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10. தேர்ேல் பிரச்ச்சரச்சாரம

தோரச்சாரிக்கள, 55 ஆண்டுகளுக்கும அதிககமரச்சான கரச்சாலத்தில் முேல்

முறுறையரச்சாக,  கமரச்சார்ச் 28,  1979  இல்,  ஒர நமபிக்றகயில்லரச்சா

தீர்கமரச்சானத்றேக் ககரச்சாண்டு வந்ேனர்,  அத அரச்சரச்சாங்கத்றேப

பேவியிலிரந்த கீழிுறைக்கியத.  கவறும நரச்சான்கு நரச்சாட்களுக்கு

முன்னர்,  இறுதியில் WRP என்ன நோந்த ககரச்சாண்டிரக்கிுறைத

என்பறேக் கவனித்ேதோன்,  "கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்க

அறகமபபுகறளயும அடிபபறோ ஜனநரச்சாயக உரிறகமகறளயும

நசுக்கி,  கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்றே யரச்சாசிக்கும நிறலக்குத்

ேளளுவேற்கு,  பிற்தபரச்சாக்குச் ச்சக்திகள முன்கனரச்சாரதபரச்சாதம

இல்லரச்சாேளவில் ஒர முற்றுமுேலரச்சான ேரச்சாக்குேலுக்கரச்சாக ஒன்று

கூடி வரகின்ுறைன," என்ுறைத குறிபபிட்ோத (நியூஸ றலன், கமரச்சார்ச்

24, 1979)

ஆனரச்சால் அதே பக்கத்தில்,  இளம தச்சரச்சாச்சலிஸடுக்கள

அறகமபபின் (Young Socialists - YS) 19 ஆம வரோரச்சாந்ே கமரச்சாநரச்சாடு

குறித்ே கவனத்றே ஈர்க்கும முேல்பக்க விளமபரம ஒன்றில்,

"கேரச்சாழிற் கட்சி அரச்சரச்சாங்கத்றேக் கீழிுறைக்கு,"  என்ுறை தகரச்சாஷமும
இரந்ேத.

அமகமரச்சாநரச்சாட்டில் நிறுறைதவற்ுறைபபட்ோ, “கமரச்சார்ச் கமரச்சாே கரத்தக்கள

நறோமுறுறையில் எமறகம தநரச்சாக்கிதய கச்சலுத்ேபபட்ோத" என்று

பிரகோனபபடுத்திய ஒர தீர்கமரச்சானம,  பண்ோரச்சாவினரச்சால்

வறரயபபட்டிரந்ே அத,  பின்வரகமரச்சாறு அறிவித்ேத:  "கேரச்சாழிற்

கட்சி அரச்சரச்சாங்கத்தின் இந்ே விதனரச்சாே நரச்சாோகத்றேப

பரச்சாதகரச்சாபபேற்கரச்சாக நின்ுறை அறனவரத முகத்திறரயும இபதபரச்சாத

கிழிக்கபபட்டுளளத.  ஆட்சி அதிகரச்சாரத்திற்கரச்சான தபரச்சாரரச்சாட்ோத்தின்

பரச்சாககமரச்சாக WRP கமற்றும YS இன் கேரச்சாழிற் கட்சிறயக்

கீழிுறைக்குவேற்கரச்சான ககரச்சாளறக ச்சர்ச்றச்சக்கிோமின்றி ச்சரியரச்சானகேன

நிரூபணகமரச்சாகி உளளத.  ஆனரச்சால் தோரச்சாரிக்கள அவர்களின்

கச்சரச்சாந்ே பிற்தபரச்சாக்குத்ேனகமரச்சான கமற்றும அற்பத்ேனகமரச்சான

வழியிதலதய,  நகமத எச்ச்சரிக்றககறள ஆயிரம முறுறை

அடிக்தகரச்சாடிட்டு கரச்சாட்டியுளளனர் என்ுறை உண்றகம,

எந்ேவிேத்திலும நமறகமத் திரபதிபபடுத்தி விோவில்றல."

(நியூஸ றலன், கமரச்சார்ச் 26, 1979)

பண்ோரச்சாவின் தச்சர்ச்சில் பரச்சாணியிலரச்சான (Churchillian)

வரச்சார்த்றேஜரச்சாலங்களரச்சால் கூோ,  WRP இன் ககரச்சாளறககள

ஆபத்ேரச்சான விேத்தில் ேோம கமரச்சாறிவிட்டிரந்ேன என்ுறை

உண்றகமறய கமறுறைக்க முடியவில்றல.  "கலஹன்

அரச்சரச்சாங்கத்தின் தவறல அழிபதபரச்சாறரயும கமற்றும கூலி

கவட்டுதவரச்சாறரயும கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கம 1974  இல் ஹீத்றே

தபரச்சால் பேவியிலிரந்த கீழிுறைக்கி விட்டிரந்ேரச்சால் அத கபரிதம

விரமபத்ேக்கேரச்சாக இரந்திரக்கும" என்ுறைவர் ஒரவிே

ஏகமரச்சாற்ுறைத்தோன் ஒபபுக் ககரச்சாண்ோரச்சார். (அதே ஆவணம)

