடத்ொனர,  அதிலொழன
ட்தரழட்ஸ்கிஅசம மற்றும கஅசழஅசலிஅசப் புரட்சியின தஅசலொடகடம
அசம பேந்ொமழக அ வெரகளின ககளவிக குறிகடள விட்டச் தஅசலல
முடியும.

எவ வெழறழயினும,  அடனத்துலகக குழு தொழழிலழளர புரட்சிக
கட்சியின சீரழிவு குறித்து கொட வெயழன ஆய்ட வெ
நைத்தியுளளது —  அது,  இச்சீரழிவு ஒவக வெழர அடியிலும
ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்டொயும உலக கஅசழஅசலிஅச புரட்சியில
அொன அசர வெகொஅச மூகலழ பேழயத்டொயும டகவிட்ைொழல
கநரந்துளளது என பேடொ மறுககமுடியழொ  வெடகயில
நிரூபிககிறது.  கடலப்பு வெழதிகள,  இந்ொ சீரழிவுைன
முறித்துகதகழள வெடொ பிரதிநிதித்து வெம தஅசய் வெதிலிருந்து
விலகி,  அொன மிகவும கநழய் வெழய் பேட்ை உற் பேத்தியழக
இருககினறனர.

2. பிரிட்ைனில ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்திற்கழன க பேழரழட்ைமும
அசர வெகொசிய  வெழொமும

உலகிகலகய  பேடப்பழைடம  வெழய்ந்ொ தொழழிலழள  வெரககத்தின மீது
ஏகழதி பேத்தியமும அொன ொத்து வெமும தகழடத்ொ அழுத்ொத்டொ
த வெளிப் பேடத்திய கொசிய வெழொ கண்கணழட்ைத்துககு எதிரழன
க பேழரழட்ைம,  பிரிட்ைனில ஒரு ட்தரழட்ஸ்கிஅசக கட்சிடய
அபிவிருத்தி தஅசய் வெொற்கழன முனநி பேந்ொடனயழக இருந்ொது.
நழனகழம அகிலத்தின ஸ்ொழ பேக மகழநழட்டிற்கு முனனர, ொனது
கொசிய சுய அதிகழரத்டொ (national autonomy) க பேணிகதகழளள
பிரிட்டிஷ I.L.P.  (Independenr Labor Parry)  ஆல எடககப் பேட்ை
முயற்சிடய ட்தரழட்ஸ்கி விைழப்பிடியழக எதிரத்ொழர.  பினனர
ஹீலி அப்த பேழழுது உறுப்பினரழக இருந்ொ க வெரககஸ்
இனைரநழஷனல லீக (W.I.L.) பிரிட்ைனில அொன அணிரீதியழன
க வெறு பேழடகடள அசர வெகொஅச  பேழட்ைழளி  வெரககத்தின நலனுககுக
கீழ்ப் பேடத்ொ மறுத்ொொழகவும அொன உலக கட்சியின
ஒழுங்கிற்குள தஅசயற் பேை மறுத்ொொழகவும கண்டித்து
திருத்தினழர.  அ வெர W.I.L. ொடல வெரகடள பின வெருமழறு
எச்அசரித்ொழர:

“உயரந்ொ ககழட் பேழடகளின அடிப் பேடையில
மட்டகம மிக அககடறயுைன கூடிய
முககியத்து வெம  வெழய்ந்ொ புரட்சிகர அரசியல
குழுககடள அபிவிருத்தி தஅசய் வெதும
க பேணு வெதும அசழத்தியமழகும. நழனகழம அகிலம

4- How the WRP Betrayed Trotskyism Fourth International: Volume 13 no. 1



மட்டகம இந்ொ ககழட் பேழடகடள ொனனுள
த பேழதிந்துட வெத்துளளது மற்றும
பிரதிநிதித்து வெம தஅசய்கிறது, ஒரு கொசியககுழு,
நிடலயழன புரட்சிகர  பேழடொயில நிடல
நிற் பேதொன பேது,  அது உலகம முழுதும உளள
ொனது அசக சிந்ொடனயழளரகளுைன ஒகர
இயககத்தில உறுதியழக இடணககப் பேட்டம,
அ வெரகளுைன நிடலயழக அரசியல
ொத்து வெழரத்ொ ஒத்துடப்பழைப்ட பே  பேரழமரிககவும
முடிந்ொழல மட்டகம அது அசழத்தியமழகும.
நழனகழம அகிலம மட்டகம அப் பேடிப் பேட்ை ஒரு
அடமப் பேழகும.  அசர வெகொஅச அடமப்பின
கட்டப் பேழட்டிடனயும,  ஒழுகக தநறிடயயும
நிரழகரிககும அடனத்துவிொ  வெடிகட்டிய
கொசியக குழுககளும அசழரமஅசத்தில
பிற்க பேழககழனட வெகய”  (நழனகழம அகிலத்தின
ஆ வெணங்கள,  பேழத்ட பேண்ைஸ்  பேககம 270)

இந்ொ எச்அசரிகடக W.I.L. ஆல முொலில க வெனத்தில
தகழளளப் பேைவிலடல.  நழனகழம அகிலத்தின அரசியல
ஆளுடமடய ஏற்றுதகழளளழமல ொங்களது அடமப்பின
அபிவிருத்தி அசழத்தியமலல என பேடொ இறுதியழக அொன
ொடல வெரகள ஏற்றுதகழளளும  வெடர மதிப்புமிகக கழலம
கழிந்ொது.  1944 ல W.I.L, ொற்க பேழது இருககினற பிரிட்டிஷ
 பேகுதியுைன ஒனறிடண வெடொ ஏற்றுக தகழண்ைது.  கஜெழக
ஹாழஸ்ரனழல ொடலடம ொழங்கப் பேட்ை,  ொடலடமககுள குட்டி
முொலழளித்து வெ ககழஷடிககு எதிரழன கூரடமயழன உட்கட்சிப்
க பேழரழட்ைத்தின மூலம புரட்சிக கமயூனிஸ்ட் கட்சியின (R.C.P)
அபிவிருத்தி த வெளிப் பேட்ைது.  இது,  கஅசழஅசலிஅச தொழழிலழளர
கட்சிககுள (SWP) அசழகட்மனுககு அனுொழ பேமழகவும, ஃபிலிகஸ்
கமழகரழ,  ஆலக பேரட் ககழலட்மனழல பிரதிநிதித்து வெம
தஅசய்யப் பேை குட்டி முொலழளித்து வெ க பேழககுகதகதிரழன
அசர வெகொஅச க பேழரழட்ைத்தின ஒரு  பேழகமழக இருந்ொது.  இந்ொப்
க பேழரழட்ைத்தின  பேழடொயினூைழக பிரிட்டிஷ  பேகுதியின
ொடல வெரழக ஹீலி உரு வெழனழர.

ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்டொ ஸ்ரழலினிஅசத்திற்குள கடலத்து
விைக வெண்டம எனறு முனதமழழிந்து 1953 ல  பேப்கலழ வெழலும,
மண்கைலழலும ொடலடம ொழங்கப் பேட்ை அசர வெகொஅச
திருத்ொல வெழொ க பேழககின  வெளரச்சியின விடள வெழக பிரிட்டிஷ
 பேகுதி பிளவு பேட்ைது. 1951 ல மூனறழ வெது கழங்கிரசின
ஆ வெணங்களில வியழபித்திருந்ொ திருத்ொல வெழொக கருத்துகள
நழனகழம அகிலத்டொ ொத்து வெழரத்ொ ரீதியழக கீப்பழைறுத்திருந்ொது,
அது நிடலத்திருப் பேொற்கக ஆ பேத்ொழக இருந்ொது. முககியமழன
அரசியல மற்றும ொத்து வெழரத்ொப் பிரச்சிடனகளில பிரிட்ைன
மற்றும அதமரிககழவிலுளள ொடலடமகளழல ஏற் பேடத்ொப் பேட்ை
முந்டொய பின வெழங்கலகள இருந்ொக பேழதிலும,  நழனகழம
அகிலத்துககுள உளள தொழழிலழள  வெரககத்டொ ொங்களுககு
அடித்ொளமழகக தகழண்ை அந்ொ அசகதிகள, திருத்ொல வெழதிகடள
கொழற்கடிகக அணிதிண்ைனர.  இந்ொப் க பேழரழட்ைத்தின
உச்அசககட்ைம, 1953 ல கஅசழஅசலிஅச தொழழிலழளர கட்சியின (SWP)
ொடல வெர கஜெமஸ்.  பி.  கனனழல த வெளியிைப் பேட்ை  பேகிரங்கக
கடிொம ஆகும.  இது அசர வெகொஅச தஅசயலகத்தில உளள
 பேப்கலழ வெழொ கடலப்பு வெழதிகளுககு எதிரழக,  மரபு வெழி
ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகடள அணிதிரட்ைவும,  ொடலடம ொழங்கவும

நழனகழம அகிலத்தின அடனத்துலகக குழுட வெ நிறுவியது.
ஹீலி,   பேப்கலழவிற்கும பிரிட்ைனில உளள அ வெரது பிரதிநிதி
கஜெழன.  கலழரனஸிற்கும எதிரழன க பேழரழட்ைத்தில கனனுைன
தநருககமழக ஒத்துடப்பழைத்து  பேகிரங்க கடிொத்துககு
ஆொர வெளித்ொழர.

