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தொழழிற் கட்சி அரசழங்கம் தகம் நெருக்கடியில
International Commitee of the Fourth International

7. தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கம் தகம் நெருக்கடியில

1977  இல தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கம் அொன் கம் நெழன்கழம்
ஆண்டு பொவிகழலத்தில நுில் நுழதில் நுழைந்ொ ுழைந்த பபழத,  தொழழிலழள
வர்க்கம் முழுவதம் எதிர்ப்பு அதிகரித்த வந்ொில் நுழொ அத
முகங்தகழடுத்ொத. தொழடர்ந்த வரிில் நுழரசசையழக முக்கிசைய தவகுஜன
ுழைந்த பபழரழட்டங்கள் தவடித்ொன.  இதில கிறவுன்விக்,  ுழைந்த பலய்லன்ட்
உதிரிப்பழக தொழழிற்ரசழில் நுழல ுழைந்த பவில் நுழலநிறுத்ொம் மற்றும்
இலண்டன் விமழன நிில் நுழலசைய பரழமரிப்பு பிரிவு ுழைந்த பமழொல
ஆகிசையில் நுழவ மிகவும் குறிப்பிடத்ொக்கில் நுழவசையழகும்.  அில் நுழவ
கலஹன் (James Callaghan) ஆட்சிில் நுழசைய தொழழிற்ரசங்கங்களுடன்
ஒரு ுழைந்த பகம் நெரடி ுழைந்த பமழொலுக்குக் தகழண்டு தரசன்றன.  TUC மற்றும்
தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கத்திற்கு இில் நுழடயிலழன "ரசமூக
ஒப்பந்ொம்"  ("social  contract")  என்றில் நுழதில் நுழைக்கப்பட்ட ஒன்று
தொழழிலழள வர்க்கத்தின் புதப்பிக்கப்பட்ட ொழக்குொலழல
சிொறுண்டத.  இத்ொில் நுழகசைய ுழைந்த பபழரழட்டங்கள் உருவழகிக்
தகழண்டிருந்ொ நிில் நுழலயில,  தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கம் அொன்
தபரும்பழன்ில் நுழமில் நுழசையக் கழப்பழற்றி ில் நுழவக்கவும் மற்றும்
பொவியில நீடிக்கவும் முொலழளித்தவ ொழரழளவழொ கட்சியுடன்
ஓர் உத்திுழைந்த பசையழகபூர்வமற்ற கம் நெழடழளுமன்ற கூட்டணிக்குள்
நுில் நுழதில் நுழைந்ொத.  ொழரழளவழதிகள் இந்ொ ஏற்பழட்டுக்கு உடன்பட்ட
உண்ில் நுழமுழைந்த பசைய,  ுழைந்த படழரிக்கில் நுழளப் பொவிக்குக் தகழண்டு வர
இன்னும் கழலம் கனிசையவிலில் நுழல என்று பிரிட்டிஷ் ஆளும்
வர்க்கம் முடிதவடுத்திருந்ொில் நுழொ அர்த்ொப்படுத்திசையத.  அொற்கு
பதிலழக,  அவர்கள் தொழழிலழள வர்க்கத்ில் நுழொ ொழக்கவும்
நிில் நுழலகுில் நுழலசைய ில் நுழவக்கவும் தொழழிற் கட்சி வழதிகில் நுழளுழைந்த பசைய
இன்னும் சிறித கழலம் பசையன்படுத்திக் தகழள்ள
ுழைந்த பொர்ந்தொடுத்ொனர்.

அரசிசையல சூதில் நுழைலில இந்ொ முக்கிசைய நிகழ்வழனத,  WRP, 1975
க்குப் பின்னர் இருந்த, தொழழிலழளர் இசையக்கத்தக்குள் ரசமூக
ஜனகம் நெழசையகத்தக்கு எதிரழன அொன் ுழைந்த பபழரழட்டத்ில் நுழொ வழிகம் நெடத்ொ
எந்ொவிொ மூுழைந்த பலழபழசைய கருத்தருவும் இலலழமல தரசசையலபட்டு
வந்திருந்ொில் நுழொ எடுத்தக்கழட்டிசையத.  வர்க்கப் ுழைந்த பபழரழட்டத்தின்
அபிவிருத்தி மற்றும் தொழழிலழள வர்க்கத்தின் அகநிில் நுழல

கம் நெனவு மீொழன மிகவும் விஞ்் விஞ்ஞழனபூர்வ மதிப்பீட்டின்
அடிப்பில் நுழடயில,  மூுழைந்த பலழபழசையத்திற்கும் ொந்திுழைந்த பரழபழசையத்திற்கும்
இில் நுழடயிலழன உட்தொழடர்பு மீதம்,  புறச் சூழ்நிில் நுழலயின்
முக்கிசைய மழற்றங்களுக்ுழைந்த பகற்ப ரசரிசையழன ுழைந்த பகம் நெழக்குநிில் நுழலில் நுழசைய
கண்டுபிடிப்பொன் அவசிசையம் குறித்தம்,  கட்சியின் அரசிசையல
நிில் நுழலப்பழட்ில் நுழட தொழடர்ந்த கூர்ில் நுழமசையழக தமருுழைந்த பகற்றி
தகழள்வத பற்றியும் ட்தரழட்ஸ்கி எழுதியிருந்ொ அில் நுழனத்தம்
புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்ொன.