யேரச்சார்த்ேத்தில்,  WRP,  1975  இல் இரந்த கேரச்சாழிற்

கட்சிவரச்சாதிகறள ட்கரரச்சாட்ஸகிறய தபரச்சால் எதிர்த்திரந்ேரச்சால் —

அேரச்சாவத,  தோரச்சாரிக்களுக்குக் கேறவத் திுறைந்த விட்ோேற்கரச்சாக

அவர்களின் தகரச்சாபத்றே கேரச்சாழிற் கட்சி ததரரச்சாகிகளுக்கு எதிரரச்சாக

ஒரமுறனபபடுத்தி, இோத-வரச்சார்த்றே ஜரச்சாலக்கரச்சாரர்கள

கலஹனிோமிரந்த முறித்தக் ககரச்சாளள தவண்டுககமனக் தகரச்சாரி,

வட்ோரச்சார கேரச்சாழிற் கட்சி கிறளகளுக்குள தோரச்சாரி-ஆேரவ கேரச்சாழிற்

கட்சிவரச்சாதிகளுக்கு எதிரரச்சாக நோந்த ககரச்சாண்டிரந்ே

தகமரச்சாேல்களுக்குள ேறலயீடு கச்சய்த,  இறோகமரவ

தகரச்சாரிக்றககளின் அடிபபறோயில் கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்றே

திட்ோமிட்டு அணிதிரட்டி,  எதிர்த்திரந்ேரச்சால்— அதிக

விரமபத்ேக்கேரச்சாக இரந்திரக்கும.  அத்ேறகய ககரச்சாளறக,

தபரச்சார்குணம மிக்க கேரச்சாழிற் கட்சிவரச்சாதிகள கமற்றும

ஒட்டுககமரச்சாத்ேகமரச்சாக கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்தின் கண்களில், அளவிோ

முடியரச்சாேளவ, கட்சியின் கமதிபறப உயர்த்தி இரக்கும.

அத்தீர்கமரச்சானம கநறிபபிுறைழ்ந்திரந்ேத என்பத,  அத தோரச்சாரி

கவற்றிறயச் ச்சர்வச்சரச்சாேரச்சாரணகமரச்சாக எடுத்தக் ககரச்சாண்ோதிலும

கமற்றும தோரச்சாரிக்கறள ேடுக்கவம கேரச்சாழிற் கட்சிக்கு

வரச்சாக்களிக்கவம கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்றே அணிதிரளுகமரச்சாறு

அறஅழைபபு விடுக்க அத அக்கறுறையும கூோ எடுக்கவில்றல

என்ுறை உண்றகமயினரச்சாலும எடுத்தக்கரச்சாட்ோபபட்ோத.

பின்னர் WRP இன் அரசியல் நிறலபபரச்சாட்டில் கமற்குறைரச்சார

திரபபமும இரந்ேத.  அேனத முந்றேய ஒட்டுககமரச்சாத்ே
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நிறலபபரச்சாடும தோரச்சாரிக்களின் நரச்சாோரச்சாளுகமன்ுறை ஆட்சிக் கவிழ்பபு

ச்சதியரச்சால் கச்சல்வரச்சாக்கு இஅழைந்திரந்ேறே உணர்ந்த,  WRP

ேறலவர்கள,  ேரச்சாட்ச்சர் கவன்ுறைரச்சாலும பரவரச்சாயில்றல என்று

வரச்சாதிட்டு,  அவர்களின் உறுபபினர்கள கமற்றும கேரச்சாழிலரச்சாள

வர்க்கத்தின் கண்களில் கமண்றணத் தூவ முறனந்ேனர்.

கேரச்சாழிற் கட்சி அரச்சரச்சாங்கத்றே விோ தோரச்சாரி அரச்சரச்சாங்கம

தகமரச்சாச்சகமரச்சாக இரக்கும என்று கூறியேற்கரச்சாக,  அவர்கள,

குஅழைபபமமிக்க குேர்க்கவரச்சாேத்தோன்,  பல்தவறு திரத்ேல்வரச்சாேக்

குழுக்கறளக் பின்வரகமரச்சாறு கண்டித்ேனர்:

“பிரிட்ோனில் இன்று தீர்க்ககமரச்சானத

என்னகவன்ுறைரச்சால்,  ேரச்சாட்ச்சரம தஜரச்சாச்சபபும,

கலஹறனயும தஹலிறயயும விோ அதிககமரச்சாக

கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்றே அகநிறலயரச்சாக

கவறுபபவர்களரச்சா என்பதேரச்சா,  ஆகதவ

அவர்கறளத் ேரச்சான் மிகவம ஆக்தரரச்சாஷகமரச்சாக

ேரச்சாக்க தவண்டுகமரச்சா என்பதேரச்சா கிறோயரச்சாத.

“தீர்க்ககமரச்சான கரச்சாரணி,  புுறைநிறலயரச்சான உலக

கநரக்கடியும கமற்றும பிரிட்டிஷ் முேலரச்சாளித்தவம

மீேரச்சான அேன் பரச்சாதிபபும ேரச்சான்.  எதிர்வரம

கபரச்சாதத் தேர்ேலில் யரச்சார் கஜயித்ேரச்சாலும

பிரிட்ோனில் உளநரச்சாட்டு தபரச்சாரக்கரச்சான களம
அறகமக்கபபட்டுவிட்ோத.