“ பேலக வெறு நழடகளில,   வெரழலழற்று ரீதியழக
 வெளரத்தொடககப் பேட்ை ட்தரழட்ஸ்கிஅச கழரியழளரகடள
உடைககவும,  பிளவு பேடத்ொவும சீரகுடலயச் தஅசய்யவும
நழனகழம அகிலத்டொக கடலகக க வெண்டதமனகற
நனவுபூர வெமழக க வெடல தஅசய்து தகழண்டிருந்ொொற்கழக”
 பேப்கலழ வெழதிகடள,  இந்ொ  வெரலழற்று ஆ வெணம கண்ைனம
தஅசய்ொது. (மிலிட்ைனட், டிஅசம பேர 21, 1953)

கடிொம,  ட்தரழட்ஸ்கிஅசம அடிப் பேடையழகக தகழண்டிருந்ொ
 வெரலழற்றுக ககழட் பேழடகடள மீண்டம எடத்துடரத்ொது:

“(1) முொலழளித்து வெ அடமப்பின மரண ஓலமழனது,
கமழஅசமழகிச் தஅசலலும த பேழருளழொழர மந்ொங்கள,
உலகப் க பேழரகள மற்றும கழட்டமிரழண்டித்
ொனமழன த வெளிப் பேழடகளழன  பேழசிஅசம
க பேழனற வெற்றின மூலம நழகரிகத்டொ ஒழித்துககட்ை
அச்சுறுத்துகிறது.  இனறு அணு ஆயுொங்களின
அபிவிருத்தி,  இந்ொ ஆ பேத்ொழன ொனடமயின
அசழத்தியப் பேழட்டை மிகக கடடமயழன  வெழியில
எடத்துககழட்டகினறது.

“(2)  இத்ொடகய  பேட பேழொழளத்டொ கநழககிய
அசரி வெழனது,  உலக அளவில முொலழளித்து வெத்டொ
திட்ைமிட்ை கஅசழஅசலிஅசப் த பேழருளழொழரத்ொழல மழற்றீட
தஅசய் வெொன மூலம மட்டகம ொவிரககப் பேை முடியும,
மற்றும இவ வெழறு அொன ஆரம பே கழலங்களில
முொலழளித்து வெத்ொழல உரு வெழககப் பேட்ை திருகுபுரி
 வெடிவிலழன முனகனற்றத்டொ தொழைருொடலயும
அது புதுப்பிககும.

“(3)  இத்ொடகய  பேணி அசமூகத்தில உளள ஒகர
உண்டமயழன புரட்சிகர  வெரககமழன தொழழிலழள
 வெரககத்தின ொடலடமயின கீழ் மட்டகம
நிடறக வெற்றப் பேை முடியும.  ஆனழல
தொழழிலழளரகள ஆட்சி அதிகழரத்டொ
எடத்துகதகழள வெொற்கு அசமூக அசகதிகளுககு
இடையிலழன உலக உறவுகளின நிடலடம
முனதனழருக பேழதும இலலழொ வெழறு அசழொகமழக
இருககினறக பேழதிலும,  தொழழிலழள  வெரககமழனது
ஒரு ொடலடம தநருககடிடய எதிரகநழககுகினறது.

“(4)  இந்ொ உலக  வெரலழற்றுக குறிகககழளகடள
நிடறக வெற்றிக தகழள வெொற்கழக அொடன
ஒழுங்கடமத்துக தகழள வெொற்கு ஒவத வெழரு
நழட்டிலும உளள தொழழிலழள  வெரககம தலனினழல
அபிவிருத்தி தஅசய்யப் பேட்ை  பேழணியிலழன புரட்சிகர
கட்சிகடள கட்ை க வெண்டம:  அது
ஜெனநழயகத்டொயும மத்தியத்து வெத்டொயும
இயங்கியல ரீதியழக ஒனறிடணககும —அொழ வெது
முடிவுகடள எடப் பேதில ஜெனநழயக
ரீதியழனொழகவும,  நடைமுடறப் பேடத்து வெதில
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மத்தியத்து வெமும,  ொடலடமடய கட்சியின
அங்கத்ொ வெரகள கட்டப் பேடத்ொக கூடியொழகவும,
அமமுடிவுகடள மிகவும கட்டப் பேழைழன முடறயில
கட்சியின அங்கத்ொ வெரகள நடைமுடறப் பேடத்ொக
கூடிய வெரகளழகவும இருககும—   வெடகயில
திறடமயுைன க பேழரழடம ஒரு கட்சியழக இருகக
க வெண்டம.

“(5)  இொற்கு முககிய ொடையழக இருப் பேது
ஸ்ரழலினிஅசம,  ரஷயழவில 1917  அககைழ பேர
புரட்சியின கொட்ைங்கடள சுரண்ட வெொன மூலம
தொழழிலழளரகடள ொன  பேககம ஈரத்ொ பினனர,
அ வெரகளது நமபிகடகககு துகரழகம தஅசய்யும
முகமழக, தொழழிலழளரகடள அசமுக ஜெனநழயகத்தின
பிடியில சிககச் தஅசய்ொதுைன,  பினனர மந்ொ
நிடலககு தகழண்ட தஅசனறது, அலலது திரும பேவும
முொலழளித்து வெத்தின நப் பேழடஅசகளில
வீழ்த்திவிட்ைது.  இத்ொடகய துகரழக
நை வெடிகடககளின கநரடியழன  பேலனகளழன
 பேழசிஅசத்தின  வெளரச்சியும,  அலலது மனனரழட்சிகள
ஆொரவு அசகதிகளின த வெளிப் பேழடகளின மூலமும,
மற்றும முொலழளித்து வெம கொழற்றுவிககும புதிொழன
க பேழரகள மூலமும தொழழிலழள  வெரககம விடலடய
தஅசலுத்துகினறது.  எனக வெொழன,  நழனகழம அகிலம
ஸ்ரழலினிஅசத்திற்கு எதிரழக,  கஅசழவியத் கஅசழஅசலிஅச
குடியரசுகளின ஒனறியத்திற்கு உளகளயும,
த வெளிகயயும ஸ்ரழலினிஅசத்டொ புரட்சிகர முடறயில
தூககி வீசு வெடொ ொனது முககிய கைடமகளுள
ஒனறழக ஆரம பேத்தில இருந்கொ
 வெகுத்துகதகழண்ைது.

“(6)  நழனகழம அகிலத்தின அகநக  பேகுதிகளும
அொன க வெடலத்திட்ைத்திற்கு ஆொர வெழக இருககும
குழுககளும கட்சிகளும எதிரதகழண்டிருககும
தநகிழ் வெழன ொந்திகரழ பேழயங்களின கொட வெயழனது,
அட வெ எலலழ வெற்றிலும மிக அ வெஅசரமழனொழக —

ஏகழதி பேத்தியத்துககும அொனுடைய குட்டி
முொலழளித்து வெ ஏஜெனடகளுககும (கொசிய
உரு வெழககங்கள அலலது தொழழிற்அசங்க
அதிகழரத்து வெங்கள க பேழனறட வெ)
ஸ்ரழலினிஅசொத்திற்கும அசரணழகதி அடையழமல
எப் பேடி க பேழரழட வெது என பேடொத் தொரிந்து
தகழள வெடொ கொட வெயழகக தகழண்டளளது.
எதிரிடையழன முடறயில,  ஏகழதி பேத்தியத்துககு
அடி பேணியழமலும ஸ்ரழலினிஅசத்திற்கு எதிரழக
(இறுதி ஆய்வில ஏகழதி பேத்தியத்தின குட்டி
முொலழளித்து வெ ஏஜெனசியழன)  எப் பேடி க பேழரழட வெது
என பேடொ அறி வெொடொயும மிக அ வெசியமழக
தகழண்டிருககிறது.

“லிகயழன ட்தரழட்ஸ்கியழல நிறு வெப் பேட்ை இந்ொ
அடிப் பேடை ககழட் பேழடகள,  அதிகரித்து வெரும
சிககலழன மற்றும மழறிகதகழண்டிருககினற
இனடறய உலக அரசியலில,  முழு
தஅசலலு பேடியழன ொனடமடயயும இனனும
தகழண்டிருககினறன.  உண்டமயில ட்தரழட்ஸ்கி

எதிர பேழரத்ொ வெழறு புரட்சிகர சூழ்நிடலகள
ஒவத வெழரு புறமும திறந்துதகழண்டிருககினறன.
ஒரு கநரம உயிர வெழழும யொழரத்ொத்துைன மிக
தநருககமழக தொழைர பேற்றொழகவும,  ஏகொழ
தொழடலதூரத்துககு உரியொழக கொழற்றம
அளித்ொட வெ இப்த பேழழுது,  முற்றும அசரியழனொழக
 வெந்திருககினறது. உண்டம எனனத வெனில,
அரசியல ஆய்விலும, நடைமுடற தஅசயல பேழட்டின
க பேழகடகத் தீரமழனிப் பேதிலும இந்ொக ககழட் பேழடகள
அதிகரிககும  பேலத்துைன இப்த பேழழுது
முககியமழனொழகினறன” (அகொ பேககம).