ஹீலியின் பதிவுவழொ (impressions)  இசையக்கத்தில இருந்த
விடுபட்டு,  வர்க்கப் ுழைந்த பபழரழட்டத்தின் இசையங்கிசையலிலிருந்த
தபறப்பட்ட மழர்க்சிரச வழியில கட்சி ுழைந்த பபழரழடி இருந்ொழல,
குில் நுழறந்ொபட்ரசம் 1975  க்கு முன்ுழைந்த பப,  தொழழிலழள
வர்க்கத்திற்குரிசைய கழலம் கடந்ததகழண்டிருப்பில் நுழொயும் மற்றும்
தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கத்ில் நுழொப் பரிுழைந்த பரசழதிக்கும் ஒரு
ொவிர்க்கவிசையலழொ கழலத்தில அத நுில் நுழதில் நுழைந்திருக்கின்றத
என்பில் நுழொ அத புரிந்த தகழண்டிருக்கலழம்.  அுழைந்த பொுழைந்த பவில் நுழள,
நிச்ரசசையமற்ற இந்ொக் கழலப்பகுதி தொழழிற் கட்சி
அரரசழங்கத்திற்கு எதிரழக ொவிர்க்கவிசையலழமல தொழழிலழள
வர்க்கத்தின் ஒரு புதிசைய எழுச்சிக்கு வழிவகுத்திருக்கும்,  அத
புரட்சிகரமழன ொழக்கங்கில் நுழளக் தகழண்டிருந்திருக்கும்
என்பில் நுழொயும் அத உணர்ந்திருக்கலழம்.  அவ்விொத்தில —

வலதரசழரி ரசமூக ஜனகம் நெழசையகவழதிகில் நுழள அம்பலப்படுத்தவொற்கு
அவசிமழன ுழைந்த பகழஷங்கில் நுழள முன்தனடுத்தம்,  அரரசழங்க
தகழள்ில் நுழககளுக்கு எதிரழக தொழழிலழள வர்க்கத்ில் நுழொ
அணித்திரட்டியும்,  தொழழிற் கட்சி மற்றும்
தொழழிற்ரசங்கங்களுக்குள் அரரசழங்க தகழள்ில் நுழகயுடன்
உடன்படழொவர்களுக்கு முில் நுழறயீடுகள் தரசய்தம் மற்றும்
தொழழிற் கட்சி வட்டழரங்களுக்குள் வலதரசழரிகில் நுழள
தவளிுழைந்த பசையற்ற ுழைந்த பபழரழடிக் தகழண்டிருந்ொவர்களுடன் ஒரு
விமர்ரசனபூர்வ மற்றும் சுசையழதீன அடிப்பில் நுழடயில கூட்டுறில் நுழவ
ுழைந்த பமற்தகழண்டும்— WRP,  வரவிருந்ொ ொவிர்க்கவிசையலழொ
ுழைந்த பமழொலுக்கழக தொழழிலழள வர்க்கத்ில் நுழொ ொசையழரிப்பு தரசய்யும்
அடிப்பில் நுழடயில அொன் வழிில் நுழசைய அில் நுழமக்க
தரசசையலபட்டிருக்கலழம்,  அுழைந்த பொுழைந்த பவில் நுழளயில
தொழழிற்ரசங்கங்களுக்கு உள்ுழைந்த பளயும்,  தொழழிலழள வர்க்க
குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் மற்றும் இில் நுழள் விஞ்ஞர்கள் மத்தியிலும்
கட்சியின் பணிில் நுழசையப் தபழறுில் நுழமசையழக விரிவழக்கி இருக்கலழம்.
அபிவிருத்தியின் ஒவ்தவழரு கட்டத்திலும்,  கட்சி அொன்
தகழள்ில் நுழககளுக்குத் தொழழிலழளர்கள் மத்தியில நிலவிசைய
விில் நுழடயிறுப்ில் நுழப புறநிில் நுழலசையழக அறிந்த தகழண்டிருக்க
முடியும் மற்றும் வர்க்கத்தின் அரசிசையல அபிவிருத்தி
மட்டத்ில் நுழொ அளந்திருக்க முடியும்.  இந்ொ அடிப்பில் நுழடயில,
அரசிசையல சூழ்நிில் நுழல மழற்றங்களுக்கு ஏற்ப,  கட்சி அொன்
பிரச்ரசழரத்திலும் கிளர்ச்சிகளிலும் அவசிசையமழன திருத்ொங்கள்

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



மற்றும் உறுதிப்பழடுகில் நுழள அறிமுகம் தரசய்திருக்கலழம்.
அதுழைந்த பபழன்றதவழரு கம் நெில் நுழடமுில் நுழறுழைந்த பசைய "தபழறுில் நுழமசையழக
விளக்கமளித்ொல"  மற்றும் "பரந்தபட்டமக்கில் நுழள
தவன்தறடுத்ொல" என்று அில் நுழதில் நுழைக்கப்படுகிறத.