“அறனத்த திரத்ேல்வரச்சாதிகளும கச்சய்வத

தபரச்சாலதவ,  தோரச்சாரிகள கஜயித்ேரச்சால் ேரச்சான்

கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்தின் மீத கபரம

ேரச்சாக்குேல்கள நோத்ேபபடும,  கேரச்சாழிற் கட்சி

கஜயித்ேரச்சால் ஒபபீட்ோளவில் அவர்கள

பரச்சாதகரச்சாபபரச்சாக இரபபரச்சார்கள என்று கூறுவத,

எதிர்வரவிரக்கும தகமரச்சாேல்களுக்கு கேரச்சாழிலரச்சாள

வர்க்கத்றே ேயரச்சாரிபபின்றி விட்டு றவபபேரச்சாக

ஆகிவிடும." (நியூஸ றலன், ஏபரல் 7, 1979)

இந்ே வழியில் கரச்சாரணம கரச்சாட்டுவத கமரச்சார்க்சிச்சத்றே

தகலிக்கூத்ேரச்சாக்குவேரச்சாகும. வர்க்கப தபரச்சாரரச்சாட்ோம எந்ே அரசியல்

வடிவங்கள மூலகமரச்சாக கவளிபபட்ோதேரச்சா அேன் புுறைநிறல

முக்கியத்தவம எடுத்தக் ககரச்சாளளபபோவில்றல.  ஒர

ட்கரரச்சாட்ஸகிச்சவரச்சாதி பின்வரகமரச்சாறு வரச்சாதிோ முடியும:  "ேரச்சாட்ச்சர்

கமற்றும கலஹனுக்கு இறோயிலரச்சான அகநிறல ஒற்றுறகமகறள

கபரச்சாரட்படுத்ேரச்சாகமல்,  தோரச்சாரிக்கள மீண்டும அதிகரச்சாரத்திற்கு

வந்த,  ஹீத் கேரச்சாோங்கிய தவறலறயத் கேரச்சாோர்வேற்கு நரச்சாம

அனுகமதிக்கக் கூோரச்சாத.  கலஹன் நமறகமக்

கரச்சாட்டிக்ககரச்சாடுத்திரந்ேரச்சாலும கூோ,  நமறகம விறலயரச்சாக

ககரச்சாடுத்த அவறர ேண்டிபபதில் எந்ே அர்த்ேமும இல்றல.

முேல் விோயங்கள முேலில் இரக்க தவண்டும.  தோரச்சாரிக்கறள

கவளியில் நிறுத்தவேற்கரச்சாக,  கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்றே,  ஒர

புரட்சிகர தவறலத்திட்ோத்தின் அடிபபறோயில்,  அணித்திரட்டி

இரக்க தவண்டும. கேரச்சாழிற் கட்சிக்குப பரச்சாரியளவில், ஆனரச்சால்

விகமர்ச்சனபூர்வகமரச்சாக, வரச்சாக்களிக்க அறஅழைபபு விடுபபேன் மூலகமரச்சாக

கேரச்சாழிலரச்சாளர்கறள கநறிபபிுறைஅழைச் கச்சய்வேற்கரச்சான ச்சமூக

ஜனநரச்சாயகவரச்சாதிகளின் முயற்சிறய நரச்சாம முறியடிக்க தவண்டும.

இத முேலரச்சாளித்தவத்தக்கு எதிரரச்சாக ஓர் அடி ககரச்சாடுக்கும

என்பதேரச்சாடு,  ஒதரயடியில் என்குறைன்றுறைக்குகமரச்சாய் ச்சமூக

ஜனநரச்சாயகவரச்சாே ததரரச்சாகிகறள அமபலபபடுத்ே சிுறைந்ே

நிறலறகமகறள உரவரச்சாக்கும."

WRP இவ்வரச்சாுறைரச்சான எறேயும கூுறைவில்றல.  அேற்கு பதிலரச்சாக

நியூஸ றலன் அறிக்றக பின்வரகமரச்சாறு கேரச்சாோர்ந்ேத: “கபரம

எண்ணிக்றகயிலரச்சான கேரச்சாழிலரச்சாளர்கள,  ேங்களின் தவறலகள

கமற்றும வரச்சாழ்க்றக நிறலறகமகள கமற்குறைரச்சார கேரச்சாழிற் கட்சி

அரச்சரச்சாங்கத்ேரச்சால் கரச்சாபபரச்சாற்ுறைபபடும என்ுறை உளளரச்சார்ந்ே

நமபிக்றகயில்,  இத்தேர்ேலில் கேரச்சாழிற் கட்சிக்கு

வரச்சாக்களிபபரச்சார்கள என்பத நகமக்கு கேரியும. கேரச்சாழிலரச்சாளர்களின்

நலன்கறள அவ்வழியில் பரச்சாதகரச்சாக்க முடியரச்சாத."