கடிொம,   பேப்கலழவின க வெடலத்திட்ைத்தின பிரொழன
நிடலப் பேழடகடளயும மற்றும உலகம முழு வெதிலும
உடைககும பிளவு நை வெடிகடககடளயும மீளழய்வு
தஅசய் வெதுைன,  தொழைரச்சியழக உலகம முழு வெதிலும உளள
ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டகளுககு இந்ொ அடப்பழைப்ட பே விடத்ொது: 

“சுருங்ககூறின:   பேப்கலழவின திருத்ொல
 வெழொத்துககும மரபு வெழி ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்திற்கும
இடையிலழன க வெறு பேழட்டக ககழடகள அரசியல
ரீதியழகவும,  அடமப்பு ரீதியழகவும அசமரஅசம
அசழத்தியம இலலழொ அளவிற்கு ஆப்பழைமழன
க வெறு பேழட்டிடனக தகழண்டளளது.
த பேரும பேழனடம உறுப்பினரகளின கருத்டொ
உண்டமயில பிரதி பேலிககும ஜெனநழயக
முடறயிலழன முடிவுகடள  வெந்ொடையத் ொழம
அனுமதிககக பேழ வெதிலடல என பேடொ  பேப்கலழ
கனடன நிரூபித்துளளது. ொங்களது கிரிமினல
தகழளடகககு முழுடமயழக அடி பேணிய
க வெண்டதமனறு அ வெரகள விருமபுகிறழரகள.
நழனகழம அகிலத்தில இருந்து மரபு வெழி
ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டகள அடன வெடரயும துரத்திவிை
அலலது  வெழய்மூைப் பேண்ண மற்றும
டகவிலங்கிை அ வெரகள உறுதி
தகழண்டிருககிறழரகள.

“அ வெரகளது திட்ைம ஸ்ரழலினிஅசத்துைனழன
அசமரஅசத்டொ சிறிதுசிறிொழக உளகள
புகுத்ொக வெண்டம மற்றும அகொக பேழல சிறிது
சிறிொழன  பேழணியில,  எனன நைககிறது எனறு
அறிய  வெரு பே வெரகடள மற்றும
ஆட்கஅச பேடனகடள எழுப்பு பே வெரகடள
ஒழித்துககட்ை க வெண்டம.  இதுொழன
 பேப்கலழ வெழொ சூத்திரப் பேடத்ொலகளின
 பேல வெற்றுககும இரழஜெொந்திர
மழுப்புொலகளுககுமழன விகநழொமழன
விளககமழகும.

“இது வெடர  பேப்கலழ வெழொ கனடன இந்ொ
ககழட் பேழைற்ற மற்றும மககியத வெலலியன
(Machiavellian)  சூழ்ச்சியில குறிப்பிட்ை
த வெற்றிடய த பேற்றிருககினறது.  ஆனழல  பேண்பு
ரீதியழன மழற்றம ஏற் பேட்டவிட்ைது.  அரசியல
பிரச்சிடனகள சூழ்ச்சிகளின மூலம
உடைந்துவிட்ைன.  இப்த பேழழுது திறடமடய
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த வெளிககழட்ட வெொற்குரிய க பேழரழட்ைமழக
இருககிறது.

“கீழ்மட்ை அணிகளுககு த வெளியில
நிரப் பேந்திககப் பேட்ை நிடலயிலிருந்து நழனகழம
அகிலத்தின  பேகுதிகளுககு நழம கூறும
ஆகலழஅசடன எனனத வெனறழல,
தஅசயல பேைக வெண்டிய,  மற்றும தீரமழனகரமழக
தஅசயல பேைக வெண்டிய க வெடள  வெந்துவிட்ைது
என பேதுொழன.  நழனகழம அகிலத்தில உளள
த பேரும பேழனடமயினரழகிய மரபு வெழி
ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகள,   பேப்கலழ அதிகழரத்டொ
ொட்டிப் பேறித்ொடொ எதிரத்து ொங்களது உறுதிடய
நிடலநழட்டம கநரம  வெந்துவிட்ைது”.
(அகொ பேககம)

சில மழொங்களுககுப் பினனர 1954,  மழரச் 1  ல இந்ொப்
பிளவின  வெரலழற்று ொழககங்கடள கனன ஆய்வு தஅசய்ொழர:

“நழம மட்டகம தலனின ட்தரழட்ஸ்கியின
நன வெழன முனனணி  பேடையின கட்சி மற்றும
புரட்சிகரப் க பேழரழட்ைத்தில அொன ொடலடமப்
 பேழத்திரம  பேற்றிய ககழட் பேழட்டின நி பேந்ொடனயற்ற
ஆொர வெழளரகளழக வெழம.  இந்ொ ொத்து வெகம
உைனடியழகக க வெனிககப் பேைக வெண்டிய
நிஜெத்ொனடமடயயும இந்ொ அசகழப்ொத்தில
எலலழ வெற்றிலும கமலழதிககம தஅசய் வெடொயும
த பேறுகிறது.

“இப்க பேழடொய ொடலடமத்து வெ பிரச்அசடன,
நீடித்ொ நிகழ்ச்சிப்க பேழககில  வெரககப்
க பேழரழட்ைத்தின ொனனியல பேழன
த வெளிப் பேழடகளுககு மட்டப் பேடத்து வெகொழ,
சிறப் பேழக முொலழளித்து வெம  பேலவீனம
அடைந்துளள இந்ொ அலலது அந்ொ நழட்டில
அதிகழரத்டொ டகப் பேற்று வெொழயினும கூை
அொற்கு மட்டப் பேடத்து வெகொழ அலல.  அது
அசர வெகொஅச புரட்சியின அபிவிருத்தி மற்றும
அசமூகத்தின கஅசழஅசலிஅச உருமழற்றம
 பேற்றியொழகும.  இது ொழனகக வெ நிகழும என
ஏற்றுகதகழள வெொன விடளவு மழரகசிஅசத்டொ
ஒட்டதமழத்ொமழகக டகவிட வெொழகும.  இலடல,
அது ஒரு நன வெழன நை வெடிகடகயழகத்ொழன
இருகக முடியும.  இது  வெரலழற்று
நிகழ்ச்சிப்க பேழககுகளின நனவுபூர வெமழன
அசகதிடயப் பிரதிநிதித்து வெம தஅசய்யும மழரகசிஅச
கட்சியின ொடலடமடய க வெண்டிநிற்கிறது.
க வெறு எந்ொக கட்சியும தஅசய்யப்க பேழ வெது
இலடல.  தொழழிலழளர இயககத்தில,  க வெறு
எந்ொக பேழககும திருப்திகரமழன  பேதிலீைழக
அங்கீகரிககப் பேை முடியழது.  அொன கழரணமழக
ஏடனய கட்சிகள மற்றும க பேழககின பேழல நமது
கநழககு,  அசமரஅசம தஅசய்யமுடியழொ  வெடகயில
விகரழொமழனது.