1917  இல ுழைந்த பபழலஷிவிக்குகள் பசையன்படுத்திசைய வழிமுில் நுழறில் நுழசைய
ட்தரழட்ஸ்கி 1930  இல ஆய்வு தரசய்ொழர்:  "ஆஸ்திரிசைய
தகம் நெருக்கடி பற்றிசைய எனத சிறிசைய பில் நுழடப்பில,  தபழறுில் நுழமசையழக
விளங்கப்படுத்தம் சூத்திரம் தலனினழல ஏப்ரல 1917  இல
அறிமுகப்படுத்ொப்பட்டத என்பில் நுழொ கம் நெழன் ுழைந்த பவண்டுதமன்ுழைந்த பற
அில் நுழடப்புக்குறிக்குள் இட்டு குறிப்பிட்ுழைந்த படன்.  அொற்கு ஆறு
மழொங்களுக்குப் பின்னர் கம் நெழங்கள் ஆட்சிில் நுழசையப் பிடித்ுழைந்த பொழம்.
இொன் அர்த்ொம்,  புரட்சிகரக் கட்சி தபழறுில் நுழமசையழக
விளங்கப்படுத்தவொற்கும் பின்னடிக்கும்
ொந்திுழைந்த பரழபழசையங்களுக்கும்,  படிப்படிசையழக தரசலலுொல,  அலலத
குறுங்குழுவழொ பின்ொங்கலகளுக்கும் தபழதவழனத எதவும்
இலில் நுழல என்பொழகும்.  எந்ொவிொத்திலும் தபழறுில் நுழமசையழக
விளங்கப்படுத்தவத என்பத உற்ரசழகமற்ற பழணியில,
ுழைந்த பரசழம்ுழைந்த பபறித்ொனமழக,  ஒரு கம் நெழில் நுழளக்கு ஒரு ுழைந்த பமில் நுழரசக் கரண்டி
என்றளவில விடசையங்கில் நுழள விளங்கப்படுத்தொல என்ற
உள்அர்த்ொத்ில் நுழொக் தகழண்டதிலில் நுழல.  ஏப்ரல 1917  இல இந்ொ
சூத்திரத்ில் நுழொக் தகழண்டு தலனின் அவரின் தரசழந்ொ கட்சிக்கு
கூறிசையொழவத:  'நீங்கள் மிகச் சிறுபழன்ில் நுழம என்பில் நுழொ
புரிந்ததகழள்ள ுழைந்த பவண்டும்,  தவளிப்பில் நுழடசையழக ஒப்புக்தகழள்ள
ுழைந்த பவண்டும்;  இில் நுழடக்கழல அரரசழங்கத்ில் நுழொ உடனடிசையழக
தூக்கிதசையறிவத ுழைந்த பபழன்ற உங்கள் பலத்ில் நுழொக் தகழண்டு
தரசய்சையவிசையலழொ பணிில் நுழசைய உங்கள் மீத நீங்கள் சுமத்திக்
தகழள்ளழதீர்கள்;  இன்று தபருந்திரளழன மக்கள்
பின்தொழடர்ந்த தரசலகின்ற தபரும் தபரும்பழன்ில் நுழம
பழதகழப்புவழதிகில் நுழள எதிர்க்கும் இடத்தில உங்கில் நுழள
நிில் நுழலநிறுத்ொ பசையப்படழதீர்கள்;  ுழைந்த பகம் நெர்ில் நுழமசையழன
பழதகழப்புவழதிகளின் —தொழழிலழளர் மற்றும் விவரசழயி இன்
— மனநிில் நுழலில் நுழசையப் புரிந்த தகழள்ள முசையலுங்கள்,
ுழைந்த பபழரிலிருந்த எவ்வழறு உில் நுழடத்த தகழள்வத என்பில் நுழொ
தபழறுில் நுழமசையழக அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தங்கள்.'  ுழைந்த பவறு
வழர்த்ில் நுழொகளில கூறுவொழனழல,  தலனின் அறிவுில் நுழரயின்
அர்த்ொம்,  'தபருந்திரளழன மக்களின் கம் நெனில் நுழவ
தவன்தறடுக்கழமல நீங்கள் உடனடிசையழக பலமழக
வளர்வொற்கு ஏொழவத கம் நெவீன பரிகழரங்கள் அலலத பகட்டழன
சூழ்ச்சித்திறன் இருக்கிறொழ என்று சிந்திக்கழதீர்கள்;
“தபழறுில் நுழமசையழக விளங்கப்படுத்தவொற்கு"  உங்களின் எலலழ
ுழைந்த பகம் நெரத்ில் நுழொயும் தரசலவிடுங்கள்,  உங்களின் புரட்சிகர
தபழறுில் நுழமயின்ில் நுழம முழுவில் நுழொயும் அர்ப்பணியுங்கள்.'
இதொழன் தலனின் வழர்த்ில் நுழொகளின் உண்ில் நுழமசையழக
அர்த்ொமழகும்.

“அடிப்பில் நுழடயில ஆஸ்திரிசைய கம்யூனிஸ்டுகள்
ஏழு மழொங்களில அதிகழரத்திற்கு
வந்தவிடுவழர்கள் என்று நிில் நுழனப்பொழக ஒருவர்
என் வழர்த்ில் நுழொகில் நுழள அர்த்ொம் தரசய்த தகழண்டு
நிச்ரசசையமழக முற்றிலும் ுழைந்த பகம் நெதரதிர் பக்கத்திற்குச்
தரசன்று விடக்கூடழத.  அொழவத,  சுருக்கமழக
கூறுவொழனழல,  அத அவ்வழறு கிில் நுழடசையழத.
ஆனழல வரவிருக்கும் கழலத்தில ரசம்பவங்கள்
புசையல ுழைந்த பவகத்தில அபிவிருத்தி அில் நுழடயுதமன
ஒருவர் உண்ில் நுழமயிுழைந்த பலுழைந்த பசைய கருதகிறழர் என்றழல

(இில் நுழொயும் ொவிர்த்தவிட முடிசையழத),  இத
'தபழறுில் நுழமசையழக விளங்கப்படுத்தவதில'  இருந்த
தபறும் ஆொழசையங்கள் தரிொமழக மகத்ொழனொழக
மழறும் என்பில் நுழொுழைந்த பசைய அர்த்ொப்படுத்தகிறத. 