அபபடியரச்சாயின் WRP என்ன முன்ககமரச்சாழிந்ேத?  "தச்சரச்சாச்சலிச்ச

ககரச்சாளறககள"  என்று அத எறே அறஅழைத்ேதேரச்சா அறே

முன்றவக்க 60  தவட்பரச்சாளர்கறள நிறுத்தி,  கேரச்சாழிலரச்சாள

வர்க்கத்றே அணிதிரட்டுவேற்கரச்சான ஒர உண்றகமயரச்சான

அரசியல் மூதலரச்சாபரச்சாயத்தின் இோத்தில் அத ஒர பிரச்ச்சரச்சார

திறச்சத்திரபபறல முன்றவத்ேத. இந்ே பிரச்ச்சரச்சாரம

தோரச்சாரிக்களுக்கு எதிரரச்சாக,  அதேதவறளயில் கேரச்சாழிற்

கட்சிவரச்சாதிகறள அமபலபபடுத்தியும கமற்றும இத்ேறகய

சீர்திரத்ேவரச்சாதிகளுோன் ேவிர்க்கவியலரச்சாே புரட்சிகர

பலபபரீட்றச்சக்கரச்சாக கேரச்சாழிலரச்சாளர்கறள ேயரச்சார் கச்சய்வறே

அடிபபறோயரச்சாக ககரச்சாண்டிரந்திரந்ேரச்சால் கமட்டுந்ேரச்சான்,  கட்சி

பேரச்சாறகயின் கீழ் தவட்பரச்சாளர்கறள நிறுத்தி ஒர தேர்ேல்

ேறலயீடு கச்சய்வத பயனுளளேரச்சாக இரந்திரக்கும.

அரசியல்ரீதியில் நனவபூர்வகமரச்சான ஒவ்கவரச்சார கேரச்சாழிலரச்சாளியும

புரிந்த ககரச்சாளளக்கூடிய இந்ே கேளிவரச்சான புரட்சிகர

நிறலபபரச்சாட்டில் இரந்த தபரச்சாரரச்சாடுவேற்குப பதிலரச்சாக, WRP இன்

ேறலயீடு அரசியல் ேட்டிக்கழிபபு கமற்றும குஅழைபபங்களின் ஒர

வடிவகமரச்சாக இரந்ேத:

“கேரச்சாழிலரச்சாளர் புரட்சிக் கட்சி (WRP)

கேரச்சாழிலரச்சாளர்கறள கலஹன் பின்னரச்சாதலரச்சா,

றகமக்கல் ஃபூட் அல்லத கபன் (Michael Foot or

Tony  Benn) பின்னரச்சாதலரச்சா அணித்திரட்டுவேற்கரச்சாக

இந்ே கபரச்சாதத் தேர்ேலில் பங்ககடுக்கவில்றல,

கமரச்சாுறைரச்சாக அதிகரச்சாரத்திற்கரச்சான தபரச்சாரரச்சாட்ோத்றே

ஒழுங்கறகமக்கும நகமத முன்தனரச்சாக்றக
முன்கனடுக்கதவ பங்ககடுக்கிுறைத."

WRP நிறலபபரச்சாட்டின் முக்கிய உளளோக்கம, —ச்சமூக

ஜனநரச்சாயகவரச்சாதிகளுக்கும தோரச்சாரிகளுக்கும இறோதய எந்ே

வித்தியரச்சாச்சமும இல்றல என்பத— ஹிட்லர் கவற்றிக்கு முன்னர்
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ஸரரச்சாலினிஸடுகளுக்கு எதிரரச்சான தபரச்சாரரச்சாட்ோத்தில் ட்கரரச்சாட்ஸகி

எந்ே தகமரச்சாச்சகமரச்சான ேவறுறை ஆய்வ கச்சய்திரந்ேரச்சாதரரச்சா,  அறேதய

கமறுஉற்பத்தி கச்சய்ேத.  பரச்சாசிச்சமும ச்சமூக ஜனநரச்சாயகமும

ஏுறைத்ேரச்சாஅழை முேலரச்சாளித்தவத்திற்கு தச்சறவயரச்சாற்றுகின்ுறைன, அங்தக

அவ்விரண்டுக்கும இறோதய எந்ே வித்தியரச்சாச்சமும இல்றல

என்ுறை ஸரரச்சாலினிச்ச வரச்சாேத்திற்குப பதிலளித்த,  ட்கரரச்சாட்ஸகி
பின்வரகமரச்சாறு எழுதினரச்சார்:

“இந்ே ஸரரச்சானிச்ச ேத்தவத்தின் ச்சரச்சாரம பின்வரகமரச்சாறு மிகவம

கேளிவரச்சாக உளளத:  முற்றுமுழுேரச்சான முரண்பரச்சாடு பற்றிய

கமரச்சார்க்சிச்ச நிரரச்சாகரிபபிலிரந்த அத முரண்பரச்சாடுகளின்

கபரச்சாதவரச்சான கமறுபறபயும,  தகமலும ஒபபீட்ோளவிலரச்சான

முரண்பரச்சாட்டின் கமறுபறபயும தநரச்சாக்கி திரமபுகின்ுறைத.  இந்ே

பிறஅழை ேரந்ேரச்சாழ்ந்ே தீவிரக் ககரச்சாளறகக்கு உேரச்சாரணகமரச்சாகும.