“அசகதிகளின உற வெழனது,  ஸ்ரழலினிஸ்டகள,
அசமூகஜெனநழயக வெழதிகள,  மத்திய வெழதிகள

ஆகிய  பேடக க பேழககினழல கமலழதிககம
தஅசய்யப் பேடம அடமப்புகளுககு,
முனனணிப் பேடையின கழரியழளரகள
ஒத்துப்க பேழ வெது கொட வெப் பேட்ைழல,  அந்ொ
 வெடகயழன ஒத்துடப்பழைப்பு எலலழ க வெடளயிலும
அ வெரகளுககு எதிரழன க பேழரழட்ைத்டொ
எளிொழககு வெொற்கழன ொந்திகரழ பேழய
ஒத்துடப்பழைப் பேழகக கருொ க வெண்டம,  ஒருக பேழதும
அ வெரகளுைன அசமரஅசத்டொ ஏற் பேடத்ொககூைழது,
பிதரஞ்சுப் த பேழது க வெடல நிறுத்ொத்தில
 பேப்கலழ வெழதிகள தஅசய்ொ  பேழணியில நட்பு
ஆகலழஅசடன மற்றும 'விசு வெழஅசமழன'
விமரஅசனங்கடள  வெப்பழைங்கு வெொற்கழன சிறிய
க வெடலககு மழரகசிஸ்டகள
நியமிககப் பேட்டளள வெழறழக,  தீரககமழன
 வெரலழற்று  பேங்கிடன ஒருக பேழதும அொனகமல
சுமத்ொககூைழது.”  (திருத்ொல  வெழொத்துககு
எதிரழன ட்தரழட்ஸ்கிஅசம,   பேகுதி 2,  நியூ பேழரக,
 பேககம 65)

 பேப்கலழவிற்கு எதிரழன க பேழரழட்ைம, பிரிட்ைனில ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககத்தின அபிவிருத்திககு தீரககமழனொழகும.  அ வெரகளின
சிறிய எண்ணிகடகயும,  ஸ்ரழலினிஅச ஆொரவு  பேப்கல வெழதி,
கலழரனஸ் குழுவினழல தூண்டி விைப் பேட்ை அதிக ஏழ்டமயும
இருந்ொ க பேழதிலும, பிரிட்டிஷ ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகள நழனகழம
அகிலத்துககுள ொத்து வெழரத்ொ க பேழரழட்ைங்களின
 பேடிப்பிடனகளழல அளவிை முடியழ வெடகயில
 பேலப் பேடத்ொப் பேட்ைனர.  இது,  குருச்கஅசவ ஸ்ரழலினது
குற்றங்கடள  பேகுதி  பேகுதியழக த வெளிப் பேடத்தியது மற்றும
ஹாங்ககரியில கஅசழவியத் ஆககிரமிப்பு ஆகிய வெற்டறத்
தொழைரந்து,  1956 ல கமயூனிஸ்ட் கட்சிககுள த வெடித்ொ
தநருககடியில ொடலயீட தஅசய் வெொற்கழக பிரிட்டிஷ
ட்தரழட்கிஸ்ட்டகடள அ வெசியமழன அளவு ொயழரிப்புகள
தஅசய் வெதில நிரூபிககப் பேட்டிருககிறது.

 பேப்கலழ வெழொத்துககு எதிரழன க பேழரழட்ைத்தின மூலம அரசியல
ரீதியழக ஆயுொ  பேழணியழககப் பேட்ை ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகள,
பிரிட்டிஷ கமயூனிஸ்ட் கட்சியின கீழ்மட்ை அணிகளில
முககிய அசகதிகடள த வெனதறடகக முடிந்ொது — இவ வெழறு
இயககத்தின அரசியல ொத்து வெழரத்ொ க வெடலகடளயும
அடொப்க பேழலக வெ அொன தஅசயற் பேழடகடளயும
தொழழிற்அசங்கத்திற்குளளும தொழழிற் கட்சிககுளளும
விரி வெழககு வெொற்கழக புதிய அசந்ொரப் பேங்கடள  வெப்பழைங்கியது.
இந்ொ த வெற்றிகள 1959 ல கஅசழஅசலிஸ்ட் கல பேர லீகடக
ஸ்ொழபித்ொதுைன கமலும உறுதியழக  வெலுப் பேடத்தியது.

இந்ொக கழலகட்ைத்தின க பேழது, சிறப் பேழக  பேப்கலழ வெழதிகளுககு
எதிரழன அ வெரது நிடலப் பேழட்டில கனன  பேலவீனமழன பினபு,
பிரிட்டிஷ ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டககள அடனத்துலகக குழுவின
க வெடலயில தஅசயலூககம மிகுந்ொ அரசியல  பேழத்திரத்டொ
 வெகிகக முடிந்ொது.  ஹீலியும அ வெரது தநருககமழன
ஒத்துடப்பழைப் பேழளர டமககல  பேண்ைழவும கஅசரந்து ஐகரழப் பேழவில
 பேப்கலழ வெழதிகளின  பேரிணழமத்டொ பினதொழைரந்ொனர —

குறிப் பேழக ஹாங்ககரியின ஆககிரமிப்புககு அ வெரகளின
மத்திய வெழொ நிடலப் பேழட— அடனத்துலகக குழுவுககும
அசர வெகொஅச தஅசயலகத்திற்கும இடையிலழன அரசியல
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க வெறு பேழடகள குடறந்துவிட்ைன என குறிப்பிட வெொற்கு அங்கக
எந்ொ அடிப் பேடையும இலடல எனறு அ வெரகள நமபினர.
உண்டமயில அ வெரகள எதிரப்புறமழகக வெ நமபினர.
ஆடகயழல அதமரிகக SWP ககுள  பேப்கலழ வெழதிகடள
கநழககி  வெளரந்து  வெரும நலலிணககத்டொ அதிக
எச்அசரிகடகயுைன அ வெரகள  பேழரத்ொழரகள.

SLL மற்றும SWP ககு இடைகய அதிகரித்து வெரும அரசியல
 பேொட்ைங்களின பினனணியில இரண்ட  பேகுதிகளின
கநழககுநிடலயிலும  வெளரந்து  வெரும க வெறு பேழட இருந்ொது.
1957  முொல,  SWP அதமரிககழவில "மறு இடணப்பு" எனறு
தஅசழலலப் பேட்ை பிரச்அசழரத்டொ ஆரமபித்ொக பேழது,  அது ொனது
அரசியல க வெடலயில குட்டி முொலழளித்து வெ தீவிர வெழொத்
ொட்டிடன கநழககி திருப்பு வெது அதிகரித்திருந்ொது.  SWPன
நிடலப் பேழட,  அொன ொத்து வெழரத்ொ உறுப்பும கூை,
ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின  வெரலழற்று  பேடக வெரகளுைன அதிக
அசமரஅசமும தமனடமயழன க பேழககும தகழள வெது  வெளரந்ொது.
1958  அளவில ஹாழனஅசன, கிதரமளின அதிகழரத்து வெத்துககு
எதிரழன அரசியல புரட்சிடய  பேகிரங்கமழகக டகவிட்ைழர.
மறு பேககம SLL,   வெலதுஅசழரி அசமூக ஜெனநழயக
அதிகழரத்து வெங்களுககு எதிரழன அசடளயழொ க பேழரழட்ைத்தின
அடிப் பேடையில,   பேரந்ொ தொழழிலழளர இயககத்துககுள ொனது
ஊடரு வெடல ஆப்பழைமழககியது.  1958 லும 1960லும ஹீலி,
கனடனயும SWPன ஏடனய ொடல வெரகடளயும அசந்தித்து,
 பேப்கல வெழதிகளுைனழன மறுஇடணப்ட பே கநழககிய
தஅசங்குத்ொழன திடீர வீழ்ச்சியின நகரட வெ ொடப் பேது அசழத்தியமழ
எனறும மற்றும அசர வெகொஅச தஅசயலகத்துைன ஒனறு பேட்ை
கலந்துடரயழைலுககழன முனநி பேந்ொடன, அசர வெகொஅச
கழரியழளரகளின உச்அச பேட்அச தொளிவு பேடத்ொலுககழக
 பேயன பேடமழ எனறும  பேழரத்ொழர.

ஆயினும SWPககும SLLககும இடையிலழன அரசியல
க வெறு பேழடகள விரி வெடை வெது தொழைரந்ொது.  கழஸ்ட்கரழ
ஆட்சிககு வெந்து ஒரு ஆண்ட கழிந்து,  1960 ல SWP,
கியூ பேழவில தொழழிலழளர அரசு உண்ைழககப் பேட்ட விட்ைது,
“நன வெற்ற மழரகசிஸ்ட்டகடள”  தகழண்டிருந்ொ “கழஸ்ட்கரழ
அணி”  கியூ பேத் தொழழிலழள  வெரகத்தின ட்தரழட்ஸ்கிஅச
கட்சிககழன க பேழதுமழன  பேதிலீட்டை பிரதிநிதித்து வெம
தஅசய்கிறது எனற நிடலப் பேழட்டிற்கு ஊஅசலழடியது.

