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அலன் தொழர்னட்டின் திசத்தை எவ்வளிெளியவெளியேற்றம
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5. அலன் ததொர்னட்டின் தன் வெளிெளியவெளியேற்றம

ததொழிலொளர் புரட்சிக் கட்சி (WRP)  நிறுன் வெப்பட்ட ஒர

மொதத்துக்கு பின்னர்,  சுரங்க ததொழிலொளர்கள் அன் வெர்களின்
சமபளக் ெளியகொரிக்ரிக்ககக்கு ஆதரன் வெொக நொடு தழுவிவெளியே

ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்தத்துக்குத் தவெளியேொர் தசய்து தகொண்டிரந்த
ெளியன் வெரிக்களயில,  அரபு எண்தணெய் தரிக்கடயின் பொதிப்பொல ஹீத்

அரசொங்கம (Tory Party) ன் வெொரத்திற்கு மூன்று நொள் ெளியன் வெரிக்கலரிக்கவெளியே
அமலபடுத்த நிர்பந்திக்கப்பட்டது.  சுரங்கத் ததொழிலொளர்களது

ெளியதசிவெளியே சங்கம (National  Union  of  Mineworkers  -  NUM) 1974
ஜனன் வெரியில முழு ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்த நடன் வெடிக்ரிக்ககரிக்கவெளியே ஆரமபித்த

பின்னர்,  அரசு ன் வென்முரிக்கறரிக்கவெளியேப் பவெளியேன்படுத்தி
ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்தத்ரிக்கத நசுக்க,  அன் வெரொல மக்கள் அதிகொரத்ரிக்கத

தன் வென்தறடுக்க முடியும என்ற நமபிக்ரிக்ககயில ஹீத்,  தபொதுத்
ெளியதர்தலுக்கு அரிக்க அழைப்பு விடுக்க முடிதன் வெடுத்தொர்.  ஆனொல

அதற்கு மொறொக,  அந்த ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்தம ெளியதர்தல பிரச்சொரம
தநடுகிலும ததொடர்ந்ததுடன்,  ததொழிற் கட்சிரிக்கவெளியே ெளியநொக்கி

ஊசலொடிக் தகொண்டிரந்த நடுத்தர ன் வெர்க்கத்தின் பரந்த
பகுதியினரின் ஆதரரிக்கன் வெயும தன் வென்றது.  WRP,  ஹீத்

அரசொங்கத்ரிக்கதக் கீழிறக்கவும,  புதிவெளியே ெளியதர்தலுக்கும மற்றும
ததொழிற் கட்சி அரசொங்கம திரமப ன் வெரன் வெதற்கும அரிக்க அழைப்பு

விடுத்து ன் வெந்தது.  அது,  முன்ெளியப,  க அழைகத்திலிரந்து கட்சிவெளியேொக
மொற்றுன் வெதற்கொன அதன் ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டத்திெளியலெளியவெளியே, “ெளியசொசலிச
தகொள்ரிக்கககளுக்கொன ஒர ததொழிற் கட்சி அரசொங்கத்ரிக்கத
ெளியதர்ந்ததடுப்பதற்கொன ெளியகொரிக்ரிக்ககவெளியேொனது,  அரசு
அதிகொரத்துக்கொக ததொழிலொள ன் வெர்க்கத்ரிக்கதத் தவெளியேொர்
தசய்ன் வெதில பிரிக்க முடிவெளியேொத ஒர படிவெளியேொகும,  ஏதனன்றொல
அது எலலொன் வெற்றுக்கும ெளியமலொக சீர்திரத்தன் வெொதத்தில இரந்து
முறித்து தகொள்ன் வெரிக்கத அர்த்தப்படுத்துகிறது”  என்று

ன் வெலியுறுத்தி இரந்தது. (அெளியத நூல, பக்கம 132-33)

ஒர சிறுபொன்ரிக்கம அரசொங்கமொக ததொழிற் கட்சி

அதிகொரத்துக்குத் திரமபிவெளியேது,  ெளியமலும இந்த அபிவிரத்தி

ததொழிலொளர் புரட்சிக் கட்சிக்கு ஆ அழைமொன விரிக்களவுகரிக்களக்

தகொண்டிரந்தது.  தன் வெறும நொன்கு மொதங்களுக்கு முன்னர்

தொன், அது தனது கட்சிரிக்கவெளியே நிறுவுன் வெதற்கொன அடித்தளத்ரிக்கத,

ெளியடொரிரிக்கவெளியே கீழிறக்கி ததொழிற் கட்சி அரசொங்கத்ரிக்கத திரமபக்

தகொண்டு ன் வெரன் வெதற்கொன ெளியபொரொட்டத்தின் மீது அரிக்கமத்திரந்த

நிரிக்கலயில,  இந்தளவுக்கு ஒர குறுகிவெளியே கொலத்திற்குள் இந்த

முன்ெளியனொக்கு நிரிக்கறெளியன் வெறிவெளியேதொல அந்த புதிவெளியே அரிக்கமப்பு தன் வெகு

விரிக்கரவிெளியலெளியவெளியே ஒர ெளியமொசமொன தநரக்கடிக்குச் தசன்றது.

இந்த குறிப்பிட்ட பணியின் அடிப்பரிக்கடயில நூற்றுக்

கணெக்கொனன் வெர்கள் கட்சிக்குள் ஈர்க்கப்பட்டிரந்தனர்,  ெளியமலும,

அன் வெர்கள் ததொழிற் கட்சி ஆட்சிக்கு திரமபிவெளியே உத்ெளியன் வெகமொன

மெளியனொநிரிக்கலயில இரந்ததொல,  ட்தரொட்ஸ்கிஸ்டுகள்

அன் வெர்களின் உண்ரிக்கமவெளியேொன அரசிவெளியேல கலவிரிக்கவெளியேத்

ததொடங்குன் வெதற்கு முன்னெளியர கட்சியில இரந்து நழுன் வெத்

ததொடங்கி இரந்தனர்.

புகழ்தபற்ற ெளியடொரி-எதிர்ப்பு இவெளியேக்கத்தின் தசலன் வெொக்கு

ெளியமெளியலொங்கி இரந்த கொலத்தில நிலவிவெளியே, ததொழிற் கட்சிக்கும

மற்றும ததொழிலொள ன் வெர்க்கத்துக்கும இரிக்கடயிலொன

பரந்தளவிலொன உடன்பொடுகள்,  இப்ெளியபொது,  ததொழிற் கட்சி

அரசொங்கத்தின் வெளியேதொர்த்தத்திற்கு எதிரொக ன் வெந்தது,  அதன்

முதல நடன் வெடிக்ரிக்ககெளியவெளியே ததொழிற்சங்க ெளியகொரிக்ரிக்கககளின்

அடிப்பரிக்கடயில சுரங்கத் ததொழிலொளர்களின்

ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்தத்ரிக்கத கணெக்குத் தீர்ப்பதொக இரந்தது.  WRP

தரிக்கலரிக்கம அதன் ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டத்ரிக்கத மறுன் வெரிக்கரவெளியேரிக்கற தசய்வெளியே

நிர்பந்திக்கப்பட்டதுடன்,  அது ஆளும சமூக

ஜனநொவெளியேகன் வெொதிகளுக்கு எதிரொன எதிர்ப்பின் மீதும மற்றும

அதன் ட்தரொட்ஸ்கிச அரிக்கடவெளியேொளத்ரிக்கதப் புதுப்பித்து

இனங்கொட்டி தகொள்ன் வெதன் மீதும தன்ரிக்கன நிரிக்கலநிறுத்திவெளியேது.

ஆனொல முந்ரிக்கதவெளியே இரண்டு ன் வெரடங்களொக

மத்திவெளியேன் வெொதத்திற்கு (centrism) ன் வெ அழைங்கப்பட்டிரந்த சலுரிக்கககள்,

தரிக்கலரிக்கமக்குள் எதிர்ப்ரிக்கப உரன் வெொக்கொமல மறுெளியநொக்குநிரிக்கல

தகொள்ள முடிவெளியேொததன்பரிக்கத அர்த்தப்படுத்திவெளியேது.

அரிக்கனத்திற்கும ெளியமலொக,  இத்தரிக்ககவெளியே மொற்றங்களுக்கு

இரிக்கடெளியவெளியே,  பிரொன்சின் மத்திவெளியேன் வெொத ெளியபரரசு திரப்பித்

தொக்கிவெளியேது!  ெளியடொரி தொக்குதலகளின் முதல நொட்களில

கட்சிரிக்கவெளியே விட்டு தன் வெளிெளியவெளியேறி இரந்த இரண்டு நடுத்தர ன் வெர்க்க

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



ெளியகொரிக்க அழை ஓடுகொலிகள் —தரொபின் பிளிக் (Robin Blick) மற்றும

மொர்க் தஜன்கின்ஸ் (Mark  Jenkins)— ததொழிலொளர் புரட்சிக்

கட்சியின் உள்ெளியள ஒர கன்ரிக்கனரிக்கவெளியே உரன் வெொக்கும ெளியநொக்கில,

“புலட்டின்” குழுரிக்கன் வெ (Bulletin)  உரன் வெொக்க OCI உடன்

ஒத்துரிக்க அழைக்கத் ததொடங்கினர்.  இறுதியில கமயூனிச

விெளியரொதிகளொக ஆகவிரந்த இந்த அெளியவெளியேொக்கிவெளியேர்களின்

திட்டன் வெட்டமொன குறிக்ெளியகொள்,  கட்சியின் தரிக்கலரிக்கமயில

இரந்து ஹீலிரிக்கவெளியே இறக்க ெளியன் வெண்டும என்பதொக இரந்தது.

ததொழிலொளர்களின் ஒர கணிசமொன பகுதியினர்

உள்ளடங்கலொக மத்திவெளியேன் வெொத அடிப்பரிக்கடயில ஆட்ெளியசர்ப்ரிக்கப

உள்ளீர்த்திரந்த ஸ்தொபக ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டத்தில இரந்து

எழுந்த அரசிவெளியேல மற்றும தத்துன் வெொர்த்த கு அழைப்பத்தின்

ன் வெடிவில,  அன் வெர்களது நடன் வெடிக்ரிக்ககக்கு ஒர ன் வெளமொன களம

அரிக்கமந்திரந்தது.  அதற்கும கூடுதலொக,  கட்சியின் மூத்த

உறுப்பினர்கெளியள,  உண்ரிக்கமயில,  OCI க்கு எதிரொன

ெளியபொரொட்டத்தில சமபந்தப்பட்டிரந்த அடிப்பரிக்கட ெளியகொட்பொடுகள்

மற்றும அரசிவெளியேல படிப்பிரிக்கனகரிக்களக் கிரகித்துக்

தகொண்டிரக்கவிலரிக்கல.