முேலரச்சாளித்தவத்தின் ஆட்சி வடிவ அரங்கிற்கு உளதளதய

கூோ பரச்சாசிச்சத்தக்கும ஜனநரச்சாயகத்தக்கும இறோதய

எவ்வறகயிலும முரண்பரச்சாடு இல்றல என்ுறைரச்சால்,  அபதபரச்சாத

இரண்டு ஆட்சிகளும தபரச்சாதகமரச்சானளவக்கு கவளிபபறோயரச்சாக

ஒதரகமரச்சாதிரியரச்சானறவயரச்சாக இரக்க தவண்டும.  இதிலிரந்த

கபறும முடிதவ,  ச்சமூக ஜனநரச்சாயகமும பரச்சாசிச்சமும ஒன்று

என்பத." (தஜர்கமனி 1931-1932, நியூ பரச்சார்க், பக்கம 63)

சில ச்சந்ேர்பபங்களில் கமட்டுந்ேரச்சான்,  WRP ேறலவர்கள

அவர்களின் தேர்ேல் அறிக்றககளுக்குள ஆஅழைகமரச்சாக புறேத்த

றவத்த,  கேரச்சாழிற் கட்சிக்கு வரச்சாக்களிக்க அறஅழைபபு

விடுத்தளளனர்.  ஆனரச்சால் முறளவிட்டு வரம

ச்சந்ேர்பபவரச்சாேத்தின் விறேகள அதிதீவிர-இோத வடிவத்திற்குள

ஏற்கனதவ தளிர்விோத் கேரச்சாோங்கி இரந்ேன.  வரச்சாக்குபபதிவின்

முடிவ எந்ேவிே முக்கியத்தவமும ககரச்சாண்டிரக்கப

தபரச்சாவதில்றல கமற்றும உளநரச்சாட்டு தபரச்சார் வரவளளத என்று

மீண்டும மீண்டும அறிவித்த வந்ே பின்னர்,  தேர்ேல் அன்று,

"தோரச்சாரியிச்சத்திற்கு தேர்ேலில் கமரணஅடி வஅழைங்க" பரச்சாரியளவில்

வரச்சாக்களிக்க வரகமரச்சாறு கேரச்சாழிலரச்சாளர்களிோமும நடுத்ேர

வர்க்கத்திோமும ஓர் ஆச்ச்சரியமூட்டும அறஅழைபறப விடுத்ேத.

(நியூஸ றலன், தகம 3, 1979)

அேன் பின்னர்,  அத,  ேரச்சாட்ச்சர் கேரச்சாழிற்ச்சங்கங்கறளயும

கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்தின் அடிபபறோ உரிறகமகறளயும அழிக்க

உத்தேசித்திரபபேரச்சாக எச்ச்சரித்ேத.  இந்ே அச்சுறுத்ேறலத்

ேடுக்கக்கூடியவர்களரச்சாக அேன் 60  தவட்பரச்சாளர்கறள

சுட்டிக்கரச்சாட்டிய நியூஸ றலன் குறிபபிட்ோத:  "அரச்சரச்சாங்கம

அறகமக்க தபரச்சாதகமரச்சானேரச்சாக இல்றலகயன்ுறைரச்சாலும,  நரச்சாங்கள

முேலரச்சாளித்தவத்தின் உலகப கபரச்சாரளரச்சாேரச்சார கநரக்கடிக்கும

திவரச்சாலரச்சான பிரிட்ோனில் அேன் கவளிபபரச்சாட்டுக்கு ஒர

கேளிவரச்சான தச்சரச்சாச்சலிச்ச ககரச்சாளறகறய கமரச்சாற்றீோரச்சாக

வஅழைங்குகிதுறைரச்சாம." (அதே ஆவணம)

ஆனரச்சால் கேரச்சாழிலரச்சாளர்களின் இயக்கத்றே அழிக்க அச்சுறுத்தம,

எதிர்வரவிரந்ே தோரச்சாரி கவற்றியின் முன்னரச்சால் கேரச்சாழிலரச்சாளர்கள

என்ன கச்சய்வத?  பின்வரம வியபபூட்டும முன்தனரச்சாக்கு

வஅழைங்கபபட்ோத:

“அடுத்ே கபரச்சாதத் தேர்ேலில்,  அத எபதபரச்சாத

நோந்ேரச்சாலும,  நரச்சாங்கள ஓர் அரச்சரச்சாங்கம அறகமக்க

தபரச்சாதகமரச்சான தவட்பரச்சாளர்கறளக் களத்தில் இுறைக்க
பணியரச்சாற்றுதவரச்சாம.”

இத கவறுகமதன கோந்த கச்சன்றுவிோக் கூடிய குறிபபல்ல:

ேரச்சாட்ச்சர் அரச்சரச்சாங்கத்தின் யேரச்சார்த்ேத்றே முகங்ககரச்சாடுத்திரந்ே

நிறலயில்,  அதிதீவிர-இோதவரச்சாேம மீத கச்சய்திரந்ே

நரச்சான்கரச்சாண்டு கரச்சால பரிதச்சரச்சாேறன முட்டிதகமரச்சாதி சிேறியத —

ஹீலி ஒர ச்சந்ேர்பபவரச்சாே பரச்சாரரச்சாசூட் தறணககரச்சாண்டு

கரச்சாபபரச்சாற்ுறைபபட்ோரச்சார். 1975  இல் இரந்த 1979  வறரயிலரச்சான

கரச்சாலகட்ோம,  அறனத்திற்கும தகமலரச்சாக,  பிரிட்ோனிலும கமற்றும

ச்சர்வதேச்ச அளவிலும இரண்டு ேரபபிலும,  கேரச்சாழிலரச்சாள

வர்க்கத்திலிரந்த விலகிய கரச்சாலபபகுதியரச்சாக இரந்ேத.  நரச்சாம

பின்னர் குறிபபிட்டு கரச்சாட்ோவிரபபறேப தபரச்சால,  WRP

பிரிட்ோனுக்கு கவளிதய அேன் தவறலகளில்,  ஏற்கனதவ

பரச்சாட்ோரச்சாளி வர்க்கம அல்லரச்சாே கமற்றும பிற்தபரச்சாக்குத்ேனகமரச்சான

ச்சக்திகளுோன் ச்சந்ேர்பபவரச்சாே உுறைவகறள விறளவித்திரந்ேத.