1961  ஜென வெரி 2  இல SLLன கொசியக குழு,  SWP

ொடலடமககு விடத்ொ கடிொத்தில அதமரிககழவின மூத்ொ
ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டகள நழனகழம அகிலத்தின மூகலழ பேழய
இலககில இருந்து பிறழ்ந்து தஅசனறு விட்ைழரகள என
அ வெரகளின ஆழ்ந்ொ அககடறடய த வெளிப் பேடத்தியிருந்ொனர.
அது SWP ககு,  ககழட் பேழட்டிற்கழன க பேழரழட்ைத்தின அதி
முககியத்து வெம  பேற்றி  வெலியுறுத்தியது:

"நழங்கள 1914-1917 உைன ஒப்பிைககூடிய ஒரு
கழலகட்ைத்திற்குள நுடப்பழைகிகறழம, இப்க பேழது
எமது தஅசழந்ொ அணிகளுககுள உளள
அடனத்து  வெடகயழன மத்திய வெழொ
க பேழககினருைன தொளி வெழகவும கூரடமயழகவும
முறித்துகதகழள வெது இனறியடமயழொொழகிறது.
க பேழலஷிவிககுகள தஅசய்ொது க பேழல,   வெரும
ஆண்டகளில நமது புரட்சிகரக கைடமடய

தஅசய்ய க வெண்டமழனழல,  நழம தலனினின
உொழரணத்டொ பின பேற்ற க வெண்டம,
லுகதஅசமக பேரககினுடையடொப் க பேழல
த வெறுமகனகய விமரஅசனம தஅசய் வெொலல,
அசமரஅசத்திற்கு இைம தகழைழொ வெடகயில
எலலழவிொ நிகழ்கழல கழவுட்ஸ்கிகளிைமிருந்தும,
முொலழ வெதும முககியமழனதுமழக  பேப்கலழ
கும பேலிைம இருந்து நமடம பிரித்து
ொனிடமப் பேடத்திக தகழளளக வெண்டம”

(திருத்ொல வெழொத்துககு எதிரழக ட்தரழஸ்கிஅசம -
 பேகுதி 3,  பேககம 46) 

புறநிலடம,   வெரககப் க பேழரழட்ைம தீவிரப் பேடத்து வெடொ
முனனுககுக தகழண்ட  வெருடகயிலும தொழழிலழள
 வெரககத்துககுள கட்சிடய கட்ட வெொன அசழத்தியத்டொ
விரி வெடைய தஅசய்யுமக பேழதும,  மத்திய வெழொத்துககும
அடனத்துவிொ அசந்ொரப் பே வெழொத்துககும எதிரழன க பேழரழட்ைத்தின
முககியத்து வெத்டொ SLL  வெலியுறுத்தியது மிகவும
குறிப்பிைத்ொககொழகும.  கமலும அசமரஅசத்துககு இைங்தகழைழொ
இந்ொ ொத்து வெழரத்ொ கநழககு திட்ை வெட்ைமழக அது —

தொழழிலழளர இயககத்தினுள SLL த பேரிய த வெற்றிகடள
ஈட்டிய த பேழழுது—  சிறப் பேழக தொழழிற் கட்சிககுள இருந்ொ
இளம கஅசழஅசலிஸ்ட்டகள மத்தியில ட்தரழட்ஸ்கிஅச
கழரியழளரகடள உரு வெழககவும,  அங்கக SLL அொன
 பேகுதிகடள கட்ைவும இளம கழரியழளரகடள
ட்தரழஸ்கிஸ்டகளழக  பேயிற்றுவிககவும தஅசய்ொது.

அது SWP ஐ எச்அசரித்ொது, “ஏகழதி பேத்தியத்தின  பேலத்துகககழ
அலலது தொழழிலழளர இயககத்தின அதிகழரத்து வெ
எந்திரத்துகககழ அலலது இரண்டககுகமழ அசரணழகதி
அடை வெதிலிருந்து ஊற்தறடககும கடலப்பு வெழொம புரட்சிகர
இயககம எதிரதகழளளும க பேர பேழயமழகும; அசர வெகொஅச மழரகசிஅச
இயககத்துககுள கடலப்பு வெழொ க பேழகடக  பேப்கலழ வெழொம 1953
ஐ விை இப்த பேழழுது இனனும தொளி வெழகப் பிரதிநிதித்து வெம
தஅசய்கிறது.  ஏகழதி பேத்திய அசகழப்ொத்தில,  மழரகசிஅச ொத்து வெம
மற்றும மூகலழ பேழயத்தின டமய அமஅசமழக  வெரலழற்றின
முனனணிப்  பேடையழக முனகனறிய தொழழிலழள  வெரககம
 பேப்கலழ வெழொத்தில இனி இலடல.  ஆனழல மதிப்பிைப் பேட்ை
உலக  வெரலழற்று கழரணிகளின டகப் பேழட வெயழக தொழழிலழள
 வெரககம அரு வெமழன  பேழணியில கணகதகடககப் பேட்ட
மதிப்பீட தஅசய்யப் பேட்ைது.” (அகொநூல,  பேககம 48)

 பேப்கலழ வெழதிகளின கழட்சி வெழொம (Impressionism)  மற்றும
நழனகழம அகிலத்திற்கழன அ வெரகளின திருத்ொல வெழொத்தின
முககியத்து வெத்டொயும SLL,  ஆய்வு தஅசய்ய
எடத்துகதகழண்ைது:  “....புரட்சிகர இயககத்தின அடனத்து
 வெரலழற்று த பேழறுப்புகளும மறுககப் பேடகிறது,  அடனத்தும
க வெரச்சிகரமழன அசகதிகளுககு கீழ்ப் பேடத்ொப் பேடகிறது;
கழலனித்து வெப் புரட்சியில  வெரகக அசகதிகள மற்றும கஅசழவியத்
அதிகழரத்து வெத்தின  பேங்கு பேற்றிய பிரச்சிடன தீரககப் பேைழமகல
விைப் பேட்டளளன.  அது இயற்டகயழனது,  ஏதனனில இந்ொப்
பிரச்அசடனகளின பிரொழன அமஅசம,  முனகனறிய நழடகளில
தொழழிலழள  வெரககத்தின  பேங்கும,  அ வெரகளின தொழழிலழளர
இயககத்திற்குள உளள ொடலடம தநருககடியுமழகும.”
(அகொ நூல,  பேககம 49)
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பிரிட்டிஷ ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டகள எச்அசரித்ொனர:  “தொழழிலழள
 வெரககத்தின அரசியல சுயழதீன மூகலழ பேழயத்தில இருந்தும
புரட்சிகர கட்சிகடளக கட்டொலில இருந்தும எந்ொ
பின வெழங்கலும ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்தின  பேங்களிப்பில
உலக  வெரலழற்றுக குற்றத்தின முககியத்து வெத்டொ எடககும.
பிரிட்ைனில SLL உரு வெழனதில இருந்தும தொழழிற் கட்சியின
ொற்க பேழடொய தகழளடக தநருககடியிலும  பேப்கலழ வெழொ
நை வெடிகடககளில  பேப்கலழ வெழொ திருத்ொல  வெழொத்தின
விடளவுகடள நழம  பேழரத்திருககிகறழம.   பேப்கலழ வெழொம
பிரதிநிதித்து வெப் பேடத்தும திருத்ொல வெழொத்தில இருந்து முற்று
முழுொழக சுயழதீனமழன தலனினிஅச கட்சிடய கட்ைக வெண்டிய
அ வெசியத்டொ நழங்கள முனதனப்க பேழடொயும விை உறுதியழக
நமபுகிகறழம.” (அகொ  பேககம) 

கட்சி கட்டம  வெழியில,  தகழளடக அசழரந்ொ நிடலப் பேழட்டைக
ககழருகிற வெரகளுககு முரணழக,   பேரந்ொ மககளின
எழுச்சியழனது,  ொத்து வெழரத்ொ அசமரஅசமினடமயின கொட வெடய
நிரழகரிககிறது எனற,  தொழள தொழள ஆடையில உளள
 வெஞ்அசகன எஸ்.  மிகஷலின கூற்றுககளுைன கநரடியழக
முரண் பேடம  வெடகயில SLL பின வெருமழறு பிரகைனம தஅசய்ொது:

“ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின முன திறககப் பேட்ை
 வெழய்ப்புககளின முககியத்து வெத்தின
கழரணமழகவும ஆடகயழல அரசியல மற்றும
ொத்து வெழரத்ொ தொளிவினகொட வெ,  நழம
திருத்ொல வெழொத்தில அொன அடனத்து
 வெடி வெங்களுககும எதிரழக ககழடகடள  வெடரய
க வெண்டியொன மிக அ வெஅசரத்டொ
க வெண்டிநிற்கிறது.  பேப்கலழ வெழொ திருத்ொல வெழொம,
ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்திற்குள ஒருக பேழககழக
கருொப் பேட்ை கழலத்துககு முடிட வெ  வெடரய
க வெண்டிய கநரம இதுக வெ. இது
தஅசய்யப் பேைவிலடலதயனில இப்த பேழழுது
ஆரம பேமழகியுளள புரட்சிகர க பேழரழட்ைத்திற்கு
நழம ொயழர தஅசய்யமுடியழது. இந்ொ உணரவுைன
SWP நமகமழட முனகனககிச் தஅசல வெடொ
விருமபுகிகறழம.” (அகொ பேககம)

SLL இன முனதமழழிவுகளுககு,  SWP குகரழொமழக
 பேதிலளித்ொது.  அதமரிகக தொழழிலழள  வெரககத்டொ டகவிட்ட,
நடத்ொர  வெரகக இயககமழக  வெந்து தகழண்டிருந்ொொன
தகௌர வெ ஓய்வு த பேற்ற கொசியத் ொடல வெரழக
 பேணியழற்று வெொற்கு ொனடன அசமரஅசம தஅசய்து தகழண்ை கனன,
ஃத பேரரல தைழப்சுககு கம 12,  1961 ல எழுதியொழ வெது:
“எமககும தஜெரரிககும இடையிலழன பிளவு த வெளிப் பேடையழக
விரி வெடைகிறது.  அசமீ பேத்திய க பேழகடக எவ வெழறு
மழற்றியடமகக முடியும என பேடொக கழண் பேடொ விை அடொ
அங்கீகரிப் பேது எளிொழக உளளது.  தஜெரரி க பேரழிட வெ கநழககி
அ வெருைன, அ வெரின முழு அடமப்ட பேயும எடத்து தஅசலகிறழர”
என பேது எனது கருத்து. (அகொநூல,  பேககம 71)