இப்ெளியபொது ஆன் வெணெப்படுத்தப்பட்டுள்ளன் வெொறு, 1974 ெளியகொரிக்கடயில,

பிளிக்கும தஜன்கின்சனும அலன் ததொர்னட்டுடனும மற்றும

WRP இன் ஏரிக்கனவெளியே பல மத்திவெளியே குழு உறுப்பினர்களிடமும

இரகசிவெளியே ததொடர்ரிக்கப ஏற்படுத்தியிரந்தனர்.  தககௌலி நகர

(Cowley)  பிரிட்டிஷ ெளியலய்லன்ட் ஆரிக்கலயில ஒர முக்கிவெளியே

ததொழிற்சங்க தபொறுப்பு ன் வெகித்திரந்த ததொர்னட்,  கட்சியின்

ததொழிலதுரிக்கற அங்கமொன அரிக்கனத்து ததொழிற்சங்க

கூட்டரிக்கமப்பின் தசவெளியேலொளரொக இரந்தொர்.  அன் வெர்

பிரதிநிதித்துன் வெப்படுத்திவெளியே கட்சியின் ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியேப் பகுதி,

ெளியடொரி-எதிர்ப்பு கொலகட்டத்தில கணிசமொக ன் வெளர்ந்திரந்தது.

பிளிக்-தஜன்கின்சன் குழு WRP ஐ ன் வெலதிலிரந்து தொக்கிவெளியேது

— முதலொளித்துன் வெ தநரக்கடியின் ஆ அழைம மீதொன அதன்

ன் வெலியுறுத்தல மற்றும 1973-74  இரொணுன் வெ ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு

சதி அபொவெளியேங்கள் குறித்த அதன் எச்சரிக்ரிக்கககரிக்கள (இது

பின்னர் சுரங்கத் ததொழிலொளர்கள் ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்தத்தின் ெளியபொது

ெளியடொரி அரிக்கமச்சரரிக்கன் வெக்குள் எழுந்த தநரக்கடி சமபந்தமொக,

முதலொளித்துன் வெப் பத்திரிரிக்கககள் தன் வெளியிட்ட ஒர விபரமொன

அறிக்ரிக்ககயில உறுதிவெளியேொயிற்று)  ஏளனப்படுத்திவெளியேது;  ததொழிற்

கட்சி மற்றும TUC அதிகொரத்துன் வெம மீதொன WRP இன்

விமர்சனங்கரிக்களக் கண்டித்ததுடன்,  Wedgewood  (Tony)  Benn

இன் முகத்திரிக்கரரிக்கவெளியேக் கிழித்தரிக்கமக்கொக குறிப்பொக Workers

Press ஐ தொக்கிவெளியேது. 

ததொழிற் கட்சி அரசொங்கத்தின் முன்னொல, கட்சியின்

தபரமபொலொன பகுதிகள் அரசிவெளியேலரீதியில நிரொயுதபொணிவெளியேொக

இரந்தரிக்கமவெளியேொல அன் வெர்களின் தொக்குதல துலலிவெளியேமொன

தசவெளியேலவிரிக்களரிக்கன் வெக் கொட்டிவெளியேது.  அதற்கும ெளியமலொக,  1973-74

கொலகட்டத்தில மத்திவெளியேன் வெொதத்தின் “அடிப்பரிக்கட உரிரிக்கம”

சமபந்தமொன விலகலகரிக்கள அடிப்பரிக்கடவெளியேொக தகொண்டு

ததொழிலொளர் பிரிவுகளுடன் தநரங்கிவெளியே உறரிக்கன் வெ

ஏற்படுத்தியிரந்த ததொர்னட்,  குறிப்பொக ததொழிற் கட்சி

ஸ்திரமின்றி அதிகொரத்ரிக்கத தக்க ரிக்கன் வெத்திரந்த மற்றும புதிவெளியே

ெளியதர்தலுக்கு அரிக்க அழைப்பு விடுக்கும உடனடி அன் வெசிவெளியேத்ரிக்கத

முகங்தகொடுத்திரந்த நிரிக்கலரிக்கமகளின் கீழ், இப்ெளியபொது ததொழிற்

கட்சி அரசொங்கம மீது WRP தரிக்கலரிக்கம கடுரிக்கமவெளியேொன

தொக்குதலகளுக்குத் திரமபிவெளியேரிக்கத எதிர்த்தொர்.

ததொர்னட் கன்ரிக்கன ஊனக் கொலுடன் பிறந்ததொகும.  அதன்

நிஜமொன மூலங்கள் குறித்து,  அது கட்சித் தரிக்கலரிக்கமக்கும

உறுப்பினர்களுக்கும தபொய்யுரிக்கரத்தது.  இரிக்கடமரவு

ெளியன் வெரிக்கலதிட்ட அணுகுமுரிக்கறரிக்கவெளியேச் தசவெளியேலபடுத்த

தன் வெறிவெளியேரிக்கமக்கொக ஹீலி தரிக்கலரிக்கமரிக்கவெளியே விமர்சித்த

அெளியதெளியன் வெரிக்கள, அது ட்தரொட்ஸ்கிச இவெளியேக்கத்துக்குள் முற்றிலும

ஒர புதிவெளியே கரத்துரரிக்கன் வெ அபிவிரத்தி தசய்தது —அதொன் வெது

கன்ரிக்கனகளுக்கொன ஒர "இரிக்கடமரவு ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டத்ரிக்கத"

உரன் வெொக்குதல— இதில,  கட்சியின் கீழ் மட்ட அணியினர்

ஏற்று தகொள்ள தவெளியேொரொக இரக்கிறொர்கள் என்று எரிக்கத அது

நமபுகிறெளியதொ அதிலிரந்து ததொடங்கி,  அந்த சிறுபொன்ரிக்கம

படிப்படிவெளியேொக கூடுதல ெளியகொரிக்ரிக்கககரிக்கள

அறிமுகப்படுத்துகிறது,  இரிக்கன் வெ மூெளியலொபொவெளியேரீதிவெளியேொக

ட்தரொட்ஸ்கிஸ்ட்டுகரிக்கள திட்டமிட்டு சிதறடிப்பரிக்கதயும,

திரத்தலன் வெொதிகள் அதிகொரத்ரிக்கதக் ரிக்ககப்பற்றுன் வெரிக்கதயும,

உச்சக்கட்டமொக நொன்கொம அகிலத்துக்கு எதிரொக

எதிர்ப்புரட்சிரிக்கவெளியே விரிக்களவிப்பரிக்கதயும இலக்குகளொக

தகொண்டுள்ளன.

ஓர் அரசிவெளியேல அர்த்தத்தில,  ததொர்னட்டின் ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டம

மற்றும அன் வெரக்கொன ெளியமரிக்கடரிக்கவெளியே எழுதிவெளியே மூன்று

விட்ெளியடொடிகளுடன் (OCI இல ெளியசர்ந்திரந்த ெளியஜொன் ஆர்சர்,

பிளிக் மற்றும தஜன்கின்ஸ் உடன் தசவெளியேலபட்டு ன் வெந்தொர்)

அன் வெர் இரகசிவெளியேமொக ஒத்துரிக்க அழைத்தெளியபொது,  அன் வெர் WRP க்கு

தரிக்கலரிக்கம தொங்கிகுன் வெதற்கொன எந்ததன் வெொர உரிரிக்கமரிக்கவெளியேயும

இ அழைந்தொர்.  அன் வெர் ஜனநொவெளியேக மத்திவெளியேன் வெொதத்தின் மிகவும

அடிப்பரிக்கடவெளியேொன விதிமுரிக்கறகரிக்கள மீறி,  குெளியரொதமொன கட்சி-

விெளியரொத சத்திகளின் ஒர முகன் வெரொக தசவெளியேலபட்டொர் என்ற

உண்ரிக்கம,  நன் வெமபர் 4,  1980  இல அன் வெரின் குர,  தரொபின்

பிளிக் எழுதிவெளியே ஓர் அறிக்ரிக்ககயில நிரூபிக்கப்பட்டது:

“[உரிக்கடவுக்குப் பின்னர் ததொர்னட் நிறுவிவெளியே

ததொழிலொளர் ெளியசொசலிச க அழைக (WSL)] தரிக்கலரிக்கம

அதன் தசொந்த மூலம குறித்து ஓர்

உண்ரிக்கமவெளியேொன விபரங்கரிக்கள ன் வெ அழைங்குன் வெதற்கு

அது ததொடர்ந்து மறுத்து ன் வெரன் வெதொல,  இந்த
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அறிக்ரிக்கக எழுதப்படுகிறது.  ஆறு

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ததொர்னட் எதிர்ப்ரிக்கப

தன் வெளிெளியவெளியேற்ற ன் வெழின் வெகுத்த சமபன் வெங்களில,

புலட்டின் குழுவின் மீதும மற்றும என்

பொத்திரம மீதும,  ததொழிலொளர் ெளியசொசலிச

க அழைகத்திற்கும (WSL) மற்றும ததொழிலொளர்

புரட்சிக் கட்சிக்கும (WRP) இக்கும

இரிக்கடயிலொன வின் வெொதத்தின் மீது

கரத்துரிக்கரப்பதில இரந்து இதுன் வெரிக்கரயில

விலகிெளியவெளியே இரந்ெளியதன்.  ஆனொல இது WSL

உறுப்பினர்களுக்கு உண்ரிக்கம ததரிவெளியே ெளியன் வெண்டிவெளியே

ெளியநரதமன இப்ெளியபொது நொன் உணெர்கிெளியறன்.

முன்ன் வெரலொரிக்கற ெளியநரடிவெளியேொக முன்ரிக்கன் வெப்பதற்கு

WSL தரிக்கலரிக்கமக்குப் ெளியபொதுமொனரிக்கதயும விட

அதிக ெளியநரம ன் வெ அழைங்கப்பட்டுவிட்டது...

“ததொர்னட் எதிர்ப்பின் விரிக்கதகள்,

முதன்முதலில,  என்னொலும மற்றும மொர்க்

தஜன்கின்சொலும,  மற்தறொர முன்னொள் SLL

உறுப்பினரொலும (இப்ெளியபொது WRP),  ஜனன் வெரி

1974  இல இரந்து,  புலட்டின் பதிப்பில

விரிக்கதக்கப்பட்டன.  புலட்டின் சஞ்சிரிக்கக,

எங்களிடம இரந்த WRP உறுப்பனர்களின்

முகன் வெரிகளுக்கு எலலொம அனுப்பப்பட்டது, அது

குறித்து அன் வெர்களின் எண்ணெம எதுன் வெொக

இரக்கும என்பரிக்கத எலலொம கரத்தில

தகொள்ளொமல அனுப்பிெளியனொம.  இவ்விதத்தில

தொன்,  WRP இன் ஏரிக்கனவெளியே ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியே

உறுப்பினர்களுடன் ெளியசர்ந்து, அது மத்திவெளியே குழு

உறுப்பினர் Kate  Blakeney ரிக்ககயிலும

கிரிக்கடத்தது.  ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியேத்தில அரிக்கத

ன் வெொசித்த ஏரிக்கனெளியவெளியேொரில அலன் ததொர்னட்டும

உள்ளடங்குன் வெொர்...