“ஆில் நுழகசையழல ‘இப்தபழத மிகவும் கழலம்
ொழழ்ந்தவிட்டத’  என்ற தரசழற்தறடர் எனக்கு
முற்றிலும் பிில் நுழதில் நுழைசையழன புரிொலழக தொரிகிறத.
பழட்டழளி வர்க்க புரட்சிசையழளர்களுக்கு
ுழைந்த பவதறன்ன வழிகள் இருக்க முடியும்?
படுுழைந்த பமழரசமழன அரசிசையல தபழறுில் நுழமயின்ில் நுழம
என்பத விில் நுழொப்பொற்கு முன்னுழைந்த பர அறுவில் நுழட
தரசய்சைய விரும்புவொழகும்,  அத
ரசந்ொர்ப்பவழொத்திற்ுழைந்த பகழ அலலத
ரசகழரசவழொத்திற்ுழைந்த பகழ அலலத இரண்டின்
கலில் நுழவக்குுழைந்த பமழ இட்டுச் தரசலகிறத.  கடந்ொ
ஐந்த அலலத ஆறு ஆண்டுகளில கம் நெழம்
பழர்த்தள்ுழைந்த பளழம்,  இுழைந்த பொ கம் நெழட்டில,  பழட்டழளி
வர்க்கத்தின் கம் நெனவுபூர்வமழன பங்களிப்பு
இலலழமல பழட்டழளி வர்க்கத்தின்
நிில் நுழலில் நுழமில் நுழசையச் தரசசையற்ில் நுழகசையழக
பலப்படுத்தவொற்கழன ரசந்ொர்ப்பவழொ மற்றும்
ரசழகரசவழொ இரண்டினதம் டஜன் கணக்கழன
முசையற்சிகில் நுழளப் பழர்த்தள்ுழைந்த பளழம்.  இந்ொ
அில் நுழனத்த முசையற்சிகளும் ுழைந்த பொழலவியில முடிந்த,
புரட்சிகர அணிில் நுழசைய தவறுமுழைந்த பன பலவீனப்படுத்தி
உள்ளன.

“ஆஸ்திரிசையழவின் ரசமூக ஜனகம் நெழசையக
தவகுஜனங்கள் புரட்சிகர மனநிில் நுழலயில
இருப்பொழக நீங்கள் எழுதகிறீர்கள்,  ஆனழல
புரட்சிக்கழன அவர்களின் ொசையழர்நிில் நுழல
ஆஸ்திரிசைய ரசமூக ஜனகம் நெழசையகத்தின் ரசக்தி வழய்ந்ொ
எந்திரத்ொழல முடக்கப்பட்டுள்ளத.  அந்ொ
தவகுஜனங்களுக்கு ‘தபழருத்ொமழன ொில் நுழலில் நுழம
மட்டுுழைந்த பம (nur) இலில் நுழல’  என்று நீங்கள்
கூறுகிறீர்கள்.  ஆனழல 'மட்டுுழைந்த பம'  என்ற இந்ொ
சிறிசைய வழர்த்ில் நுழொ,  முொல பிரச்ரசழர முசையற்சிகளில
இருந்த அதிகழரத்ில் நுழொக் ில் நுழகப்பற்றுவத
வில் நுழரயில,  புரட்சிகர கட்சியின் ஒட்டுதமழத்ொ
கம் நெடவடிக்ில் நுழக வில் நுழர உள்ளடக்கி உள்ளத.
ுழைந்த பபழரழட்ட அனுபவங்களில தவகுஜனங்களின்
கம் நெம்பிக்ில் நுழகில் நுழசைய தவன்தறடுக்கழமல,  புரட்சிகரத்
ொில் நுழலில் நுழம என்பத இருக்க முடிசையழத.  சில
கழலகட்டங்களில இந்ொ கம் நெம்பிக்ில் நுழகில் நுழசைய
தவன்தறடுக்க பல ொரசழப்ொங்கள் ஆகலழம்.
புரட்சிகர கழலக்கட்டங்களில,  ஆண்டழண்டழக
அில் நுழமதிசையழன ரசம்பவங்கள் உருவழக்கிசையில் நுழொ
விட (ரசரிசையழன தகழள்ில் நுழககில் நுழளக் தகழண்ட)
ஒருசில மழொங்குழைந்த பள அதிகமழனவற்ில் நுழற
உருவழக்கிவிடும்.  ஆனழல கட்சி ஒருுழைந்த பபழதம்
இந்ொ அடிப்பில் நுழட பணிில் நுழசைய விட்டு ொழவி
தரசன்றுவிட முடிசையழத.  அதொழன் ஆஸ்திரிசைய
பழட்டழளி வர்க்க புரட்சிசையழளர்கள் முழுில் நுழமசையழக
எதிர்தகழள்வத.  தபழறுில் நுழமசையழய்
விளங்கப்படுத்தவத என்ற வழர்த்ில் நுழொ
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அில் நுழனத்திற்கும் ுழைந்த பமலழக இந்ொ பணிில் நுழசையத் ொழன்
குறிப்பிடுகிறத:  'தொழழிலழளர்களின்
கம் நெம்பிக்ில் நுழகில் நுழசைய தவன்தறடுங்கள்!'  அத
அவசிசையமழக ரசழகரசவழொத்திற்கு இட்டுச் தரசலலும்
அந்ொ அதிகழரத்தவ சுசைய-ஏமழற்றத்ொனத்திற்கு
எதிரழகவும்,  பகட்டழன அணுகுமுில் நுழறகளுக்கு
எதிரழகவும்,  வரலழற்ில் நுழற ஏமழற்றும் ுழைந்த பகம் நெழக்கில
திில் நுழரக்குப் பின்னழல ரசதி தரசய்பவர்களுக்கு
எதிரழகவும் மற்றும் ஒருவரின் விருப்பத்ில் நுழொ
வர்க்கத்தின் மீத திணிப்பவர்களுக்கு
எதிரழகவும் அத எச்ரசரிக்கிறத.”  (லிுழைந்த பசையழன்
ட்தரழட்ஸ்கியின் எழுத்தக்கள் 1930,
பழத்ில் நுழபன்டர் பிரசுரம், பக்கம் 71-73) 

கம் நெழம் இந்ொ கடிொத்தில இருந்த இந்ொளவுக்கு நீளமழக
ுழைந்த பமற்ுழைந்த பகழள் கழட்டியுள்ுழைந்த பளழம்,  ஏதனன்றழல இொன் ஒவ்தவழரு
வழர்த்ில் நுழொயும் ட்தரழட்ஸ்கி WRP ொில் நுழலில் நுழமில் நுழசையக் கடிந்த
தகழண்டு எழுதிசையில் நுழொப் ுழைந்த பபழலுழைந்த பவ எழுொப்பட்டுள்ளத.