அடத்ொ இரண்ட ஆண்டகளில,  1953  பிளவின  வெரலழற்று
தொழைரபின எந்ொ விளககத்டொயும ொடப் பேொற்கழன
ஹாழனஅசனின அடனத்து முயற்சிகடளயும மீறி, SLL மழரகசிஅச
க வெடலத்திட்ைம மற்றும  வெழிமுடறகளின (method)  மிக
அடிப் பேடை பிரச்சிடன தொழைர பேழக கலந்துடரயழைலுககு

 வெற்புறுத்தியது.  SLL ொடல வெரகள ொயழரித்ொ ஆ வெணங்கள,
குறிப் பேழக கிளீவ சுகலழட்ைரழல,  1939-40 ல குட்டி
முொலழளித்து வெ எதிரப்பினருககு எதிரழன த பேரும
க பேழரழட்ைத்திற்கு பினனர, ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின  வெளரச்சிககு மிக
முககியமழன  பேங்களிப்புகளில ஒனறழகும. இந்ொப்
க பேழரழட்ைத்தில ொடலடம ொழங்கிகயழரககும எனறும மங்கழ
 வெரலழற்று புகழ் கஅசரககும  வெண்ணம SLL,  ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககத்தின த பேரும  பேகுதிகடள மூழ்கடித்துக தகழண்டிருந்ொ
கடலப்பு வெழொ அடலடய டொரியமழக அச வெழல தஅசய்ொது.
அடரககழலனித்து வெ நழடகளில ஏகழதி பேத்திய எதிரப்புப்
க பேழரழட்ைத்தில ொற்கழலிகமழக கமலழதிககம தஅசய்து
தகழண்டிருந்ொ  பேலக வெறு குட்டிமுொலழளித்து வெ
ொடல வெரகளுககு அடி பேணியும  வெண்ணம கழணப் பேட்ை
அடலககு எதிரழக SLL,  ஒவ வெழொது மற்றும
கழலழ வெதியழகிவிட்ைது என எளளி நடகயழைப் பேட்ை
ககழட் பேழடகளில துணி வெழக நினறது.  நழனகழம அகிலத்டொ
கட்ட வெொற்கு எளிொழன  வெழியழக கழட்சி வெழதிகளழலும
நடைமுடற வெழதிகளழலும மழரகசிஅச ொத்து வெம ொரம
ொழழ்த்ொப் பேட்ைொற்கு எதிரழக திருப்பிப் க பேழரழடி,  அது
 பேழட்ைழளி  வெரகக அசர வெழதிகழரத்தின முனகனழகடக
 பேழதுகழத்ொது.  அது த வெறுமகன  பேகிரங்க கடிொத்டொ மட்டம
 பேழதுகழககவிலடல.  SLL ட்தரழட்ஸ்கியின க பேழொடனகளின
அசழரத்டொயும உண்டமயழன  பேழட்ைழளி  வெரககக கட்சிடய
கட்ட வெொற்கழன தலனினின  வெழழ்நழள முழு வெதுமழன
க பேழரழட்ைத்துைன அ வெற்றின  வெரலழற்றுத் தொழைரபின
அசழரத்டொயும  வெடித்து எடப் பேொற்கழகப் க பேழரழடியது.
ொத்து வெழரத்ொ  பேழரம பேரியம,  அனு பே வெத்ொழல கமலழளுடம
தஅசய்யப் பேடம நழட்டில தஅசயற் பேட்டக தகழண்டிருககும
பிரிட்டிஷ ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டகள மழரகசிஅச ொத்து வெத்தின
மறுமலரச்சியின வீரரழகவும ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்தின மீது ொழககுொல
தொழடத்ொ  பேப்கலழ வெழதிகளின இயங்கியல விகரழொ
அடித்ொளங்கடள தகழண்டிருந்ொ தி வெழலழன
புறநிடல வெழொத்டொ அம பேலப் பேடத்து வெதில தீரரழகவும
ஆனழரகள.

மறு இடணப்பு எனற மூடதிடரயின கீழ்,  ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்டொ
கடலப் பேொற்கழன ஹாழனஅசனின திட்ைத்துைன SLL ஒத்துடப்பழைககப்
க பேழ வெதிலடல எனற தஅசய்தி  பேர வெத் தொழைங்கியதுகம,
அ வெதூறழளரகள,  SLL மீதும அொன கொசியச் தஅசயலர மீதும
கஜெழைடன புடனயும  வெடகயில தஅசயற் பேைத்
தொழைங்கினழரகள,  தஜெரி ஹீலி “அதிதீவிர இைது”
குறுங்குழு வெழதிதயன கஜெழடிககப் பேட்ைழர.  த பேழய்களும
அ வெதூறுகளும இருந்ொ க பேழதிலும SLL உலகின  பேலக வெறு
 பேகுதிகளுைன உளள ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகளுைன தொழைரட பே
இடனப் பேொற்கு க வெடலடய ஆரமபித்ொது.
திருத்ொல வெழொத்துககு எதிரழக மிச்அசமீொமிலலழொ ஐயமதிரி பேற்ற
க பேழரழட்ைத்டொ நைழத்து வெொன மூலமலலழமல,  நழனகழம
அகிலத்டொ  பேழதுகழப் பேொற்கும அொன  பேகுதிகடள உலகம
முழு வெதும; கட்ட வெொற்கும க வெறு வெழியிலடல என பேடொ அொன
உறுப்பினரகளுககு மீண்டம மீண்டம  பேதியட வெககும
 வெண்ணம,  அ பேரிமிொமழன த பேழறுடமயுைன SLL ொடல வெரகள,
SWP ககுள ட்தரழட்ஸ்கிஅச  பேகுதிடய  பேயிற்றுவிககும
த பேழறுப்ட பே எடத்துக தகழண்ைனர;  எலலழ வெற்றுககும
கமலழக,  எந்ொத வெழரு நழட்டிலும நழனகழம அகிலத்டொ
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கட்ட வெொற்கழன க பேழரழட்ைத்டொ டமயப் பேணியழக ட வெககழமல,
பிரிட்ைன உட் பேை உலகில எங்கணுகம ஒனடறயும கட்ை
முடியழது என அ வெரகள  வெலியுறுத்தினர.

1963  ஜெலனில SWP  பேப்கலழ வெழதிகளுைன ககழட் பேழைற்ற மறு
இடணப்ட பே முனதனடத்ொக பேழது —அந்நை வெடிகடக
எண்ணற்ற  பேகுதிகடள அழித்ொதுைன க பேரழிவுகரமழன
ொ வெறுகளின விடள பேயனழக இலத்தீன அதமரிககழவில
நூற்றுககணககழன ட்தரழட்ஸ்கிஸ்ட்டகளது  வெழழ்கடகடயப்
 பேழதித்ொது— ஹீலி,  ொழன 20   வெருைங்களுககு கமலழக
தநருககமழக ஒத்துடப்பழைத்ொ கட்சிககு இறுதியழக கடிொம
விடத்ொழர. சிறீலங்கழவில லங்கழ அசமஅசமழஜெ கட்சியின (LSSP)
கழட்டிக தகழடப்ட பேப்  பேற்றிய அ வெரகளின மூடிமடறப்ட பேயும
த பேன த பேலலழ க பேழனற  பேலக வெறு முொலழளித்து வெ
கொசிய வெழதிகடள கட்டிதயழுப்பும அ வெரகளின
விளம பேரத்டொயும அ வெர த வெறுப்புைன கண்டித்ொழர.
‘ொனிடமப் பேைலில’  இருந்து முறித்துக தகழள வெொழகக கூறிக
தகழண்ட ககழட் பேழட்டைக டகவிட்ைடொ
நியழயப் பேடத்திய வெரகடள இகழ்ந்ொழர.