“Kate  Blakeney தொன் ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியே WRP

இல எனக்கு கிரிக்கடத்த முதல ததொடர்பொக

இரந்தொர்,  அன் வெரிக்கர,  அன் வெர் இலலத்தில,

ஆகஸ்ட் மொத இறுதியில மொர்க் தஜன்கின்ஸ்

சந்தித்தொர்.  தன் வெகு விரிக்கரவிெளியலெளியவெளியே,  மற்தறொர

சந்திப்பில மொர்க் தஜன்கின்ஸ் உடன் ெளியசர்ந்து

நொனும சந்தித்ெளியதன்.  புலட்டினில WRP இன்

விமர்சனங்களுடன் Kate  Blakeney  கணிசமொன

உடன்பொட்ரிக்கட ததரிவித்தொர்.  அன் வெர்,  அலன்

ததொர்னட், ெளியஜொன் லிஸ்டர், ெளியடொனி ரிச்சொர்ட்சன்,

சொத்திவெளியேமொன மற்ற சிலர் உள்ளடங்கலொக

ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியேத்தில அதிகொரபூர்ன் வெமற்ற

ஆனொல இரகசிவெளியே எதிர்ப்பு நிலவுன் வெதொக

அப்தபண்மணி எங்களுக்குத் ததரிவித்தொர்.

அதற்கு ததளின் வெொன அடித்தளம இலரிக்கல,

அலலது WRP எங்ெளியக தன் வெறொக ெளியபொயிரந்தது

என்பதன் மீது புரிதல இலரிக்கல,  அதற்கு

பதிலொக WRP இன் ெளியதசிவெளியேளவிலொன

தசவெளியேலபொட்டுடன் பலெளியன் வெறு கொரணெங்களுக்கொக

அதிரப்தி அரிக்கடந்தன் வெர்கள் ஒரங்கிரிக்கணெந்து

ன் வெரகிறொர்கள்.  அங்ெளியக குறிப்பொக ஹீலிரிக்கவெளியே

திடீதரன உவெளியேர்மட்ட தரிக்கலரிக்கம பதவிக்கு

ெளியமலுவெளியேர்த்திவெளியேதற்கு,  'அதிரடி'  ட்தரொட்ஸ்கிச

மொற்றத்திற்குள்ளொன ன் வெனசொ தரட்கிெளியறவ்

(Vanessa  Redgrave)  ெளியபொன்ெளியறொரின் எதிர்ப்பு

இரந்தது"

ததொர்னட் அணியின் தகொள்ரிக்ககவெளியேற்ற குட்டிமுதலொளித்துன் வெ

மற்றும ததொழிற்சங்கன் வெொத (syndicalist)  ெளியதொற்றுன் வெொய்கள் மீது

இரிக்கத விட அதிக இழிவுபடுத்தும ஓர் குற்றப்பத்திரிரிக்கக

ெளியன் வெதறதுவும இரக்க முடிவெளியேொது,  அது,  எலலொ ன் வெலதுசொரி

எதிர்ப்புகரிக்களப் ெளியபொலெளியன் வெ,  ஆரமபத்தில கட்சி "ஆட்சி"

விெளியரொதமொக ஒன்றுதிரண்டது என்றொலும பின்னர் அன் வெர்களின்

அரசிவெளியேரிக்கல தன் வெளிப்படுத்திவெளியேது. “1974  தசப்டமபர் மத்தியில,

ஒர நொள் நள்ளிரவில,  Reading இற்கு அரகொரிக்கமயில M4

தநடுஞ்சொரிக்கலயிலிரந்து தன் வெளிெளியவெளியேறும பொரிக்கத ஒன்றில" எப்படி

அந்த கன்ரிக்கன நிறுன் வெப்பட்டது என்பரிக்கத பிளிக் இன்

அறிக்ரிக்கக விபரித்தது.

“அலன் ததொர்னட் இன் கொரில அக்கூட்டம

நடந்தது.  அன் வெர் தன்னுடன் Kate Blakeney ஐ

அரிக்க அழைத்து ன் வெந்திரந்தொர்.  என்னுடன் SLL இன்

பரிக்க அழைவெளியே உறுப்பினர்,  என்ரிக்கன முன்நகர்த்தி

தசன்றன் வெர், நிக் தபக் (Nick Peck) ன் வெந்திரந்தொர்.

முதல சந்திப்பில நொங்கள் WRP இன்

தநரக்கடி குறித்தும,  அதன் மீதொன அலன்

ததொர்னட்டின் கண்ெளியணெொட்டங்கள் மற்றும

அதற்கொன சொத்திவெளியேமொன கொரணெங்கரிக்களக்

குறித்தும,  தககௌலியின் சூழ்நிரிக்கல குறித்தும,

மற்றும அங்ெளியகயும ெளியதசிவெளியேளவிலும WRP

ததொழிலதுரிக்கற தசவெளியேலபொடுகள் மீது WRP இன்

குழுங்குழுன் வெொத தகொள்ரிக்கககளின் சொத்திவெளியேமொன

விரிக்களவுகள் குறித்தும வின் வெொதித்ெளியதொம.  ஹீலி

தரிக்கலரிக்கமக்கு எதிரொன ெளியபொரொட்டத்தில அரசிவெளியேல

ஒத்துரிக்க அழைப்ரிக்கப தநறிப்படுத்தும ெளியநொக்கத்துடன்

நொங்கள் மீண்டும சந்திக்க சமமதித்ெளியதொம.”
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என்ன ஈனத்தனமொன ெளியகொரிக்க அழைக் குமபல:  அந்த

தன் வெறிச்ெளியசொடிவெளியே துரிக்கணெச் சொரிக்கலயில, மவெளியேொன அரிக்கமதி நிலவும

நள்ளிரவில,  அது,  முதலொன் வெதொக ததொழிலதுரிக்கற

தகொள்ரிக்ககயின் அடிப்பரிக்கடயிலும,  இரண்டொன் வெதொக,  அதன்

"ெளியதசிவெளியே தசவெளியேலதிறன்"  அடிப்பரிக்கடயிலும உலக ட்தரொட்ஸ்கிச

இவெளியேக்கத்தில ஒர ன் வெரலொற்று பொத்திரம ன் வெகித்திரந்த,

நீண்டகொலமொக ஸ்தொபிக்கப்பட்டிரந்த கட்சி தரிக்கலரிக்கமரிக்கவெளியேத்

தூக்கிதவெளியேறிவெளியே திட்டம தீட்டிவெளியேது.  WRP தரிக்கலரிக்கமயின்

தரிக்கலவிதி பற்றி ICFI க்கு எந்த கன் வெரிக்கலயுமிலரிக்கல

என்பரிக்கதப்ெளியபொல! அங்ெளியக, ட்தரொட்ஸ்கிசம குறித்ெளியதொ அலலது

நொன்கொம அகிலம குறித்ெளியதொ எந்த குறிப்பும இலரிக்கல.

“அடுத்த சில நொட்களில —இது தசப்டமபர்

மத்தியில— அலன் ததொர்னட் மற்றும Kate

Blakeney உம புலட்டின் குழுவுடன் மட்டும

(இதன் அர்த்தம, பொதுகொப்பு பிரச்சிரிக்கன மீதொன

கண்ெளியணெொட்டத்தில,  என்னுடன்)  அன் வெர்கள்

ஒத்துரிக்க அழைக்க கூடொது என்பதில மட்டுமலல,

மொறொக ஹீலிக்கு எதிரொன ஒர தபொதுன் வெொன

ெளியபொரொட்டத்ரிக்கத நடத்த ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியே

ெளியதொ அழைர்கள் பலர் ெளியபொதுமொன உடன்பொட்ரிக்கட

பகிர்ந்து தகொள்ன் வெதொல அன் வெர்கரிக்கள நமபலொம

என்பதொல அன் வெர்களுடன் ஒத்துரிக்க அழைக்க

ெளியன் வெண்டும என்பதிலும அன் வெர்கள்

உடன்பட்டொர்கள்.  WRP மத்திவெளியே குழுவிடம

சமர்ப்பிப்பதற்கொக அலன் ததொர்னட் ஓர்

அறிக்ரிக்கக தவெளியேொரித்தொல,  அரிக்கத ஹீலி,

சிறுபொன்ரிக்கமயினர் மற்றும கன்ரிக்கனகளது

உரிரிக்கமகளுக்கொன WRP இன் கட்சி

விதிமுரிக்கறகளின்படி அனுமதிக்க

கடரிக்கமப்பட்டிரப்பொர் என்பதொல அந்த

சுதந்திரங்கரிக்களச் சொதகமொக்கி,  அந்த

அடிப்பரிக்கடயில, அலன் ததொர்னட் ஒர எதிர்ப்பு

நீெளியரொட்டத்ரிக்கதக் கட்டரிக்கமக்க இரந்தொர்."

இது,  பின்னர் ததொர்னட் ன் வெொதிட்டன் வெொறு அன் வெர் உரிரிக்கமகரிக்கள

WRP தரிக்கலரிக்கம மறுத்தது என்ற பிந்ரிக்கதவெளியே ன் வெொதங்கரிக்கள

ெளியகலிக்கூத்தொக்குகிறது.  அரொஜகன் வெொத அடிப்பரிக்கடயில அன் வெர்

அன் வெரின் கன்ரிக்கனரிக்கவெளியே ஒழுங்கரிக்கமத்த ெளியபொதுதொன் அதுெளியபொன்ற

அரிக்கனத்து உரிரிக்கமகளும பறிக்கப்பட்டிரந்தன.

“இந்த ெளியபொரொட்டத்ரிக்கத நடத்துன் வெதில அலன்

ததொர்னட் மற்றும அன் வெர் ஆதரன் வெொளர்களுக்கு

ெளியதரிக்கன் வெப்பட்டொல,  பிரதொனமொக அரசிவெளியேல-

எழுத்துக்களில,  எந்தவித உதவியும நொன்

ன் வெ அழைங்கலொம என்பதில உடன்பொடு எட்டப்பட்டது.

இந்த புரிதலின் அடிப்பரிக்கடயில தொன்,  நொன்

அலன் ததொர்னட் மீதொன முதல எதிர்ப்பு

ஆன் வெணெத்தின் கணிசமொன பகுதிகரிக்கள

எழுதிெளியனன்.