1975-77  இன் முக்கிசையமழன இில் நுழடமருவு கழலப்பகுதி ஹீலி
மற்றும் பண்டழவினழல விில் நுழரசையம் தரசய்சையப்பட்டத,
ரசம்பவங்கள் என்ன கட்டத்தில மற்றும் என்ன ுழைந்த பவகத்தில
இருக்கின்றன என்ற பிரச்சிில் நுழனகள் மீத கண்டுங்கழணழத
இருந்ொ இவர்களழல,  எலலழ ரசந்ொர்ப்பங்களிலும் மீண்டும்
மீண்டும் ஒுழைந்த பர விடசையத்ில் நுழொ —"தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கத்ில் நுழொ
கீழிறக்கு"— என்று மட்டுுழைந்த பம கூச்ரசலிட முடிந்ொத.
இவ்விொத்தில,  1977  இல தொழழிற்ரசங்கங்களுக்கும் தொழழிற்
கட்சி அரரசழங்கத்திற்கும் இில் நுழடுழைந்த பசைய நிஜமழன ுழைந்த பமழொல
தவடித்ொுழைந்த பபழத,  WRP எங்குுழைந்த பம தொழழிலழள வர்க்கத்திற்கு
தகம் நெருக்கமழக இருக்கவிலில் நுழல.  இந்ொப் பழதிப்பு,  தொழழிலழள
வர்க்கத்திற்குள் WRP இன் இறுதி நிில் நுழலப்பழட்டிற்கு தபரும்
விில் நுழல தகழடுத்திருந்ொில் நுழொ அம்பலப்படுத்திசையத.  இந்ொ
அவசிசையமழன தவற்றிகள் கிில் நுழடத்திருந்ொழல பழரிசைய
ுழைந்த பபழரழட்டங்களில குறிப்பிடத்ொக்க ொில் நுழலயீட்டுக்கு அில் நுழவ
கட்சிில் நுழசையத் ொசையழர் தரசய்திருக்கும்.  1975  இல இருந்த,
கம் நெழளிொழும் கணிரசமழன உறுப்பினர்களும் இருந்ொுழைந்த பபழதம்,
நியூஸ் ில் நுழலன் தரசய்திசையழளர்கில் நுழளத் ொவிர, WRP ஆல அொன்
கழரிசையழளர்களத பணி மூலமழக அத பிரொழன பழத்திரம்
வகித்ொ ஒுழைந்த பரதசையழரு ுழைந்த பபழரழட்டத்ில் நுழொக் கூட சுட்டிக்கழட்ட
முடிசையவிலில் நுழல.  தொழழிற்ரசங்கங்களுக்குள் வளர்ச்சி குறித்த
எந்ொ ஆொழரமும் இலில் நுழல,  தொழழிற் கட்சி மீத WRP க்கு
தமழத்ொத்தில எந்ொ தகழள்ில் நுழகயும் இலில் நுழல என்ற நிில் நுழலயில
அத குறித்த குறிப்பிட ுழைந்த பவண்டிசையுழைந்த பொ இலில் நுழல.

அரசிசையலரீதியில,  WRP அொன் வரியில கூடுொல
அில் நுழடதரசழற்கில் நுழளச் ுழைந்த பரசர்ப்பில் நுழொ ொவிர ுழைந்த பவதறழன்றும்
ுழைந்த பரசர்ப்பொற்கு இலில் நுழல.  இவ்விொத்தில,  ஆகஸ்ட் 1977
முன்ுழைந்த பனழக்கு ஆவணம் அறிவித்ொொழவத: "ஜஜூில் நுழல 1975 இல
இருந்த தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கத்ில் நுழொக் கீழிறக்க கம் நெழம்
அில் நுழதில் நுழைப்பு விடுத்ொில் நுழொப் ுழைந்த பபழலுழைந்த பவ,  தொழழிலழளர் புரட்சிக்
கட்சி ொழரழளவழொ-தொழழிற் கட்சி கூட்டணி அரரசழங்கத்ில் நுழொக்
கீழிறக்கவும் மிகவும் உறுதியுடன் ுழைந்த பபழரழடுவொற்கு
அில் நுழதில் நுழைப்புவிடுக்கிறத." (பக்கம் 7)

ொழரழளவழதிகள் உடனழன கம் நெழடழளுமன்ற கூட்டின் அரசிசையல
முக்கிசையத்தவத்ில் நுழொ தீவிரமழக எடுத்தக்கழட்டுவொற்கு
அப்பழற்பட்டு,  ஏுழைந்த பொனும் தீர்க்கமழன மழற்றம்
தரசய்சையப்பட்டுள்ளொழ என்பொன் மீத தொழழிலழளர்கள் ஐயுறவு

தகழள்வொற்கு மட்டுுழைந்த பம இந்ொ அறிக்ில் நுழக ுழைந்த பரசில் நுழவசையழற்றும்.
நியூஸ் ில் நுழலன் வரிகில் நுழள வழசித்ொ ஒரு தொழழிலழளர் இவ்வழறு
வினவக்கூடும்:  "தொழழிற் கட்சிவழதிகள்,  ொழரழளவழதிகளுடன்
கூட்டணி ஏற்படுத்தி தகழண்டிருப்பொழல அவர்கில் நுழளக் கீழிறக்க
ுழைந்த பவண்டுதமன நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஆனழல நீங்குழைந்த பள அந்ொ
கூட்டணி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னுழைந்த பர
அில் நுழமக்கப்பட்டுவிட்டொழக எங்களுக்குத் தொரிவிக்கிறீர்கள்."