“‘நிச்அசயமழக உங்களுககு SLL

குறுங்குழு வெழதிகளுககழக’  கநரம
இலடலத்ொழன.  அடிமட்ை அணிகளிலும
ொடலடமயிலும உளள எமமுடைய கொழப்பழைரகள
நழளும த பேழழுதும ஸ்ரழலினிஅசம மற்றும
திருத்ொல  வெழொத்துககு எதிரழன ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககத்தின சிறந்ொ மரபுகளில
க பேழரழடகினறனர.  ஆனழல அ வெரகள த பேன
த பேலலழ,  கழஸ்ட்கரழ க பேழனறு த பேழதுக
கூட்ைங்களில இலட்அசக கணககழகனழருைகனழ,
அலலது சிகலழன கமதினக கூட்ைம
எனறடப்பழைககப் பேடம கூட்ைத்டொ க பேழனகறழ
இனனும க பேஅசவிலடல.  உங்கள  பேழரட வெயில
நழங்கள த வெறுமகன சிறிய வெரகள,  ‘அதிதீவிர
இைது குழு’

“க வெடலயினடமககு எதிரழன அண்டமய
பிரச்அசழரத்தில எமது கொழப்பழைரகள ொடலடம
 வெகித்து, 1300 க பேர தகழண்ை த பேரிய கூட்ைத்டொ
ஏற் பேழட தஅசய்து க பேசினழரகள,  ஆனழல இது
உங்களுககு அற் பே விஷயங்கள.  பேலழத்கழரமழன
நரக வெட்டைககு மத்தியிலும எமது கொழப்பழைரகள
இடள்ஞர இயககத்தில உளள அசமூகஜெனநழயக
 வெழதிகளுககு எதிரழன அசகதிமிகக ொழககுொடல
தஅசய்ொக பேழதும உங்களது ொக வெல தொழைர பேழளர
டி.கஜெ.  பிட்ைரஸ் (SWP இன முனனணி
ஆொர வெழளரழக முனனர இருந்ொ வெர,  இப்க பேழது
ஒய்வு த பேற்ற லி பேரல க பேழல எழுது பே வெர)
‘பிரிட்டிஷ தொழழிற் கட்சி’ககு முனகன
மகத்ொழன எதிரகழலம இருப் பேொழக மட்டம
எழுதுகிறழர.

“நழங்கள  பேடப்பழைய  பேழணியிலழன ‘குறுங்குழு
 வெழதிகள’  எங்களது இயககம எப்த பேழழுதும
நழனகழம அகிலத்தின ஒருங்கிடணந்ொ  பேழகமழக
இருந்து  வெருகிறது எனறு நமபுகிகறழம.

அதுொழன பிரிட்டிஷ கல பேர எனறடப்பழைககப் பேடம
ஊப்பழைல ொடலடமகளுககு ஒகர மழற்டற
 வெப்பழைங்குகிறது.  ஆனழல பீட்ைரஸ்ககு
எங்களுககழக கநரமிலடல,  உங்கடளப்
க பேழலக வெ அ வெரும உண்டமயிகலகய ஒளிடய
கண்டவிட்ைழர.

“அது உங்களுககு சிறிது கநரம பிடித்துளளது
(‘கிறிஸ்துவிைம கடைசியழய்  வெரு பே வெர ஆழ்ந்ொ
விசு வெழஅசம உளள வெரழய் இருப் பேழர’  என
முதுதமழழி கூறுகிறது.)  கஜெழரஜ கிளழரக
 பேப்கலழவுைனழன அசகதிகளுைன இடணந்து,
அப்த பேழழுது நழனகழம அகிலத்தின இொப்பழைழக
த வெளி வெந்து தகழண்டிருந்ொ மிலிட்ைன இல
அ வெமழனகரமழன மூனறழ வெது கழங்கிரசின
தஅசய்திடய த வெளியிட்ைதில இருந்து
கொழரழயமழக 12   வெருைங்களழகிறது.  அந்ொகநரம
நீங்கள  பேப்கலழட வெ  பேற்றிப் புரிந்து தகழளளத்
ொ வெறி விட்டீரகள.  பினனர எங்களுககு 1953
பிளவு ஏற் பேட்ைது. கனன இந்ொ பிளட வெ,  நழம
‘ பேப்கலழ வெழொ  பேககம ஒருக பேழதும
க பேழகமழட்கைழம’  எனற  வெழரத்டொகளழல
 பேழரழட்டினழர. ஆனழல கடைசியில நீங்களும
அடொகய தஅசய்துளளீரகள. ஃபிைல கழஸ்ட்கரழ
முொல பிலிப் குண வெரொன மற்றும  பேப்கலழ
 வெடர எலலழ இைங்களிலும உங்களுககு
இப்க பேழது கூட்ைழளிகள உளளனர.

“நழம ஒகர ஒரு விஷயத்டொ மட்டகம
கூறவிருமபுகிகறழம;  இதில எமது கழங்கிரஸ்
ஏகமனொழக இருந்ொது. உங்கள கட்சியின
த பேரும பேழனடமயழன ொடலடமகள அடி பேணிந்து
விட்ை பிற்க பேழககு அசத்திகளுககு,  இத்ொடகய
இழி வெழன அசரணழகதிககு எதிரழக எமது
இயககம எடத்ொ நிடலப் பேழட குறித்து
த பேருமிொம அடைகினகறழம.”(அகொ நூல,
 பேககம 163-164)

ஒரு  வெருைம கழித்து,  ஜெலன 1964  இல,   பேகிரங்க கடிொத்டொ
எதிரத்ொ லங்கழ அசம அசமழஜெக கட்சி (LSSP)  —இது,  மறு
இடணப்புககு  வெழி வெகுத்ொ சூழ்ச்சிகளில முககிய  பேங்கு
 வெகித்திருந்ொது—  பேண்ைழரநழயககழ அமடமயழரின
முொலழளித்து வெ கூட்ைரஅசழங்கத்தில நுடப்பழைந்ொக பேழது,  SLL இன
எச்அசரிகடககள உறுதிப் பேடத்ொப் பேட்ைன.  லங்கழ அசம அசமழஜெ
கட்சியின மகழநழட்டில  பேங்கு த பேறவும கூட்ைரஅசழங்கத்திற்குள
நுடப்பழை வெொற்கு அசதி தஅசய்ொ துகரழகிகளுககு எதிரழக பிரச்அசழரம
தஅசய்யவும ஹீலி தகழழுமபு தஅசனறழர. 1964 ஜெலன 6 மழநழட்ட
நழள அனறு,  ரவுனகஹாழல  வெழயிலின த வெளிகய நினறு
ொனடன அனுமதிககும பேடி ககழரினழர.  ொழன க பேரழளரகளிைம
க பேசி,  என.எம.த பேகரரழ,  தகழலவின டி.  சில வெழ மற்றும
ஏடனய LSSP ொடல வெரகளின முொலழளித்து வெ அரஅசழங்கத்தில
நுடப்பழையும முடிட வெ நிரழகரிககும பேடி ககழரமுடியுதமனக கருதி
ொனடன மழநழட்டிற்குள அனுமதிககும பேடி ககழரினழர.
மழகழநழட்டிற்குள நுடப்பழை வெது அசமமந்ொமழக  வெழகதகடப்பு
நைழத்தும பேடி நிரப் பேந்திப் பேதில அ வெர த வெற்றித பேற்ற க பேழதும,
அ வெர நுடப்பழை வெொற்கு மறுககப் பேட்ைழர.  ஹீலி கூட்ைத்திற்கு
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த வெளிகய உளள  வெழஅசலில நினறுதகழண்ட LSSP

ொடல வெரகளுைன துண்டித்துக தகழண்ட புரட்சிப்  பேகுதிககு
ஆொர வெளிககுமழறு க பேரழளரகடள ககழரினழர.  மழநழட
முடிவுற்றதும ஹீலி தகழழுமபு துடறமுகத் தொழழிலழளரகள,
த வெளள வெத்டொ துணியழடல தொழழிலழளரகள,  நூற் பேழடல
தொழழிலழளரகள,   பேலகடலகப்பழைக மழண வெர குழு மத்தியிலும
க பேஅசச்தஅசனறழர.  இந்ொ அடனத்து கூட்ைங்களிலும ஹாழனஅசன-
மனகைலின ‘ஐககிய தஅசயலகத்துைன’  LSSP கூட்ைழக
ஒத்துடப்பழைத்ொ கழட்டிகதகழடப்பின  வெரலழற்று
முககியத்து வெத்டொ விளககினழர.  LSSP துகரழகிகளுககு
எதிரழக ட்தரழட்ஸ்கிஅசத்டொ  பேழதுகழகக அ வெரவிடத்ொ அடப்பழைப்பு
ஒரு அசகதி வெழய்ந்ொ  பேதிடலத் தூண்டியது. இலங்டகயில அ வெர
கமற்தகழண்ை  பேணிகள —டமககல மற்றும தரழனி
 பேண்ைழவின அடத்ொடத்ொ  பேயணங்களின த பேழழுது கமலும
அபிவிருத்தி தஅசய்யப் பேட்ைது— அந்ொ நழட்டில ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககத்டொ மீண்டம கட்டிதயழுப்பு வெொற்கழன அடிப் பேடைடய
அடமத்ொன.