“நொன் தபொறுப்ெளியபற்று இரந்தரிக்கன் வெகளில

பிரதொனமொனரிக்கன் வெ:

“(அ)  இரிக்கடமரவு ெளியன் வெரிக்கலதிட்டம சமபந்தமொன

பகுதி

“(ஆ)  ததொழிலொளர்கள் கட்டுப்பொடு

சமபந்தமொன ஒர பகுதி

“(இ)  தபரநிறுன் வெனன் வெொதம (Corporatism)

சமபந்தமொன ஒர பகுதி

“(ஈ)  சமூக ஜனநொவெளியேகம சமபந்தமொன ஒர

பகுதி

“அந்த ஆன் வெணெத்தின் பிற பகுதிகளில

இரிக்கடச்தசரகல தசய்ன் வெதற்கும,

கரத்துரிக்கரப்பதற்கும நொன்

அனுமதிக்கப்பட்ெளியடன்.  இரண்டொம

ஆன் வெணெத்திற்கும இது தபொரந்தும,  இந்த

சந்தர்ப்பத்தின் ெளியபொது, விகிதொசொரரீதியில அதன்

ஒர சிறிவெளியே பகுதிக்கு,  பிரதொனமொக

ததொழிலொளர்கள் கட்டுப்பொடு மற்றும

கன்ரிக்கனகள் சமபந்தமொன பிரிவுகளுக்கு,  நொன்

தபொறுப்பொக்கப்பட்டு இரந்ெளியதன்.  இரண்டு

ஆன் வெணெங்களுெளியம WSL இன்

"ட்தரொட்ஸ்கிசத்திற்கொன ெளியபொர்" என்பதில

முற்றிலும அன் வெர்களுக்குச் தசொந்தமொனதொக

மறுபிரசுரம தசய்வெளியேப்பட்டன.

“ெளியன் வெர்கர்ஸ் பிரஸ் ஆண்டுவி அழைொ கூட்டத்திற்கும

மற்றும மத்திவெளியே குழுவுக்குமொன அன் வெர்

உரிக்கரகரிக்களத் தவெளியேொரிப்பதில நொன் அலன்

ததொர்னட்டிற்கும உதவிெளியனன்,  அன் வெர்

ததொழிலொளர்களின் கட்டுப்பொடு மற்றும

இரிக்கடமரவு ெளியகொரிக்ரிக்கககள் சமபந்தமொன

அன் வெரின் முதல எதிர்ப்பு ஆன் வெணெத்தில

உள்ளடங்கி இரந்த கரத்துரக்களில

சிலன் வெற்ரிக்கற அன் வெற்றில தொன் அபிவிரத்தி

தசய்தொர்.

“ததொடர்புகள்,  ததொரிக்கலெளியபசி மூலமொக,

குரிக்கறந்தபட்சம ஒர முரிக்கறெளியவெளியேனும,  நொளொந்த

அடிப்பரிக்கடயில நடந்தன,  ஆனொல சில

ெளியன் வெரிக்களகளில ன் வெொரத்திற்கு இரண்டு அலலது

மூன்று முரிக்கறகளிலும நடந்தன,  நொன்
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ஆக்ஸ்ெளியபொர்ட் அலலது ரீடிங் தசலெளியன் வென்

அலலது ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியே WRP உறுப்பினர்கள்

அக்டனில என் வீட்டுக்கு ன் வெரன் வெொர்கள்.

சந்திப்புகள் ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியே எதிர்ப்பில

இரந்த முன்னணி பங்தகடுப்பொளர்களின்

இடங்களிலும Francois  de  Massot  உடனும

நடந்தன.

“தவிர்க்கவிவெளியேலொத அரசிவெளியேல

கரத்துெளியன் வெறுபொடுகள் இரந்த ெளியபொதிலும,  இந்த

ஒத்துரிக்க அழைப்பொனது 1974 இல WRP மொநொடுக்குச்

சற்று முன்னர் எதிர்ப்பு தன் வெளிெளியவெளியேற்றப்பட்ட

ெளியபொதும மற்றும அதுன் வெரிக்கரயிலும

நீடித்திரந்தது.  உண்ரிக்கமயில அலன் ததொர்னட்

மற்றும ஹீலிக்கு இரிக்கடெளியவெளியே

(ஆக்ஸ்ெளியபொர்ட்டிெளியலொ அலலது இலண்டனிெளியலொ)

ஒவ்தன் வெொர கூட்டத்துக்கு முன்னரம,  அலன்

ததொர்னட் அன் வெர் தரப்பு ன் வெொதத்ரிக்கத சிறந்த

முரிக்கறயில முன்ரிக்கன் வெப்பதற்கும,  ஹீலி அலலது

WRP தரிக்கலரிக்கமயின் மற்றன் வெர்கள் ரிக்கன் வெக்கும

எந்ததன் வெொர சொத்திவெளியேமொன ன் வெொதங்கரிக்கள

எதிர்தகொள்ன் வெரிக்கதக் குறித்தும வின் வெொதிக்க

என்ரிக்கனத் ததொடர்பு தகொள்ன் வெொர்.  அத்தரிக்ககவெளியே

எதிர்தகொள்ளலகளுக்குப் பின்னர்,  எனக்கு,

ன் வெ அழைரிக்கமவெளியேொக ததொரிக்கலெளியபசியில, ஒர விபரமொன

அறிக்ரிக்கக கிரிக்கடக்கும என்றொலும சில

ெளியநரங்களில இலண்டனில சந்திப்பு நடந்தொல,

ெளியநரடிவெளியேொகெளியன் வெ,  ஏறக்குரிக்கறவெளியே அரிக்கன் வெ நடந்து

முடிந்த உடெளியனெளியவெளியே எனக்கு விபரங்கள்

கிரிக்கடத்துவிடும.  எப்படி பொர்த்தொலும,  மத்திவெளியே

குழு வின் வெகொரங்கள் WRP இன் சொமொனிவெளியே

உறுப்பினர்களுக்கு கிரிக்கடப்பதற்கு தன் வெகு

முன்னெளியர எனக்கு முழுரிக்கமவெளியேொக

ன் வெ அழைங்கப்பட்டிரக்கும.  (உண்ரிக்கமயில இது

ஆகஸ்டில Kate  Blakeney உடன் முதல

ததொடர்பு ஏற்பட்டெளியபொது ன் வெரிக்கரயில,  இவ்ன் வெொறு

தொன் இரந்தது.)

“அலன் ததொர்னட் அன் வெரது இரண்டொன் வெது

ஆன் வெணெத்தின் ததொழிலநுட்ப தவெளியேொரிப்புக்கொக

புலட்டின் குழுரிக்கன் வெச் சொர்ந்திரந்தொர்,  அது

(மறுநகலொக்கம இலரிக்கல என்றொலும)  WRP

மொநொட்டில அன் வெர் ஒப்பரிக்கடக்க

ெளியன் வெண்டியிரந்ததொல அதற்கு முன்னதொக

ெளியஜொன் ஆர்ச்சரொல அன் வெரக்கொக அது

எழுதப்பட்டது.  தன் வெளிெளியவெளியேற்றப்பட்ட WRP

உறுப்பினர்கள் ெளியமற்கு பிரொந்திவெளியேத்தில இரந்து

ன் வெரன் வெரிக்க அழைக்கப்பட்டு தமக்கு ஆதரன் வெளிப்பதற்கொக,

WRP மொநொட்டுக்கொன இடம கூட புலட்டின்

குழுவினரொல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

"அக்ெளியடொபர் 1974  இல ஒர தட்டச்சு

இவெளியேந்திரமும ரிக்ககயுமொய் நொன் இரயிலில

ஆக்ெளியபொர்ட் ன் வெந்தரிக்கடந்ெளியதன்,  அங்கிரந்து ஒர

வீட்டுக்கு அரிக்க அழைத்து தசலலப்பட்ெளியடன்,  அங்ெளியக

ஒட்டுதமொத்த இரவும அலன் ததொர்னட்

சமர்பித்த இரண்டொம ஆன் வெணெத்தின் ஒர

பகுதிரிக்கவெளியே எழுத தசலவிட்ெளியடன் என்பது எனக்கு

நன்றொக நிரிக்கனவிரக்கிறது."

பின்ன் வெரம ஆெளியலொசரிக்கனரிக்கவெளியே ன் வெ அழைங்கி பிளிக் அன் வெரின்

அறிக்ரிக்ககரிக்கவெளியே நிரிக்கறவு தசய்தொர்:

"WSL தரிக்கலரிக்கம அதற்கு ததரிந்த உண்ரிக்கமரிக்கவெளியே

ததொடர்ந்து மறுக்கின்ற ன் வெரிக்கர,  தபொய்தவெளியேன

அறிந்தன் வெற்ரிக்கற உண்ரிக்கமதவெளியேன நிரப்பிக்

தகொண்டிரக்கும ன் வெரிக்கர, WSL ஆல பரப்பப்பட்ட

அதன் கடந்த கொலம பற்றிவெளியே தபொய்களில

இரந்து WRP அரசிவெளியேல ஆதொவெளியேம தபறுன் வெது

அதற்கு எளிதொக இரக்கும.  இந்த

அறிக்ரிக்ககரிக்கவெளியே விடுப்பதன் மூலமொக,  அந்த

சமபன் வெங்களில சமபந்தப்பட்ட அரிக்கனன் வெரிக்கரக்

குறித்தும குரிக்கறந்தபட்சம ஓர் உண்ரிக்கமவெளியேொன

விபரங்கரிக்களப் தபறுன் வெதற்கொக அச்சமபன் வெங்கள்

மீது ெளியகள்விகரிக்களத் தூண்டுதமன நொன்

நமபுகிெளியறன்"  (மூலக்கடிதத்தில இரந்து

ெளியமற்ெளியகொளிடப்பட்டது)

ததொர்னட்,  கட்சிக்கு விெளியரொதமொன சக்திகளின் ஓர் அரசிவெளியேல

முகன் வெரொக தசவெளியேலபட்டு ன் வெரகிறொர் என்ற ஹீலியின்

குற்றச்சொட்டுக்கரிக்கள இந்த ஆன் வெணெம உறுதிப்படுத்துகிறது.

அதன் உரிரிக்கமமீறலகள் மீதொன ததொர்னட் அணியின்

எதிர்ப்புகள் முற்றிலும ெளியநர்ரிக்கமவெளியேற்றதொக மற்றும

கபடத்தனமொக இரந்தன. எந்ததன் வெொர உள்கட்சி கன்ரிக்கனயின்

நிஜமொன அரசிவெளியேல பதொரிக்ககயும, அது பவெளியேன்படுத்துகின்ற

அணுகுமுரிக்கறகள் மூலமொக அமபலப்படுகிறது.  அன் வெரின்

தசொந்த கட்சிக்கு பகிரங்க விெளியரொதமொன சக்திகளின்

உதவிரிக்கவெளியேக் ெளியகொரிவெளியேதில,  ததொர்னட் புறநிரிக்கலரீதிவெளியேொக

ததொழிலொளர் புரட்சி கட்சிரிக்கவெளியே அழிக்க ஏற்பொடு தசய்தொர்.

அன் வெர் உறுப்பினரொக இரந்த அக்கட்சிக்கு எதிரொக ஒர

சதியில ஈடுபட்டதன் மூலமொக, அன் வெர் அன் வெரின் தரிக்கலரிக்கமரிக்கவெளியேச்

சரி தசய்வெளியேெளியன் வெொ,  தகொள்ரிக்கக அடிப்பரிக்கடயில WRP இன்

ஒற்றுரிக்கமரிக்கவெளியேப் ெளியபணெெளியன் வெொ,  மற்றும உறுப்பினர்களுக்கு
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கலவியூட்டெளியன் வெொ அன் வெரக்கு விரப்பமிரக்கவிலரிக்கல என்பரிக்கத

எடுத்துக்கொட்டினொர்.