அதிதீவிர-இோத வரச்சாய்ச்சவோரச்சால் ககரச்சாண்டு மூடிகமறுறைக்கபபட்ோ

ஒர கரச்சாலபபகுதியரச்சாக இரந்ே தபரச்சாதினும,  பிரிட்ோனுக்கு

உளதளயும கூோ இதேதபரச்சான்ுறை ஒர திரபபத்திற்கு முற்றிலுகமரச்சாக
ேயரச்சாரிபபு கச்சய்யபபட்டிரந்ேத.

11. The Degeneration of the Party Regime

11. கட்சி ஆட்சியின் சீரழிவ

இந்ே திரபபத்தின் வர்க்க அடித்ேளத்றே, 1974-75  இதலதய

அத்தியரச்சாவசியத் கேரச்சாழிற்தறுறையில் இரந்ே கட்சியின்

கேரச்சாழிற்ச்சங்க கரச்சாரியரச்சாளர்களத அழிவில் முன்கூட்டிதய

கரச்சாணக்கூடியேரச்சாக இரந்ேத. அத கட்சி ேறலறகமயில் நடுத்ேர

வர்க்கத்தின் கச்சல்வரச்சாக்கு அபரச்சாயகரகமரச்சாக வளர்ச்சி

அறோவேற்கரச்சான நிறலறகமகறள உரவரச்சாக்கி இரந்ேத. ஹீலி

அதிகரித்ேளவில் ச்சரச்சார்ந்திரந்ே குறைட்கிதுறைவகள கமற்றும

அகலக்ஸ மிட்கச்சல்,  அத்தோன் கட்சித் ேறலறகமயகத்தில்

கச்சயலரச்சாற்றி வந்ே ோஜன் கணக்கரச்சான வர்க்க உணர்வற்ுறை

கமற்றும தகமதலரச்சாட்ோகமரச்சான நபர்கள தபரச்சான்ுறை ச்சக்திகளரச்சால் இத

பிரதிநிதித்தவம கச்சய்யபபட்ோத.  கட்சிக்குள இந்ே ச்சமூக

அடுக்குத்ேரச்சான் கேரச்சாழிலரச்சாளர் புரட்சிக் கட்சிக்குள எதிர்வர்க்க

நலன்கள ஊடுரவவேற்கரச்சான பிரேரச்சான வழித்ேோகமரச்சாக

(transmission belt) ஆகியிரந்ேத. ச்சமூக ஜனநரச்சாயகவரச்சாதிகளுக்கு

எதிரரச்சான 1975-79 "தபரச்சாரரச்சாட்ோம" குட்டி-முேலரச்சாளித்தவ தீவிரவரச்சாே

கூறுபரச்சாடுகள கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்றே தநரச்சாக்கி

கபரச்சாறுறகமயிஅழைந்திரந்ேறேயும கமற்றும கேரச்சாழிற் கட்சி கமற்றும

கேரச்சாழிற்ச்சங்க அதிகரச்சாரத்தவத்திற்கு எதிரரச்சான ஒர திட்ோமிட்ோ

தபரச்சாரரச்சாட்ோத்றே நோத்தவேற்கரச்சான அவர்களின்

இயரச்சாலரச்சாறகமறயயும பிரதிபலித்ேத.  அறனத்திற்கும தகமலரச்சாக,
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வர்க்கப தபரச்சாரரச்சாட்ோத்தில் எந்ேவிே முன் அனுபவமும இல்லரச்சாத,

ஃபளீட் வீதி (Fleet  Street)  கமற்றும தகமற்கு முறனயில் (West

End) இரந்த WRP இன் அரசியல் குழுவக்குள நுறஅழைந்திரந்ே

பத்திரிறகயரச்சாளர்கள,  நடிகர்கள கமற்றும நடிறககளின்

கூறுபரச்சாடுகள கட்சி முன்கனரச்சாரதபரச்சாதம அறிந்திரரச்சாே ச்சோரீதியரச்சான

ஆேரச்சாரவளங்கள றகவரவேற்கரச்சான கேரச்சாோர்புகறள வஅழைங்கின.

கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்திற்குள கட்சி உறுபபினர்களின் நரச்சாளரச்சாந்ே

தபரச்சாரரச்சாட்ோங்களுக்கு அபபரச்சாற்பட்டு,  கபரம பணத்கேரச்சாறக

திரட்ோபபட்ோத.  இவ்விேத்தில் கமத்திய ேறலறகமயரச்சானத,

ச்சரச்சாகமரச்சானிய கீழ்கமட்ோ உறுபபினர்களிோமிரந்த சுேந்திரகமரச்சாக

கச்சயற்படுவேற்கரச்சான நிறலறய கபற்றுக்ககரச்சாண்டு ஜனநரச்சாயக

கமத்தியத்தவத்தின் அடித்ேளங்கறளதய அழித்ேத.