ஒரு மழர்க்சிரச ொில் நுழலில் நுழமில் நுழசையப் தபழறுத்ொ வில் நுழரயில,
ொழரழளவழதிகில் நுழள ுழைந்த பகம் நெழக்கி கலஹன் திரும்பிசையுழைந்த பபழத,  அத
நிச்ரசசையமழக ரசமூக ஜனகம் நெழசையக துழைந்த பரழகிகளுக்கு எதிரழக வர்க்க
நிில் நுழலப்பழட்ில் நுழட அதிுழைந்த பவகமழக கூர்ில் நுழமசையழக்குவொற்கழன
ரசந்ொர்ப்பமழக இருந்திருக்கும். அத கலஹன் மற்றும் அவரின்
வலதரசழரி மந்திரிரசில் நுழபில் நுழசைய தவளிுழைந்த பசையற்றுவொற்கு
தொழழிற்ரசங்கங்கள் மற்றும் தொழழிற் கட்சிக்கு உடனடிசையழக
அில் நுழதில் நுழைப்பு விடுத்திருக்கலழம் —  அவ்விொத்தில ுழைந்த பவகமழக
அபிவிருத்தி அில் நுழடந்த தகழண்டிருந்ொ கணிரசமழன பழரிசைய
இசையக்கத்தடன் ொன்ில் நுழன இில் நுழணத்தக் தகழண்டிருக்கலழம்.
தரசழலலப் ுழைந்த பபழனழல,  இந்ொ ுழைந்த பகழரிக்ில் நுழகில் நுழசைய இங்ுழைந்த பகயும்
அங்ுழைந்த பகயுமழக உசையர்த்தவத ுழைந்த பபழதமழனொழக இருக்கழத.
அொற்கு பதிலழக,  தொழழிலழளர் இசையக்கத்தின் எலலழ
மட்டங்களிலும் இொற்கு நீடித்ொ ுழைந்த பவில் நுழல அவசிசையப்படும். WRP

இனத பில் நுழதில் நுழைசைய நிில் நுழலப்பழட்டின் தொழடர்ச்சி புதிசைய
சூழ்நிில் நுழலயுடன் தபழருந்தி இருந்ொொழக கழணப்பட்டழலும்,
நின்று ுழைந்த பபழன ஒரு கடிகழரம் (பகல ுழைந்த பகம் நெரமழ அலலத இரவு
ுழைந்த பகம் நெரமழ என்பில் நுழொ நீங்கள் தொரிந்த தகழள்ள விரும்பழொ
வில் நுழரயில)  ஒரு கம் நெழில் நுழளக்கு இரண்டு முில் நுழற ரசரிசையழக
தரசசையலபடும் என்றளவுக்கு மட்டுுழைந்த பம அத இருந்ொத. மழர்க்சிரச
வழிமுில் நுழறக்கு எதிரழக அபிவிருத்தி தரசய்சையப்பட்ட ஒரு
பிில் நுழதில் நுழைசையழன வழி,  புரட்சிகர கம் நெடவடிக்ில் நுழகயின் நிில் நுழலப்பழட்டில
இருந்த,  புறச்சூழ்நிில் நுழலயின் எதிர்பழரழொ மழற்றத்தின்
கழரணமழக ரசரிசையழனொழக ஆகிவிடழத.  வர்க்க
ுழைந்த பபழரழட்டத்தினுள் புதிசைய அரசிசையல அபிவிருத்திகளுக்கும் WRP

இன் நிில் நுழலப்பழட்டிற்கும் இில் நுழடயில இருந்ொ ஏுழைந்த பொழதவழரு
ஒத்ொத்ொன்ில் நுழமயும், அத கடந்ொ கழலத்தில ஆகட்டும் அலலத
நிகழ்கழலத்தில ஆகட்டும், முற்றிலும் ொற்தரசசையலழனதொழன்ுழைந்த பற.

1977  மழர்ச் 23  இல தொழழிற் கட்சி-ொழரழளவழொ கட்சி
உடன்படிக்ில் நுழகயின் உருவழக்கத்ில் நுழொ,  தொழழிலழளர் புரட்சிக்
கட்சி (WRP), ரசமூக ஜனகம் நெழசையகவழதிகளின் இரட்ில் நுழடுழைந்த பவஷத்ில் நுழொ
நிரூபித்தக்கழட்டும் நிில் நுழலப்பழட்டிலிருந்தம்,  அரரசழங்கத்ில் நுழொக்
கீழிறக்குவொற்குவொற்கழன அொன் முந்ில் நுழொசைய அில் நுழதில் நுழைப்ில் நுழப
நிசையழசையப்படுத்தம் நிில் நுழலப்பழட்டில இருந்தம் அணுகிசையத.
ொழரழளவழதிகளின் ஆொரில் நுழவக் ுழைந்த பகழர கலஹில் நுழன நிர்பந்தித்ொ
வர்க்க ுழைந்த பபழரழட்டத்திற்குள் கம் நெடந்ொ மழற்றங்கில் நுழள அத
ஆரழசையவிலில் நுழல என்பதடன்,  அந்ொ அடிப்பில் நுழடயில ுழைந்த பவகமழக
தருவமுில் நுழனப்பட்டு வந்ொ தொழழிலழள வர்க்கத்தின் பழரிசைய
அில் நுழமப்புகளுக்குள் ொில் நுழலயீடு தரசய்சைய உொவக்கூடிசைய புதிசைய
ொந்திுழைந்த பரழபழசையங்கில் நுழளயும் WRP திட்டமிடவிலில் நுழல.