அன் வெரரிக்கடவெளியே தசொந்தக் கட்சிக்கு எதிரொக சதி தசய்தரிக்கம,

பின்னர் அரசிவெளியேல ன் வெழிமுரிக்கறரிக்கவெளியே மீறி விட்டதொக

தரிக்கலரிக்கமரிக்கவெளியேக் கண்டனம தசய்தரிக்கம ஆகிவெளியேரிக்கன் வெ

ததொர்னட்டின் அரசிவெளியேல இரட்ரிக்கடெளியன் வெஷத்தின்

உச்சக்கட்டமொகும.  கமயூனிச இவெளியேக்கத்திலிரந்து 45  ஆண்டு

கொல அனுபன் வெங்கரிக்களத் திரட்டியிரந்த ஹீலி,  ஒரமுரிக்கற

பொர்த்ததுெளியம கட்சி-எதிர்ப்பு குமபரிக்கல இனங்கண்டொர்.

ஆனொல அன் வெற்றின் மூலங்கள் என்னன் வெொக இரந்தொலும,

அரசிவெளியேல ெளியன் வெறுபொடுகள் மீது ஒர விரின் வெொன

கலந்துரிக்கரவெளியேொடரிக்கல ரிக்கன் வெப்பதற்கு முன்னெளியர,  தரிக்கலரிக்கம,

அரிக்கமப்புரீதியிலொன அடித்தளத்தில ததொர்னட்ரிக்கட

தன் வெளிெளியவெளியேற்றிவெளியே தசவெளியேல அரசிவெளியேலரீதியில

புத்திசொலித்தனமொனதொ என்பது முற்றிலும மற்தறொர

விடவெளியேமொகும.  இது சமபன் வெத்திற்குப் பின்னர்

புத்திசொலித்தனமொக இரப்பது சமபந்தமொன பிரச்சிரிக்கன

இலரிக்கல. ததொர்னட் கொட்சிக்கு ன் வெரன் வெதற்கு முன்னெளியர,

ட்தரொட்ஸ்கிச இவெளியேக்கம தகொள்ரிக்ககவெளியேற்ற சிறுபொன்ரிக்கமெளியவெளியேொரிக்கரக்

ரிக்ககவெளியேொள்ன் வெதில தபரம அனுபன் வெத்ரிக்கத தபற்றிரக்கிறது —

அதில மிகவும பிரபலமொனது சொக்ட்மன்-ெளியபர்ன்்ன்ஹொம-அெளியபர்ன்

ெளியபொக்குகளொகும.  ஒர கொரிவெளியேொளரிக்கர அரசிவெளியேலரீதியில

ததளிவுபடுத்துன் வெது தொன் எந்ததன் வெொர கன்ரிக்கன

ெளியபொரொட்டத்திலும —ஒர விசுன் வெொசமற்ற குமபலுடன்

சமபந்தப்பட்டன் வெரொக இரந்தொலும கூட— ெளியமெளியலொங்கிவெளியே

முன்னுரிரிக்கமவெளியேொக இரக்க ெளியன் வெண்டும என்பரிக்கத அனுபன் வெம

ட்தரொட்ஸ்கிச இவெளியேக்கத்திற்கு கற்றுத் தந்துள்ளது.

1935  இல ILP உறுப்பினரடனொன ஒர வின் வெொதத்தில,

ட்தரொட்ஸ்கி இவ்விதம குறிப்பிட்டொர்:  “குட்டி-முதலொளித்துன் வெ

ெளியபொக்குகரிக்கள முழுரிக்கமவெளியேொக தன் வெளிப்படுத்தும ன் வெரிக்ககயில

அனுமதிப்பதுதொன் சிறந்தது,  அப்ெளியபொதுதொன் அரிக்கன் வெ

தங்கரிக்களத்தொங்கெளியள அமபலப்படுத்தி தகொள்ளக்கூடும,"

என்றொர்.  (பிரிட்டன் குறித்து ட்தரொட்ஸ்கியின் எழுத்துகள்,

ததொகுதி 3, நியூ பொர்க், பக்கம 123)

ெளியமற்குறிப்பிட்ட பந்தியில,  ட்தரொட்ஸ்கி ஒர தபொறுப்புமிக்க

எதிர்ப்ரிக்கப குறித்து குறிப்பிட்டு தகொண்டிரந்தொர்.  ஆனொல

அன் வெர் குறிப்பிடும அமசம பரந்துபட்ட சூழ்நிரிக்கலகளுக்கும

தபொரந்திவெளியேது.  ஹீலி,  நொன்கொம அகிலத்தின் கடந்தகொலப்

ெளியபொரொட்டங்களின் படிப்பிரிக்கனகளில கன் வெனம தசலுத்தி

இரப்பொெளியரவெளியேொனொல, அன் வெர் 1945-46 இல ெளியமொெளியறொ-ெளியகொலட்மன்

கன்ரிக்கனரிக்கவெளியேக் கனன் எப்படி ரிக்ககவெளியேொண்டொர் என்பரிக்கத

நிரிக்கனவுகூர்ந்திரப்பொர்.  அந்த அனுபன் வெம, ஹீலியின் தசொந்த

ன் வெளர்ச்சியில ன் வெகித்த பொத்திரம சற்றும குரிக்கறந்ததலல.

பரந்த பலதரப்பட்ட பிரச்சிரிக்கனகள் ததொடர்பொக ெளியசொசலிச

ததொழிலொளர் கட்சியின் (SWP)  மத்திவெளியே குழு மற்றும

அரசிவெளியேல குழுவின் கனன்ன் வெொத தபரமபொன்ரிக்கமக்கு

(Cannonite  majority)  எதிரொக,  ஃபீலிக்ஸ் ெளியமொெளியறொ மற்றும

ஆலெளியபர்ட் ெளியகொலட்மனும ஓர் எதிர்ப்பிரிக்கன அபிவிரத்தி

தசய்தொர்கள்.  அன் வெர்கள் புரட்சிகர கமயூனிஸ்ட் கட்சியின்

(RCP)  ெளியதசிவெளியே தசவெளியேலர் ெளியஜொக் ்ன்ஹொஸ்டனுடன் தநரக்கமொக

ஒத்துரிக்க அழைத்தொர்கள்,  அப்ெளியபொது ஹீலி அக்கட்சியில

சிறுப்பொன்ரிக்கமயினரில இடம தபற்றிரந்தொர்.

சொக்ட்மன்ன் வெொதிகளுடன் ஐக்கிவெளியேத்ரிக்கதக் ெளியகொரி,  ெளியமொெளியறொவும

ெளியகொலட்மனும SWP தரிக்கலரிக்கமக்குள் ததொழிலொளர் கட்சியின்

ஒர கன்ரிக்கனவெளியேொக தசவெளியேலபட்டொர்கள்.  1945  இன்

ததொடக்கத்தில,  தமொெளியறொவும ெளியகொலட்மனும SWP அரசிவெளியேல

குழுவின் அரிக்கனத்து நரிக்கடமுரிக்கறகள் மீதும,  சமீபத்திவெளியே சில

நிமிட நரிக்கடமுரிக்கறகள் ன் வெரிக்கரயில,  முழு விபரங்கரிக்களயும

சொக்ட்மனுக்கு ன் வெ அழைங்கி அக்குழுவின் கூட்டங்களில இரந்து

தன் வெளிெளியவெளியேறினர் என்பரிக்கத கனன் ஸ்தொபித்து கொட்டினொர்.

அன் வெர்கள் கட்சிரிக்கவெளியே விட்டு தன் வெளிெளியவெளியேற்றப்பட்டரிக்கத அன் வெர்

முழுதும நிவெளியேொவெளியேப்படுத்தி இரக்கலொம;  அரிக்கனத்திற்கும

ெளியமலொக,  அன் வெெளியர அந்த நடன் வெடிக்ரிக்கக எடுத்திரந்தொல SWP

உறுப்பினர்களில தபரம தபரமபொன்ரிக்கமயினரின் ஆதரரிக்கன் வெக்

கூட அன் வெர் தபற்றிரக்கக்கூடும.

ஆனொல,  கனன் அத்தரிக்ககவெளியே அரிக்கமப்புரீதிவெளியேொன

நடன் வெடிக்ரிக்கககரிக்கள இரண்டு கொரணெங்களுக்கொக எதிர்க்க

தீர்மொனித்தொர்.  முதலொன் வெது,  ெளியமொெளியறொ மற்றும ெளியகொலட்மன்

உடனொன கரத்துெளியன் வெறுபொடுகள்,  அன் வெர்களின் ஆத்திமூட்டும

நடன் வெடிக்ரிக்கககள் இரந்தெளியபொதினும,  ஓர் உரிக்கடரிக்கன் வெ

நிவெளியேொவெளியேப்படுத்த ெளியபொதுமொனளவுக்கு அபிவிரத்தி

அரிக்கடந்திரக்கவிலரிக்கல என்றன் வெர் அஞ்சினொர்.  அன் வெர்கள்,

இரண்டொம உலகப் ெளியபொரின் முடிவில SWP ெளியன் வெகமொக

விரின் வெரிக்கடந்த ெளியபொக்கில 1940  க்குப் பின்னர் கட்சியில

இரிக்கணெந்த மற்றும SWP க்கும சொக்ட்மனின் குட்டி-

முதலொளித்துன் வெ மத்திவெளியேன் வெொத குழுவுக்கும இரிக்கடெளியவெளியே

அடிப்பரிக்கட வித்திவெளியேொசத்ரிக்கதப் புரிந்து தகொண்டிரொத,  கட்சி

பகுதிகளிரிக்கடெளியவெளியே தன் வெற்று "ஐக்கிவெளியே"  உணெர்வுகரிக்களப்

பிரதிபலித்தொர்கள் என்பரிக்கத அன் வெர் மிகச் சரிவெளியேொக

உணெர்ந்திரந்தொர்.  நொன்கொம அகிலத்தின் ஐெளியரொப்பிவெளியே

பகுதிகளுக்குள் சிறுபொன்ரிக்கமயின் இவெளியேலபு பற்றி கு அழைப்பம

நிலவுன் வெரிக்கதயும அன் வெர் அறிந்து தகொண்டொர். ெளியமொெளியறொ மற்றும

ெளியகொலட்மன் இரன் வெரம நொன்கொம அகிலத்துக்குள் கணிசமொன

தககௌரன் வெத்ரிக்கதப் தபற்றிரந்தொர்கள்: பின்னன் வெர் ட்தரொட்ஸ்கியின்

ன் வெ அழைக்குரிக்கரஞர் என்ற முரிக்கறயிலும,  முன்னன் வெர் ஸ்தபயினில

புரட்சியும எதிர்ப்புரட்சியும என்பதன் ஆசிரிவெளியேர் என்ற

முரிக்கறயிலும தககௌரன் வெத்ரிக்கதப் தபற்றிரந்தனர்.  இத்தரிக்ககவெளியே
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நிரிக்கலரிக்கமகளின் கீழ் ஓர் உரிக்கடரிக்கன் வெ ஏற்பததன்பது,

சிறுபொன்ரிக்கமயின் உரன் வெொக்கத்திற்கு கொரணெமொன அரசிவெளியேல

பிரச்சிரிக்கனகரிக்கள ரிக்ககவெளியேொளமுடிவெளியேொது ெளியபொய்விடும என்பதொல,

படுெளியமொசமொன பிரிக்க அழைவெளியேொக இரக்குதமன கனன் நமபினொர்.