ஹீலிறயச் சுற்றியிரந்ே உயரதிகரச்சார நபர்களினத ஒர

பரிவரச்சாரத்தின் "தகமல் அடுக்கு"  என்றும,  முடிகவடுக்கும
நறோமுறுறைகளில் எந்ே பரச்சாத்திரமும வகிக்க கமறுக்கபபட்டு
கவறுகமதன கட்ோறளகறள ஏற்று வந்ே நூற்றுக் கணக்கரச்சான

கீழ்கமட்ோ உறுபபினர்கள நிரமபிய "கீழ் அடுக்கு" என்றும கட்சி

பிளவபடுத்ேபபட்ோத.  இத கட்சிக்குள ஒட்டுககமரச்சாத்ேகமரச்சாக
அரசியல் உுறைவகளில் கேரச்சாோர்ச்சியரச்சான சீரழிறவ
உண்ோரச்சாக்கியத.  ேறலறகமதயரச்சா,  வர்க்க தபரச்சாரரச்சாட்ோ கமட்ோத்தில்
கட்சிக்கும கேரச்சாழிலரச்சாளர்களுக்கும இறோயிலரச்சான நிஜகமரச்சான
உுறைவகறள அதிகரித்ேளவில் உணர்ந்தககரச்சாளளமுடியரச்சாேேரச்சாக

இரந்ேத. ேறலறகம அலுவலகத்திற்கும WRP கிறளகளுக்கும

இறோயிலரச்சான கேரச்சாோர்பு முற்றிலும நிர்வரச்சாகரீதியரச்சான ேன்றகமறய

ஏற்ுறைதோன்,  ஒர வர்த்ேக நிறுவனத்தின் ேறலறகம

அலுவலகத்திற்கும வட்ோரச்சார கிறள அலுவலகத்திற்கும
இறோயிலரச்சான உுறைறவப தபரச்சால இரந்ேத. பல உறுபபினர்கதள
அறிந்திரரச்சாே அளவக்கு ஹீலிதய கூோ கண்கரச்சாணரச்சாே பிரமுகரரச்சாக

ஆகியிரந்ேரச்சார் — தகமலும அவரம அவர்கறளக் குறித்த

கவகு குறுறைவரச்சாகதவ அறிந்திரந்ேரச்சார்.  கபய்ரூட்,  ோகமஸகஸ,
பரச்சாக்ேரச்சாத்,  அபுேரச்சாபி கமற்றும திரிபதபரச்சாலிக்கரச்சான அவரத
விஜயங்கள ச்சந்தேகத்திற்கிோமின்றி கிளரச்சாஸதகரச்சா,  கஷர்ஃபீல்ட்,
கமரச்சான்கச்சஸோர் கமற்றும கரச்சார்டிஃபபுக்கரச்சான அவர் விஜயங்கள விோ
மிகவம அடிக்கடி நோந்ேன.

கமத்திய கிஅழைக்கில் WRP இன் அறஅழைபபுச்சீட்ோரச்சாக அவர் வனச்சரச்சா

கரட்கிதுறைறவப கபரிதம ச்சந்ேர்பபவரச்சாேரீதியில்

பயன்படுத்தியேன் அடிபபறோயில்,  ஹீலியின் உயரப புறைந்த

ககரச்சாண்டிரந்ே இரரச்சாஜேந்திரமும கமற்றும பரந்ேளவிலரச்சான ஆேரச்சார
வளங்கறள அவர் திடீகரன அணுக முடிந்ேதம,  கட்சியின்
அரசியல் நிறலபபரச்சாட்டிலும கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்தோனரச்சான
அேன் உுறைவகளிலும ஒர அழிவகரகமரச்சான விறளறவ ஏற்படுத்தி
இரந்ேத. அேன் நிஜகமரச்சான உத்தேச்சம என்னவரச்சாக இரந்ேரச்சாலும,

அதகவரச்சார நிகழ்ச்சிபதபரச்சாக்கின் பரச்சாககமரச்சாக இரந்ேத,  இந்ே

நிகழ்ச்சிபதபரச்சாக்கின் மூலகமரச்சாக WRP அன்னிய வர்க்க ச்சக்திகளின்
அரசியல் பிடியில் கமரச்சாட்டிக் ககரச்சாண்ோத.  அத ஒர ச்சரியரச்சான
தபரச்சாக்றக எடுக்க தவண்டிய மிக அவசியத்தில் இரந்ே அந்ே

ேரணத்தில்,  கமத்திய கிஅழைக்கில் அேன் பணிகளின் "கவற்றி",

ஆரமபத்தில் இரந்தே இதில் ஓர் அடிபபறோயில் பரச்சாட்ோரச்சாளி

வர்க்கத்தோன் கேரச்சாோர்பற்ுறை ஒர நிறலபபரச்சாடு இரந்ே நிறலயில்,

அத பிரிட்ோனிலும ச்சர்வதேச்ச அளவிலும கேரச்சாழிலரச்சாள

வர்க்கத்தினுள ஊடுரவவதில் அரிேரச்சாகதவ ேங்கியிரக்கும

நிறலறகமயில் இரந்ேத.  பல ேச்சரச்சாபேங்களரச்சாக ட்கரரச்சாட்ஸகிச்ச

ககரச்சாளறககளுக்கரச்சான தபரச்சாரரச்சாட்ோத்தில் WRP அபிவிரத்தி

கச்சய்திரந்ே பிரிட்டிஷ் கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கம கமற்றும ச்சர்வதேச்ச
கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்திற்கு இறோயிலரச்சான கநரக்ககமரச்சான உற்ுறை
கேரச்சாோர்பு சீரரச்சாக கீஅழைறுக்கபபட்ோத. கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்திலிரந்த