அதமரிககழவில,  நழனகழம அகிலத்டொ SWP டகவிட்ை
பினனர,  SLL ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்டொ மறுசீரடமககும
க வெடலடய தஅசய்ொது.  பிளவு  பேற்றிய  பேகுப் பேழய்வில
மட்டமலலழமல,  அதமரிகக  பேழட்ைழளி  வெரககத்திற்கழன ஒரு
புரட்சிகர முனகனழகடக அபிவிருத்தி தஅசய் வெதிலும மகத்ொழன
அரசியல உொவி  வெப்பழைங்கப் பேட்ைது. இந்ொப் பிளட வெ,
அதமரிககழவில தீவிர வெழொ அரசியல சூழ்நிடலகளின
கண்கணழட்ைத்தில  பேழரத்ொ க பேழககுகளுககு எதிரழன
க பேழரழட்ைத்தில,  SLL தொழழிலழள  வெரகத்தில கநழககுநிடல
தகழண்ை அசர வெகொசியத்டொ அடிப் பேடையழக தகழண்ை
உண்டமயழன மழரகசிஅச கட்சிடய உரு வெழகக க பேழரழடியது.
இந்ொ நீடித்ொ ொத்து வெழரத்ொ மற்றும அரசியல தொளிவின
விடள வெழக,  ஸ் பேழரைழசிஸ்ட் குழுவின குட்டி முொலழளித்து வெ
தீவிர வெழொ மற்றும அசர வெகொஅச விகரழொ ொனடம
அம பேலப் பேடத்ொப் பேட்ைது.  மற்றும நழனகழம அகிலத்துககழன
அதமரிககக குழு (American  Committee  for  the  Fourth

International)  1966  ந வெம பேரில க வெரகரஸ் லீககழக
மழற்று வெொற்கழன நி பேந்ொடனகள உரு வெழககப் பேட்ைன.

1961 ககும 1966 ககும இடையில SLL ஆல நைத்ொப் பேட்ை
 பேணிகள,  நழனகழம அகிலத்டொ கட்டி எழுப்பு வெொற்கழன
 வெரலழற்றுப்  பேங்களிப்ட பே பிரதிநிதித்து வெம தஅசய்கிறது.  உலக
ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககமழக பிரழனசில OCI உைன கஅசரந்து,
திருத்ொல  வெழொத்துககு எதிரழன க பேழரழட்ைத்துககு ொடலடம
ொழங்கவும,  உலக ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்டொ மறுஒழுங்கு
தஅசய் வெதிலும த பேழறுப்புகடள உறுதிப் பேடத்தியது.

அசர வெகொஅச முனனணியில ஆப்பழைமழன ொத்து வெழரத்ொ க வெடலகளின
இந்ொ கழலப் பேகுதியின த பேழழுது,  SLL பிரிட்ைனுககுளளும
மகத்ொழன அரசியல மற்றும அடமப்புரீதியழன
முனகனற்றத்துககும அடித்ொளம இட்ைது. 1964  இல தொழழிற்
கட்சியின இளம கஅசழஅசலிஸ்ட்டககளின ொடலடமடய
த வெனதறடத்ொது.  தொழழிற் கட்சியில விலஅசன ொடலடமயின
கடளதயடத்ொலுககு  பேதிலளிககும விொமழக,  அது
ட்தரழட்ஸ்கிஅச இயககத்தின சுயழதீன இடள்ஞர அடமப் பேழக
இளம கஅசழஅசலிஸ்டை (YS) ஸ்ொழபித்ொது.

இந்ொ புதிய ொடலமுடறயின உள வெருடகயழனது,  SLL இன
அரசியல  பேணிகளின விரி வெழககத்டொ அசழத்தியமழககியது.
 பேப்கலழ வெழதிகளுககு எதிரழக புரட்சிகர முனகனழககில அது
க பேழரழடி வெந்ொ க பேழரழட்ைம,  1968  கம-ஜெலன பிதரஞ்சு
த பேழதுக வெடல நிறுத்ொத்தினழல முழுடமயழக
உறுதிப் பேடத்ொ பேட்ைது. இந்ொ அபிவிருத்தி, பிரழனசில OCI இன
விடர வெழன  வெளரச்சிககும  வெழி வெகுத்ொது,  தொழழிலழள
 வெரககத்துககும  வெலதுஅசழரி சீரதிருத்ொ வெழொ தொழழிற் கட்சி
அரஅசழங்கத்துககும இடையில  வெளரந்து வெரும கமழொல
நிடலடமகளின கீழ்,  SLL இன அளவில கணிஅசமழனளவு
அதிகரிப்பு ஏற் பேட்ைது. 1969 தஅசப்ைம பேரில, முொல ட்தரழட்ஸ்கிஅச
தினஅசரி  பேத்திரிடகயழன க வெரககஸ் பிரஸ் நிறு வெ பேட்ைது.

கைழரிகடள எளிொழக த வெல வெொழகக கழட்டிய கருத்து
கணிப்புகளின அடிப் பேடையில,  தொழழிற் கட்சி வெழதிகள ஜெலன
1970 ல கொரொலுககு அடப்பழைப்பு விடத்ொனர.  ஆயினும
அரஅசழங்கத்தின துகரழக  பேதிவுகள,  உொழரணமழக கூறினழல
தொழழிற் அசங்க விகரழொ அசட்ைங்கடள அறிமுகம தஅசய்ய
முயற்சித்ொடம கைழரிகளின த வெற்றிககழன நிடலடமகடள
உண்ட  பேண்ணியது.  இது,  இரண்ைழம உலகப் க பேழரின
முடிவின பினனர இருந்து கழணப் பேைழொ  பேரந்ொ அளவிலழன
 வெரகக கமழொடல இயககிவிட்ைது.  தொழழிலழளரகள,
புத்திஜீவிகள மற்றும இடள்ஞரகள SLLககு
கணிப்பிைமுடியழொளவுககு  வெர ஆரமபித்ொனர.  இயககத்தின
 வெருமழனம மற்றும  வெளங்கள பிரமழண்ை க வெகத்தில
விரி வெடைந்ொது.  நடிகரகள நழைக ஆசிரியரகள SLL இன
விரிவுடரகளுககு  வெருடகொந்ொனர,  கட்சியில கஅசரந்ொனர.
அத்துைன 4000   பேழரட வெயழளரகடள ஈரத்ொ அதலகஅசழண்டிரழ
அரண்மடன க பேரணி க பேழனற அசகதி வெழய்ந்ொ
அணி வெகுப்புகடள கூட்ை உொவி தஅசய்ொது.  தொழழிற்அசங்க
விகரழொ அசட்ைங்கள ஹீத் அரஅசழங்கத்ொழல அறிமுகம
தஅசய்யப் பேட்ைொற்கு  பேதிலளிககும விொமழக,  SLL
க வெடலயினடமககு எதிரழன பிரிட்ைனில ஆப்பழைமழன ஆொரட வெ
ஈரத்ொ இடள்ஞர  பேயணங்கடள அடிப் பேடையழக தகழண்ை
கொசிய பிரச்அசழரத்துககு ஏற் பேழட தஅசய்ொது.  அொன
முனகனற்றம அடனத்துலகக குழுவின அடனத்து
 பேகுதிகளிலும த பேருடமயுைன பின பேற்றப் பேட்ைது.

1970, 71, 72  இடலயுதிரகழலத்தினக பேழது,  எதஅசகஸில கலவி
முகழமகள நைழத்ொப் பேட்ைன.  அட வெ எனறுமிலலழ  வெடகயில
அசர வெகொஅச க பேரழளரகடள ஈரத்ொன. SLL இன  பேலமும உலகம
முழுதும உளள புரட்சியழளரகளின மத்தியில உளள அொன
அந்ொஸ்தும க பேரளவில  வெளரந்ொன.  திருத்ொல  வெழொத்துககு
எதிரழன அொன க பேழரழட்ைத்தின விடள வெழக,  ட்தரழட்ஸ்கிஅச
இயககத்தில ஒரு க பேழதும முயற்சிககழொ, க பேழருககுப் பிந்திய
முொலழளித்து வெ தஅசழுடம பேற்றி முொல மழரகசிஅச ஆய்ட வெ
அபிவிருத்தி தஅசய்யமுடிந்ொது.  ைழலர ொங்க மழற்றீட்டின
அடிப் பேடையிலழன அசர வெகொஅச நிதியின பிதரட்ைன வூட்ஸ்
ஒப் பேந்ொத்தில உளள த வெடிககும முரண் பேழடகடள
விளககியது.  தொழழிலழள  வெரககத்டொ,  மத்தியொர  வெரகக
எதிரப்பு இயககங்களுககு கீழ்ப் பேடத்து வெொற்கழக மழரகசின
மூலொனத்டொ மனனிப்புகககழரலழக உருமழற்ற முயற்சிககும
மனகைலின ந வெகழலனித்து வெ ொத்து வெத்தின  பேதிவு வெழொ
 பேண்ட பே, பிரிட்டிஷ ட்தரழட்ஸ்கிஸ்டகள அம பேலப் பேடத்தினர.
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