இரண்டொன் வெதொக —இது கனனுக்குப் தபரம முக்கிவெளியேத்துன் வெம

ன் வெொய்ந்த ஒர கொரணிவெளியேொக இரந்தது— அந்த தரணெத்தில,

அந்த உரிக்கடன் வெொனது ததொழிலொள ன் வெர்க்கத்தின் அரசிவெளியேல

நனன் வெொன பகுதிகளிரிக்கடெளியவெளியே ததளின் வெொக புரிந்து தகொள்ளத்தக்க

கரத்துெளியன் வெறுபொடுகள் மீது நடந்திரக்கொது என்பதொகும.

ஆகெளியன் வெ,  கனனின் முன்முவெளியேற்சிவெளியேொல,  SWP அரசிவெளியேல குழு

ெளியமொெளியறொ மற்றும ெளியகொலட்மனுக்கு கன் வெனமொன ன் வெொர்த்ரிக்கதகள்

இடப்பட்ட ஒர கடிதத்ரிக்கத அனுப்பிவெளியேது,  அதில அது

உரிக்கடவுக்கு ெளியபொதுமொன தளம இலரிக்கல என்பரிக்கத

எடுத்துக்கொட்டிவெளியேதுடன், அரிக்கமப்புரீதிவெளியேொன குற்றச்சொட்டுக்கரிக்கள

தீர்ப்பதற்கும மற்றும ெளியமற்தகொண்டு அரசிவெளியேல

வின் வெொதத்திற்கொன சிறந்த நிரிக்கலரிக்கமகரிக்கள உரன் வெொக்கவும

அரசிவெளியேல குழுரிக்கன் வெச் சந்திக்க அன் வெர்களுக்கு

அரிக்க அழைப்புவிடுத்தது.  இது தன் வெறுமெளியன கட்சி பற்றிவெளியே தபொதுக்

கரத்ரிக்கத அதன் தரப்புக்கு தன் வென்தறடுப்பதற்கொன குறுகிவெளியே

கொல தந்திர நடன் வெடிக்ரிக்ககவெளியேலல.  இந்த தரிக்கலயீட்டின்

விரிக்களன் வெொக,  ெளியமொெளியறொ-ெளியகொலட்மன் கன்ரிக்கன உடனொன

உள்ெளியபொரொட்டம ஓர் ஆண்டுக்கும ெளியமலொக —ெளியம 1946  இல

ெளியகொலட்மன், சொக்ட்மன்ன் வெொதிகளுடன் இரிக்கணெவெளியே இரொஜினொமொ

தசய்யும ன் வெரிக்கரயில— ததொடர்ந்து தகொண்டிரந்தது.  கட்சி

மொநொட்டில உரிக்கரவெளியேொற்றுன் வெதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டதற்கு

பின்னர்,  நன் வெமபர் 1946  இல விட்டுக்தகொடுக்க இவெளியேலொத

ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டத்தின் மீதொன கரத்துெளியன் வெறுபொடுகளின்

அடிப்பரிக்கடயில ெளியமொெளியறொ தன் வெளிெளியவெளியேற்றப்பட்டொர்.

அத்தரணெத்தில,  ெளியமொெளியறொ இன்னும அன் வெர் தன்ரிக்கன ஒர

ெளியசொசலிசன் வெொதி தொன் என்பரிக்கத ஒரெளியபொதும நமபொத அளவுக்கு

கரத்துெளியன் வெறுபொடுகள் மிகவும ததளின் வெொக இரந்தன. அன் வெர்

மொநொட்டு அரங்ரிக்கக விட்டு தன் வெளிெளியவெளியேறி,  ஏறத்தொ அழை

உடனடிவெளியேொக புரட்சிகர இவெளியேக்கத்ரிக்கதக் ரிக்ககவிட்டொர்,  பின்னர்

விரிக்கரவிெளியலெளியவெளியே அதமரிக்க ஏகொதிபத்திவெளியேத்தின் ஆதரன் வெொளர்

ஆனொர்.

அந்த ஆ அழைமொன ெளியபொரொட்டத்தின் ெளியபொது,  ததொழிலொளர்களின்

இவெளியேக்கத்திற்குள் ட்தரொட்ஸ்கிசத்திற்கும சொக்ட்மன்ன் வெொத

ெளியபொக்குக்கும இரிக்கடயிலொன கரத்துெளியன் வெறுபொடுகளின்

முழுரிக்கமவெளியேொன கரத்ெளியதொட்டமும,  அரிக்கன் வெ எந்த உண்ரிக்கமவெளியேொன

சமூக சக்திகரிக்களப் பிரதிநிதித்துன் வெம தசய்தன என்பதும

ததளின் வெொக நிரிக்கலநொட்டப்பட்டது.  1940  இல முரிக்களவிட்டு

ஆரமப ன் வெளர்ச்சி கட்டத்திெளியலெளியவெளியே ஸ்தொபித்துக் கொட்டப்பட்ட

அந்த கரத்துெளியன் வெறுபொடுகளின் சமரசப்படுத்த முடிவெளியேொத

தன்ரிக்கம,  பனிப்ெளியபொரின் தொக்கத்தின் கீழ்,  ன் வெலதுசொரி

ததொழிற்சங்க அதிகொரத்துன் வெத்துடன் சொக்ட்மன் ரிக்கன் வெத்திரந்த

அரசிவெளியேல ததொடர்புகள் ஒர ெளியநரடி அரசிவெளியேல ன் வெடின் வெத்ரிக்கத

எடுத்து ன் வெந்தன என்ற நிரிக்கலரிக்கமகளின் கீழ் மீண்டும

பரிெளியசொதித்து பொர்க்கப்பட்டன.

ததொர்னட்டுக்கு எதிரொன ெளியபொரொட்டத்தில அதுெளியபொன்ற எந்த

விளக்கமும இடம தபறவிலரிக்கல,  அது ஏறத்தொ அழை அது

ததொடங்கிவெளியே உடெளியனெளியவெளியே முடிந்து ெளியபொனது.  பிளிக் மற்றும

தஜன்கின்ஸ் மூலமொக,  WRP க்குள் ஒர கன்ரிக்கனரிக்கவெளியே

ஏற்படுத்துன் வெதற்கொன OCI இன் திறரிக்கம, மத்திவெளியேன் வெொதத்திற்கு

எதிரொன ெளியபொரொட்டத்ரிக்கத அபிவிரத்திதசய்வெளியே தன் வெறிவெளியேதன்

விரிக்களதபொரள் என்பரிக்கத ஹீலி அங்கீகரிப்பதற்குப் பதிலொக,

ஹீலியின் தரிக்கலரிக்கம அரிக்கமப்புரீதிவெளியேொன ஒர தீர்வுக்கு

நகர்ந்ததன் மூலமொக முந்ரிக்கதவெளியே தன் வெரிக்கறெளியவெளியே மீண்டும

தசய்தது.

அங்ெளியக கரத்தில தகொள்ளத்தக்க கூடுதல கொரணிகளும

இரந்தன.  ததொர்னட்டின் தளம,  பகுதிவெளியேொக, கட்சி

ஸ்தொபிக்கப்பட்ட அரசிவெளியேல பொரிக்கதயிெளியலெளியவெளியே

கட்டப்பட்டிரந்தது.  1974  இன் இரண்டு ெளியதர்தலகளிலும,

ெளியபொட்டியிட்ட WRP ெளியன் வெட்பொளர்களுக்கு ததொர்னட்டின்

எதிர்ப்பொனது, WRP இன் உயிர்ன் வெொழ்வுக்கு அடித்தளமொக, ஒர

ததொழிற் கட்சி அரசொங்கம ெளியதர்ந்ததடுப்படெளியன் வெண்டும என்ற

அதன் ெளியன் வெரிக்கலத்திட்டத்தின் மீது கன் வெனமதசலுத்தப்பட்டதன்

தவிர்க்கவிவெளியேலொத விரிக்களன் வெொக இரந்தது.  இந்த

அடித்தளத்தில WRP க்குள் தபரம எண்ணிக்ரிக்ககயில

ததொழிலொளர்கள் தகொண்டு ன் வெரப்பட்டிரக்ரிக்ககயில,  கட்சி

“குறுங்குழுன் வெொதத்ரிக்கத” ெளியநொக்கி திரமபுன் வெதொக தொன்

கண்டதற்கு ததொர்னட்,  எதிர்ப்ரிக்கப கொட்டிவெளியேது புரிந்து

தகொள்ளத்தக்கெளியதவெளியேொகும. அரிக்கனத்திற்கும ெளியமலொக,

இரிக்கடமரவு ெளியன் வெரிக்கலதிட்டத்ரிக்கதப் பவெளியேன்படுத்துதல ததொடர்பொக

—குறிப்பொக ததொழிலொளர்களின் கட்டுப்பொடு மீதும மற்றும

நஷடஈடு தகொடுக்கொமல ெளியதசிவெளியேமவெளியேமொக்கல மீதொன ெளியகொஷம

மீதும— அன் வெர் எழுப்பிவெளியே கரத்து ெளியன் வெறுபொடுகள்,  புரட்சிகர

ெளியசொசலிச தகொள்ரிக்ககயின்பொல தன் வென்தறடுக்கொமல ெளியடொரி-

எதிர்ப்பின் அடித்தளத்தில கட்சியில ெளியசர்க்கப்பட்டிரந்த

ததொழிலொளர் கூறுபொடுகளில இரந்து ன் வெந்த அழுத்தங்கரிக்களப்

பிரதிபலித்தது.  இந்த அர்த்தத்தில,  அன் வெரது தகொள்ரிக்ககவெளியேற்ற

அணுகுமுரிக்கறகள் இரந்தெளியபொதிலும,  ததொர்னட் WRP க்கு

உள்ெளியள ஒர தபரிவெளியே தசலன் வெொக்கு ன் வெட்டத்ரிக்கத பிரதிநிதித்துன் வெம

தசய்தொர்.  இந்த தசலன் வெொக்கு ன் வெட்டத்துள் இரந்தன் வெர்களின்

அரசிவெளியேல கு அழைப்பத்திற்கு ஹீலியும பண்டொவும தொன்

தபொறுப்பொளிகள் என்பெளியதொடு,  இப்ெளியபொது அெளியத நபர்கரிக்கள

உண்ரிக்கமவெளியேொன ட்தரொட்ஸ்கிசத்துக்கு தன் வென்தறடுக்க

ெளியன் வெண்டிவெளியேன் வெர்களொக அன் வெர்கள் இரந்தொர்கள். குறிப்பொக

சிறுபொன்ரிக்கம ததொழிற் கட்சி அரசொங்கம மீண்டும
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ெளியடொரிக்களொல பதவியிலிரந்து இறக்கப்படும விளிமபில

இரந்தது என்ற நிஜமொன கன் வெரிக்கலகள் நிலவிவெளியே

நிரிக்கலரிக்கமகளின் கீழ்,  சமூக ஜனநொவெளியேகன் வெொதிகளுக்கு ஒர

புரட்சிகர எதிர்ப்ரிக்கப ஒழுங்கரிக்கமக்க அன் வெர்கள் எதிர்ப்பு

கொட்டிவெளியேெளியபொது,  ததொழிற் கட்சிரிக்கவெளியே ஆட்சி அதிகொரத்துக்கு

தகொண்டு ன் வெரன் வெதற்கொக ததொழிலொளர்கரிக்கள சர்ன் வெசொதொரணெமொக

கட்சியில இரிக்கணெவெளியே ன் வெரெளியன் வெற்பது என்பது,  அரசிவெளியேலரீதியில

கூறுன் வெதொனொல, ெளியமொசமொன நடன் வெடிக்ரிக்ககவெளியேொக இரந்தது.