ேனிறகமபபடுவதம இத்ேறகய ககரச்சாளறககறளக் றகவிடுவதம

ஒன்றுக்ககரச்சான்று கபரச்சாரத்ேகமரச்சான விகிேத்தில் அதிகரித்ேத.  ஒர
குறிபபிோத்ேக்க உண்றகம இந்ே நிகழ்ச்சிபதபரச்சாக்றக

எடுத்தக்கரச்சாட்டுகிுறைத. தகம 1979  தேர்ேலில், கேரச்சாழிலரச்சாளர்கள —

கலஹன் மீத அவர்களுக்கு கவறுபபு இரந்ேதபரச்சாதினும—

உறுதியரச்சாக தோரச்சாரிக்களுக்கு எதிரரச்சாக வர்க்க வரச்சாக்குகறளப
பதிவ கச்சய்ய வரச்சாக்குச்ச்சரச்சாவடிகளுக்கு அணிவகுத்ே நிறலயில்

கேரச்சாழிற் கட்சிக்கு வரச்சாக்குகள அதிகரித்ேன. 1975 இல் இரந்த
WRP ேறலவர்கள ச்சமூக ஜனநரச்சாயகவரச்சாதிகறள எதிர்த்ே
அவர்களின் தபரச்சாரரச்சாட்ோங்களுக்கு கேரச்சாழிற் கட்சி மீேரச்சான ஒர

ச்சர்வஜனவரச்சாக்ககடுபபுக்கு விடுத்திரந்ே அறஅழைபபிற்கு

அடிபபறோயரச்சாக WRP ேறலவர்கள எந்ே ச்சமூக ச்சக்திறயச்
ச்சரச்சார்ந்திரந்ேதேரச்சா அந்ே நடுத்ேர வர்க்கத்திற்குள வலறே
தநரச்சாக்கி கூர்றகமயரச்சான ஊச்சலரச்சாட்ோம இரந்ேேன் ஒர தநரடி

விறளவரச்சாகவம, ேரச்சாட்ச்சர் அதிகரச்சாரத்திற்கு வந்ேரச்சார்.  ஆனரச்சால்

வரச்சாக்கு எண்ணிக்றககள அறிவிக்கபபட்ோ பின்னரம கூோ, WRP

பின்வரகமரச்சாறு கபரறகமபீற்றியத:  "கேரச்சாழிற் கட்சியின் அதிகரச்சார

கவற்றிக்கரச்சாக நரச்சாங்கள அறஅழைபபு விடுக்கவில்றல." (நியூஸ

றலன்,  தகம 5, 1979)  WRP இங்தக கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கத்தின்

மீேரச்சான அேன் அரசியல் உணர்வற்ுறை ேன்றகமறய
புகழ்ந்தறரக்கிுறைத.

அக்கட்டுறர இவ்வரச்சாறு கூறுகமளவக்குச் கச்சன்ுறைத:  "கேரச்சாழிற்

கட்சி கமற்றும TUC ேறலவர்களரச்சால் கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கம
ேறலறகமயின்றி விோபபட்டிரபபதே,  கேரச்சாழிற் கட்சியிலிரந்த
கபுறைபபடும கோந்ே நரச்சாலறர ஆண்டுகரச்சால மிகவம
அத்தியரச்சாவசிய படிபபிறன,  இததவ கபரச்சாத தேர்ேலில்
தேரச்சால்விக்கரச்சான கரச்சாரணம என்று நரச்சாங்கள நமபுகிதுறைரச்சாம."

நியூஸ றலன் ஆசிரியர் குழு,  இந்ே பிரகோனத்றேச்
கச்சய்ேதபரச்சாத,  அேற்கு முந்றேய நரச்சான்கரச்சாண்டுகளில்
கேரச்சாழிலரச்சாளர் புரட்சிக் கட்சியின் பரச்சாத்திரம குறித்த மிகவம
நரச்சாச்சகரகமரச்சான குற்ுறைச்ச்சரச்சாட்றோதய அவர்கள வறரந்திரந்ேனர்
என்பறே அதனககமரச்சாக உணர்ந்திரக்கவில்றல.

கேரச்சாழிலரச்சாள வர்க்கம ேறலறகமயின்றி விோபபட்டிரந்ேத

என்ுறைரச்சால்,  அேனத புரட்சிகர முன்னணிப பறோயும கமற்றும

அரசியல்ரீதியில் நனவபூர்வகமரச்சான அேன் பிரிவகளும WRP

ேறலறகமயரச்சால் ேவுறைரச்சாக வழிநோத்ேபபட்டிரந்ேேரச்சாலரச்சாகும.  அேன்

தேரச்சாற்கடிபபுவரச்சாே ச்சரச்சாகச்சத்றே நிறுறைதவற்றி இரந்ே நிறலயில்
இபதபரச்சாத அத அேன் விறளவகளுக்கரச்சாக அஞ்சி நடுங்கிய
ச்சந்ேர்பபவரச்சாதிகளரச்சாக பின்வரச்சாங்கியிரந்ேத.
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