தொழழிற்கட்சி-ொழரழளவழதிகள் உடன்படிக்ில் நுழகக்கு முன்னொழக,
நியூஸ் ில் நுழலன் "தொழழிற்கட்சி ில் நுழகப்பற்றுவொற்குத் ொசையழரழக
உள்ளத"  என்ற ொில் நுழலசையங்கத்தடனழன இந்ொ கம் நெில் நுழகப்புமிக்க
ொில் நுழலப்பு,  தொழழிலழள வர்க்கத்தின் எதிர்ப்ில் நுழப பிரதிபலித்ொ
தொழழிற் கட்சிக்குள் நிலவிசைய அரசிசையல தகம் நெருக்கடி மீத
முக்கிசைய கவனத்ில் நுழொ இருத்தவதில இருந்த ஒரு
திில் நுழரசதிருப்பலழகும், இத தொழழிலழள வர்க்கத்தின் எதிர்ப்ில் நுழப
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பிரதிபலித்ொத.  அந்ொ கட்டுில் நுழர தொழழிற் கட்சி கம் நெழடழளுமன்ற
உறுப்பினர் ுழைந்த பஜழன் ுழைந்த பறமன் எழுப்பிசைய ுழைந்த பகள்விில் நுழசைய
குறிப்பிட்டத:

“தொழழிற் கட்சி கம் நெழடழளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
அரரசழங்கத்ில் நுழொ ஏன் தொழடர்ந்த ஆொரிக்க
ுழைந்த பவண்டும் என்பொற்கு உண்ில் நுழமயிுழைந்த பலுழைந்த பசைய
ஏொழவத ரசரிசையழன கழரணம் உள்ளொழ?

“எனத தொழகுதியில பழரிசையளவில
ுழைந்த பவில் நுழலயின்ில் நுழம, குில் நுழறந்ொ கூலிகள், விில் நுழலவழசி
உசையர்வுகள், மருத்தவமில் நுழன வழர்ட்டுகள் மற்றும்
ஆசிரிசையர் பயிற்சி கலலுரிகளின் மூடல மற்றும்
கம் நெழதடங்கிலும் 3  மிலலிசையன் விொில் நுழவகளின்
கூறவிசையலழ தன்பமும் இதில் நுழைப்புகளுக்கும் இட்டுச்
தரசன்றுள்ள ஒரு அில் நுழமப்புரீதியிலழன
தபழருளழொழர மூுழைந்த பலழபழசையத்ில் நுழொ
ுழைந்த பவண்டுதமன்ுழைந்த பற இந்ொ அரரசழங்கம்
ுழைந்த பமற்தகழண்டுள்ளத."

மிகவும் குறிப்பிடத்ொக்கத ொழரழளவழதிகள் உடனழன
உடன்படிக்ில் நுழகக்கு விில் நுழடயிறுத்த அப்ுழைந்த பபழத ுழைந்த பசையழர்க்ில் நுழோது யோர்க்க்ஷைசையர்
NUM ொில் நுழலவரழக இருந்ொ ஆர்ொர் ஸ்கழர்கில (Arthur Scargill)
தவளியிட்ட அறிக்ில் நுழகசையழகும்: "அத (அரரசழங்கம்) ொழரழளவழொ
கட்சியுடன் ஓர் உடன்படிக்ில் நுழக தரசய்த தகழண்டிருக்கக்
கூடழத என்பதடன்,  1974  இல ரசமர்ப்பிக்கப்பட்ட ுழைந்த பொர்ொல
வழக்குறுதியுடன் இப்ுழைந்த பபழத முரண்படும் ஒரு ுழைந்த பொர்ொல
வழக்குறுதிில் நுழசையக் தகழண்டு பொவியில இருக்க ொசையழரிப்பு
தரசய்திருக்கக்கூடழத என்பத என் கருத்த...  உண்ில் நுழமயில
ொழரழளவழதிகளுடன் கம் நெழங்கள் கூட்டணி ஏற்படுத்ொ ொசையழரிப்பு
தரசய்வொழக இருந்ொழல பின்னர் ஒரு ுழைந்த பகள்வி முன்ில் நுழவக்கப்பட
ுழைந்த பவண்டிசைய அவசிசையம் உள்ளத: அொழவத, ுழைந்த படழரிகளுடன் ஒரு
கூட்டணிில் நுழசைய ஏற்க சூழ்நிில் நுழல கட்டில் நுழளயிட்டழல மற்றும்
ொசையழரிப்பு தரசய்சைய ுழைந்த பவண்டி இருந்ொழல கம் நெழம்
முன்கம் நெகர்ுழைந்த பவழமழ?”  (நியூஸ்ில் நுழலன், மழர்ச் 28,  1977)  மிக
முக்கிசையமழக,  இந்ொ அறிக்ில் நுழக இரண்டழம் பக்கத்தில சில
விடசையங்கள் உட்தபழதிந்திருந்ொன,  கூட்டணிில் நுழசைய
எதிர்ப்பொற்கழக இடதகில் நுழள ரசவழல தரசய்தம் மற்றும் கலஹன்
மந்திரிரசில் நுழபில் நுழசைய நீக்குவொற்குப் ுழைந்த பபழரழடுவதில அவர்களுக்கு
முக்கிசைய ஆொரில் நுழவ வதில் நுழைங்கியும், தொழழிலழளர் இசையக்கத்திற்குள்
ஆதில் நுழைமில் நுழடந்த வந்ொ முரண்பழடுகளுக்கு எந்ொதவழரு
முன்ுழைந்த பனழக்கும் இலில் நுழல என்பில் நுழொ அத தவளிப்படுத்திசையத.