ததொர்னட் ெளியபொக்கு பிரிட்டிஷ ததொழிலொள ன் வெர்க்கத்தினுள்

சக்தி ன் வெொய்ந்த சமூக ஜனநொவெளியேக உணெர்வுகரிக்களப்

பிரதிநிதித்துன் வெம தசய்தது — ெளியமலும இந்த ெளியபொக்ரிக்கக

தன் வெளிப்படுத்திவெளியேன் வெர்களுடன் அரிக்கமப்புரீதியில ஒர தீர்வு

என்பது ததொழிற்சங்கங்களுக்குள் கட்சியின் ெளியன் வெரிக்கலகள் மீது

ஒர பொதகமொன விரிக்களரிக்கன் வெ மட்டுெளியம தகொண்டு

ன் வெரக்கூடிவெளியேதொக இரந்தது.

ததொர்னட் எழுப்பிவெளியே அரசிவெளியேல கரத்து ெளியன் வெறுபொடுகள், 1974

இரிக்கலயுதிர்கொலத்தில எந்தளவுக்கு அபிவிரத்தி

தசய்வெளியேப்பட்டிரந்தெளியதொ,  அரிக்கன் வெ ததொழிலொள ன் வெர்க்கத்தின்

முன்னொல ஓர் உரிக்கடரிக்கன் வெ நிவெளியேொவெளியேப்படுத்தக் கூடிவெளியே மட்டத்ரிக்கத

எட்டியிரக்கவிலரிக்கல என்பது விடவெளியேங்கரிக்கள இன்னும

ெளியமொசமொக்கின.  OCI இன் முகன் வெரொக ததொர்னட்

தசவெளியேலபடுகிறொர் என்பரிக்கத,  எவ்ன் வெளவு தொன் அன் வெர்கள்

புத்திசொலித்தனமொக இரந்தொலும,  ஹீலியும பொண்டொவும

ெளியபொதுமொனளவுக்கு உணெர்ந்திரக்கவிலரிக்கல. 1940  இல

சிறுபொன்ரிக்கமக்கு எதிரொக அரிக்கமப்புரீதியில முதிர்ச்சிவெளியேற்ற

நடன் வெடிக்ரிக்கககரிக்கள எடுக்க ெளியன் வெண்டொதமன ட்தரொட்ஸ்கி

கனனுக்கு எச்சரித்து ன் வெலியுறுத்துரிக்ககயில,  "உங்களின்

அகநிரிக்கலவெளியேொன மதிப்பீடுகள் சரிவெளியேொக இரந்தொலும கூட,

நீங்கள் அதன் அடிப்பரிக்கடயில மட்டும தசவெளியேலபடக்கூடொது,

மொறொக அரிக்கனன் வெரக்கும ததரிந்திரக்ககூடிவெளியே புறநிரிக்கலவெளியேொன

உண்ரிக்கமகளின் அடிப்பரிக்கடயில தொன் தசவெளியேலபட ெளியன் வெண்டும,"

என்றொர்.  ெளியமலும அரிக்கமப்புரீதியிலொன தபொறுரிக்கமயின்ரிக்கம

"எப்ெளியபொதும தத்துன் வெொர்த்த அலட்சிவெளியேத்துடன் அெளியநகமொக

தபொரந்தியிரக்கும" என்று அன் வெர் எச்சரித்தொர். (மொர்க்சிசத்ரிக்கத

பொதுகொர், நியூ பொர்க், பக்கம 198)

சிறுபொன்ரிக்கமரிக்கவெளியே அச்சுறுத்தவும,  அரிக்கமப்பிலிரந்து

தன் வெளிெளியவெளியேற்றுன் வெதற்குரிவெளியே விடவெளியேமொக ஆக்குன் வெதற்கும ஹீலி

பலமொக நடுத்தர ன் வெர்க்க கலவிவெளியேொளர்கள் மற்றும ததொழில

ன் வெலலுனர்கரிக்களச் சொர்ந்து நின்று,  ததொர்னட்டுக்கு எதிரொக

கட்சி எந்திரத்ரிக்கதத் திரட்டிப் ெளியபொரொடினொர்.  ததொர்னட்

குழுவுக்கு எதிரொக உடலரீதியிலொன ன் வென்முரிக்கற

பவெளியேன்படுத்தப்பட்டது. ஒர கட்டுப்பொட்டுக் குழுரிக்கன் வெ உரன் வெொக்க

ஹீலிக்கு உதன் வெ சிரில ஸ்மித் ெளியபொன்ற கூறுபொடுகள்

அன் வெர்களின் இலண்டன் ன் வெசிப்பிடங்களில இரந்து

தன் வெளிக்தகொணெரப்பட்டன,  அெளியதெளியன் வெரிக்கள லீட்சில பல

ஆண்டுகளொக அழுதுபுலமபிக்தகொண்டிரந்த சுெளியலொட்டர்,

ஹீலி ெளியகொடரிரிக்கவெளியே தொழ்த்திவெளியேதும ஒர தபொரத்தமொன

மொர்க்சிச பிரொர்த்தரிக்கன ன் வெ அழைங்கி,  ததொர்னட்ரிக்கட

தூக்கிலிடுன் வெதில மதகுரவின் பொத்திரம ன் வெகிக்க

ன் வெரன் வெரிக்க அழைக்கப்பட்டொர். ஹீலி,  கட்சிக்குள் கரத்து ெளியன் வெறுபொடு

தகொண்டன் வெர்கரிக்களக் ரிக்ககவெளியேொள, ட்தரொட்ஸ்கி ரிக்ககவெளியேொண்ட

விதத்ரிக்கதக் ரிக்ககவெளியேொளவிலரிக்கல மொறொக எட்டொம த்ன்ஹன்றிரிக்கவெளியேப்

ெளியபொல அணுகினொர்,  அரிக்கத தசய்ரிக்ககயில ததொர்னட்டின்

தரிக்கலரிக்கவெளியேச் சுற்றி ஒர திவெளியேொகியின் ஒளி ன் வெட்டத்ரிக்கத

உரன் வெொக்குன் வெதில தொன் அன் வெர் தன் வெற்றி தபற்றொர்.

ததொர்னட்டின் தன் வெளிெளியவெளியேற்றத்துடன் பல நூறு கட்சி

உறுப்பினர்கரிக்கள விரிக்கல தகொடுத்ததுடன்,  அடிப்பரிக்கடத்

ததொழிற்துரிக்கறயில அதன் மிக முக்கிவெளியே பகுதிரிக்கவெளியே

துரிக்கடத்தழித்தது.  அரசிவெளியேலரீதியில தபொறுப்பற்ற கன்ரிக்கன

அணுகுமுரிக்கறகள்,  கட்சியின் அடித்தளத்ரிக்கத நடுத்தர

ன் வெர்க்கத்துக்குள் சொய்த்ததுதொன் ெளியநரடி விரிக்களன் வெொக இரந்தது.

ஹீலி வெளியேொரடன் மிகவும தநரக்கமொக ஒத்துரிக்க அழைத்து ன் வெந்தொெளியரொ

அந்த ததொழிலொளிவெளியேொல ரிக்ககவிடப்பட்டதொல கொவெளியேப்பட்ட ஹீலி,

அரிக்கத ஒர தனிப்பட்ட கொட்டிக்தகொடுப்பு என்று கரதி

அதற்கு கடுரிக்கமவெளியேொக எதிர்விரிக்கனவெளியேொற்றிவெளியே நிரிக்கலயில,

தரட்கிெளியறவ் மற்றும மிட்தசல ெளியபொன்ற சக்திகள்

ெளியமலுவெளியேர்ந்தனர்.

OCI உடனொன விளங்கப்படுத்தப்படொத உரிக்கடவுக்கு ெளியமெளியலெளியவெளியே

நடந்த ததொர்னட்டின் அதிகொரத்துன் வெ தன் வெளிெளியவெளியேற்றம, WRP க்கு

ஓர் அரசிவெளியேல ெளியபரழின் வெொக இரந்தது. முதல எடுத்துக்கொட்டொக,

அடிப்பரிக்கட சர்ன் வெெளியதச பிரச்சரிக்கனகள் ரிக்ககவிடப்பட்டிரந்தன.

இப்ெளியபொது பிரிட்டிஷ இவெளியேக்கத்தின் அரசிவெளியேல ன் வெழி

சமபந்தமொன அடிப்பரிக்கட பிரச்சிரிக்கனகளுக்கு பதில கூறொமல

விடபட்டன.  ததொர்னட்டின் குறிக்ெளியகொள்கள்,  விரப்பங்கள்

மற்றும ெளியநொக்குநிரிக்கல என்னன் வெொக இரந்தொலும,  அன் வெரது

கன்ரிக்கனயின் ெளியதொற்றமொனது,  ததொழிலொளர் புரட்சிக் கட்சி

மற்றும பிரிட்டிஷ ததொழிலொள ன் வெர்க்க அபிவிரத்தியின்

முக்கிவெளியே பிரச்சிரிக்கனகளுடன் பிரிக்கணெந்திரந்தது.  மொர்ச் 1974

இல ததொழிற் கட்சி ஆட்சி அதிகொரத்துக்கு ன் வெந்தரிக்கமயும 1974
அக்ெளியடொபரில மீண்டும அது ெளியதர்ன் வெொனரிக்கமயும மொர்க்சிச

முன்னணி பரிக்கடயின் மீது அளப்பரிவெளியே அரசிவெளியேல அழுத்தத்ரிக்கத

ஏற்படுத்திவெளியேதுடன் தத்துன் வெொர்த்த விளக்கத்ரிக்கதயும ெளியகொரிவெளியேது,

அவ்ன் வெொறொன விளக்கம இலரிக்கலதவெளியேன்றொல தந்திெளியரொபொவெளியே

தபரன் வெளம தவிர்க்க முடிவெளியேொதன் வெொறு சந்தர்ப்பன் வெொத

சூழ்ச்சிகளுக்குள் சீர்தகடும.

இந்த அர்த்தத்தில,  ததொர்னட் உடனொன ெளியபொரொட்டம,  WRP

தரிக்கலரிக்கமக்கு,  சமூக ஜனநொவெளியேகத்திற்கு எதிரொக ெளியபொரொடும

அதன் திறரிக்கமக்கு மொதபரம முதல ெளியசொதரிக்கனவெளியேொக
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இரந்தது.  ஹீலி தன்ரிக்கன நிரிக்கனவுகூரந்துதகொள்ன் வெரிக்கதப்

ெளியபொலெளியன் வெ,  பரிக்க அழைவெளியே RCP க்கு உள்ெளியள ்ன்ஹொஸ்டன் உடனொன

அன் வெரின் தசொந்த ெளியமொதலகள்,  ததொழிற் கட்சி உடனொன

மொர்க்சிச முன்னணிப் பரிக்கடயின் உறவு பற்றிவெளியே சர்ச்ரிக்கசக்குரிவெளியே

ெளியகள்வி மீது எழுந்தன.  அகிலம அந்த பிரச்சிரிக்கனரிக்கவெளியே

முழுரிக்கமவெளியேொக ஆரொய்ந்து,  உள்ளடங்கியிரந்த

நிரிக்கலப்பொடுகரிக்கள ஒர நரிக்கடமுரிக்கற ெளியசொதரிக்கனக்கு

உட்படுத்தும ன் வெழின் வெரிக்கககரிக்களச் சிந்தித்தது. ஹீலி நுரிக்க அழைவுன் வெொத

கன்ரிக்கனக்குத் தரிக்கலரிக்கம தொங்கினொர் அெளியதெளியன் வெரிக்களயில

்ன்ஹொஸ்டெளியனொ "தன் வெளிப்பரிக்கடவெளியேொன கட்சி"  தரிக்கலரிக்கமரிக்கவெளியேப்

ெளியபணினொர்.  இறுதியில,  ஹீலி நிரிக்கலப்பொட்டின் சரிவெளியேொன

தன்ரிக்கம பரிெளியசொதிக்கப்பட்டது என்பதுடன்,  பிரிட்டிஷ

பகுதியின் தரிக்கலன் வெரொக அன் வெர் உரன் வெொன் வெதற்கு அந்த

அனுபன் வெம ஒர முக்கிவெளியே பங்கு ன் வெகித்தது.

1974  இல WRP தரிக்கலரிக்கம,  ததொழிற் கட்சிக்கு எதிரொன

ெளியபொரொட்டம சமபந்தமொக நீண்டகொல தந்திெளியரொபொவெளியேங்கரிக்கள

அபிவிரத்தி தசய்ன் வெதற்கொன அன் வெசிவெளியேத்ரிக்கத

எதிர்தகொண்டிரந்தது.  ததொழிற் கட்சிக்குள் தபரம

பகுதியினரிக்கர தன் வென்தறடுப்பரிக்கதத் தவெளியேொரிக்கும முகமொக,

முதலில அது அதன் தசொந்த கட்சிக்குள் ததொழிலொளர்கரிக்கள

தன் வெலல ெளியன் வெண்டியிரந்தது.  இதுன் வெரிக்கரயில அன் வெர்களில

கணிசமொன எண்ணிக்ரிக்ககயிலொனன் வெர்கள் ததொர்னட்ரிக்கடப்

பின்ததொடர்ந்து தகொண்டிரந்த நிரிக்கலயில,  இந்த

ததொழிலொளர்களுக்கு கட்சியின் பகுப்பொய்வினது சரிவெளியேொன

தன்ரிக்கமரிக்கவெளியே புரிந்து தகொள்ளும நிரிக்கலரிக்கமகரிக்கள

உரன் வெொக்குன் வெது ஒர புத்திசொலித்தனமொன தரிக்கலன் வெரின்

தபொறுப்பொக இரந்தது.  ஆனொல அது

முவெளியேற்சிக்கப்படவிலரிக்கல,  அது திட்டன் வெட்டமொக ஏதனன்றொல,

ஹீலி முகொமிற்குள் கணிசமொன கு அழைப்பம நிலவிவெளியேதொல

ஆகும.

ெளியடொரி-எதிர்ப்பு தொக்குதரிக்கலக் கட்டரிக்கமந்திரந்த நிரிக்கலயில,

குறிப்பொக 1972  ெளியகொரிக்கடயில தபன்தடொன்வில (Pentonville)

இல ஐந்து துரிக்கறமுக ததொழிலொளர்கரிக்கள பொதுகொப்பதற்கொக

பரந்த ெளியன் வெரிக்கலநிறுத்தம தன் வெடித்ததும,  SLL தரிக்கலரிக்கம,

அரிக்கனத்து குட்டி முதலொளித்துன் வெ திரத்தலன் வெொத குழுக்கரிக்களப்

ெளியபொல அலலொமல,  ெளியடொரி அரசொங்கத்ரிக்கத ததொழிலொள

ன் வெர்க்கம கீழிறக்கும,  கீழிறக்க முடியுதமன்ற

உச்சநமபிக்ரிக்ககரிக்கவெளியே தகொண்டிரந்த நிரிக்கலயில — ததொழிற்

கட்சி அரசொங்கத்தின் தன் வெற்றிவெளியேொனது சமூக ஜனநொவெளியேகத்துடன்

இறுதி களத்திற்கொன முன்நிபந்தரிக்கனகரிக்கள துரிதமொக

உரன் வெொக்கும என்று நமபத் ததொடங்கிவெளியேது.

குெளியரொமதன் வெலலிவெளியேன் (Cromwellian)  புரட்சி குறித்து தீவிர

ஆய்வு ெளியமற்தகொண்டிரந்த ஹீலி, ன் வெரவிரந்த ததொழிற் கட்சி

அரசொங்கத்திற்கும 1640  ன் வெரிக்கர நீண்ட பொரொளுமன்றத்திற்கும

இரிக்கடெளியவெளியே சமொந்தரங்கரிக்கள கொணெவிலரிக்கல. இந்த ஒப்பீட்டுடன்,

ததொழிற்சங்கங்களின் பலத்துடன் ததொழிற் கட்சி ஆட்சிக்கு

ன் வெரமெளியபொது,  ஆ அழைமரிக்கடந்து ன் வெந்த உலக நிதியிவெளியேல

ஸ்திரமின்ரிக்கம நிரிக்கலரிக்கமகளின் கீழ்,  அது

முதலொளித்துன் வெத்திற்கு தபொரந்தொத தீவிர மொற்றங்கள் மீது

ததொழிலொள ன் வெர்க்க ெளியகொரிக்ரிக்கககரிக்கள எதிர்தகொள்ள ெளியன் வெண்டிவெளியே

சூழ்நிரிக்கல ெளியமதலழும என்பரிக்கத அன் வெர் முன்அனுமொனிக்க

முவெளியேன்றொர்.

ஆனொல ன் வெரலொறு,  ஹீலி அனுமொனித்திரொத ஒர

சுற்றுன் வெழிரிக்கவெளியே எடுத்தது.  1974  இல இரந்து அன் வெர்கள்

ெளியன் வெதறொர ன் வெரிக்ககவெளியேொன ஒர நீண்ட பொரொளுமன்றத்ரிக்கத

முகங்தகொடுத்தொர்கள்.  ெளியடொரிகளின் வீழ்ச்சியும ததொழிற் கட்சி

திரமப அதிகொரத்திற்கு ன் வெந்தரிக்கமயும சமூக ஜனநொவெளியேகத்தின்

நிரிக்கலக்கும தன்ரிக்கமயின் மீது புதிவெளியே சுற்று பிரரிக்கமகரிக்கள

உரன் வெொக்கிவெளியேது.  இது எலலொன் வெற்றுக்கும முதல ததொழிலொளர்

புரட்சிக் கட்சிக்குள் பிரதிபலித்தது.  ததொர்னட் எதிர்ப்பு

ெளியமதலழுந்ததொல முன்ரிக்கன் வெக்கப்பட்ட தபொறுரிக்கமவெளியேொன அரசிவெளியேல

மற்றும தத்துன் வெொர்த்த ெளியபொரொட்டத்ரிக்கத நடத்துன் வெதற்கு ஹீலி

தரிக்கலரிக்கம தரிக்ககரிக்கமவெளியேற்றிரந்தது என்பது,  பிரிட்டனில ன் வெர்க்க

ெளியபொரொட்டத்தின் உள்ளடக்கத்தில,  WRP மீது சமூக

ஜனநொவெளியேகக் கட்சியினர் ஒர முக்கிவெளியே தன் வெற்றி தபற்றிரந்தனர்

என்பரிக்கத அர்த்தப்படுத்திவெளியேது. OCI முகன் வெர்களிடமிரந்து WRP

ஐ கொப்பொற்றும தபவெளியேரில,  ஹீலி WRP ஐ அரசிவெளியேல இரத்த

ஆற்றில மூழ்கடித்தொர்,  அது இவெளியேக்கத்ரிக்கதப் பொரிவெளியேளவில

பலவீனப்படுத்திவெளியேது. உள்கட்சி ெளியபொரொட்டத்தின் விரிக்களபவெளியேனொக

அரசிவெளியேல ததளிரிக்கன் வெ எட்டுன் வெதற்குப் பதிலொக,  பிரிட்டனில

அந்த ெளியபொரொட்டத்திலிரந்து ெளியமதலழுந்த ட்தரொட்ஸ்கிச

இவெளியேக்கம அதற்கு முந்ரிக்கதவெளியே 21  ஆண்டுகளில ெளியன் வெதறந்த

கொலத்ரிக்கதயும விட அதிகமொக ெளியநொக்குநிரிக்கல பிறழ்ந்திரந்தது.

ததொர்னட் தன் வெளிெளியவெளியேற்றத்தற்கு முன்னர் எந்த ெளியநரத்திலும,

பிரிட்டிஷ பகுதிக்குள் நடந்த ெளியபொரொட்டம அரிக்கனத்துலகக்

குழுவின் கன் வெனத்துக்கு தகொண்டு ன் வெரப்பட்டிரக்கவிலரிக்கல

என்பரிக்கதயும கட்டொவெளியேம ெளியசர்த்துக் தகொள்ள ெளியன் வெண்டும.  WRP

வின் வெகொரங்களில ICFI சுதந்திரமொன பொத்திரம ன் வெகிக்க

முடிவெளியேொது என்று தன் வெளிப்பரிக்கடவெளியேொக நமபிவெளியே ஹீலி,  அரிக்கத

தன் வெறுமெளியன அரிக்கமப்புரீதியில பிரிட்டிஷ இவெளியேக்கத்தின் ஒர

ததொங்குதரிக்கசவெளியேொகெளியன் வெ பொர்த்தொர்.  இந்த விடவெளியேத்தில,

ததொர்னட்டின் கண்ெளியணெொட்டங்கள், ஹீலியிலிரந்து ஏெளியதனும

விதத்தில வித்திவெளியேொசப்பட்டிரந்தது என்பதற்கும அங்ெளியக எந்த

ஆதொரமும இலரிக்கல.
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