தொழழிற்ரசழில் நுழலகளில ரசழமழனிசைய தொழழிலழளர்களிில் நுழடுழைந்த பசையயும்
மற்றும் தொழழிற் கட்சிக்கு உள்ுழைந்த பள கீழ்மட்ட
அணியினரிில் நுழடுழைந்த பசையயும் கூட,  WRP கழரிசையழளர்கள்
மூுழைந்த பலழபழசையரீதியில நிில் நுழலநிறுத்ொப்பட்டிருந்ொழல,  அத்ொில் நுழகசைய
ஒரு பிரச்ரசழரம் அளப்பரிசைய விொத்தில பலமில் நுழடந்திருக்கும்
என்பதடன் பரந்ொ ரசழத்திசையக்கூறுகில் நுழளத் திறந்த விட்டிருக்கும்
என்பில் நுழொக் குறிப்பிட்ுழைந்த பட ஆக ுழைந்த பவண்டும்.  அத TUC தரசசையலர்
தலன் முர்ுழைந்த பர இன் நிில் நுழலப்பழட்டுக்கு எதிரழக ஓர் அரசிசையல
பிரச்ரசழரத்ில் நுழொத் தொழடுத்திருக்கக்கூடும்,  அவர் இவ்வழறு
குறிப்பிட்டழர்:  “ொற்ுழைந்த பபழில் நுழொசைய இந்ொ அரரசழங்கம் அத
தொழடங்கிசைய ுழைந்த பவில் நுழலில் நுழசையச் தரசய்வொற்கழக பொவியில
நிில் நுழலத்திருக்க ுழைந்த பவண்டுதமன TUC விரும்புகிறத,”  என்றழர்.
(நியூஸ் ில் நுழலன், மழர்ச் 22, 1977)

ஆனழல தொழழிற் கட்சி-ொழரழளவழதிகளுக்கு இில் நுழடயிலழன
உடன்படிக்ில் நுழகக்கு (Lib-Lab  pact)  எதிரழக கூச்ரசலிட்டொற்கு
அப்பழற்பட்டு எில் நுழொயும் தரசய்சைய மறுத்ொில் நுழம,  WRP இப்ுழைந்த பபழத
"ஆட்சி அதிகழரத்திற்கழக ொசையழரிப்பு"  தரசய்த
தகழண்டிருக்கவிலில் நுழல என்று வழதிட்ட பகட்டழரவழரமழன
வழய்ரசவடழல தகழண்டு மூடிமில் நுழறக்கப்பட்டத.  ஆனழல
ஹீலிுழைந்த பசையழ ுழைந்த பவறுவிொத்தில,  WRP இப்ுழைந்த பபழத ுழைந்த பகம் நெரடிசையழக
"அதிகழரத்திற்கழன ுழைந்த பபழரழட்டத்தில"  ஈடுபட்டிருப்பொழக
அறிவித்ொழர். WRP இன் நிஜமழன கம் நெில் நுழடமுில் நுழறில் நுழசையப் தபழறுத்ொ
வில் நுழரயில, இந்ொ வழர்த்ில் நுழொசையளவிலழன மழற்றம் தமழத்ொத்தில
எில் நுழொயும் அர்த்ொப்படுத்ொவிலில் நுழல.  அொற்கு மழறழக,
அததவழரு சூத்திரமழக ுழைந்த பரசில் நுழவசையழற்றிசையத,  அத,  அொன்
அடுத்ொடுத்ொ அில் நுழனத்த பழதிப்புகள் இருந்ொுழைந்த பபழதம்,  WRP

இன் அரசிசையல ொவிர்ப்புவழொத்ில் நுழொயும் (abstentionism)  மற்றும்
தொழழிலழள வர்க்கத்தில இருந்த அத குறுங்குழுவழக
ொனிில் நுழமப்பட்டிருந்ொில் நுழொயும் நிசையழசையப்படுத்திசையத.
ுழைந்த பபழலஷிவிரசத்தின் தமழழியில கூறுவொழனழல,
அதிகழரத்திற்குத் ொசையழரிப்பு தரசய்வத என்பத தபருந்திரளழன
மக்கில் நுழள தவன்தறடுப்பொற்கழன ுழைந்த பபழரழட்டமழகும்.  மூன்றழம்
அகிலத்தின் 1921  மூன்றழம் மழகம் நெழடு பிரகடனப்படுத்திசையவழறு,
அதிகழரத்ில் நுழொக் ில் நுழகப்பற்ற கட்சி முொலில தபருந்திரளழன
மக்கில் நுழள தவன்தறடுக்க ுழைந்த பவண்டும்.  அந்ொ அடிப்பில் நுழடயில
மட்டுுழைந்த பம அத அதிகழரத்திற்கழன ுழைந்த பபழரழட்டத்ில் நுழொ
முன்தனடுக்க முடியும்.  இந்ொ விதிமுில் நுழற பிரொழனமழக
அப்ுழைந்த பபழத சுமழர் ஒன்றில் நுழர மிலலிசையன் உறுப்பினர்கில் நுழள
மட்டுுழைந்த பம தகழண்டிருந்ொ ுழைந்த பஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்
அனுபவத்ில் நுழொ அடிப்பில் நுழடசையழக தகழண்டிருந்ொத என்றழலும்,
1977  இல அந்ொளவுக்கு உறுப்பினர்கில் நுழளக் தகழண்டிருக்கழொ
தொழழிலழளர் புரட்சிக் கட்சி விடசையத்தில தலனின் அந்ொ
அனுபவத்ில் நுழொப் பசையன்படுத்ொ ஒப்புக் தகழண்டிருப்பழர் என்ுழைந்த பற
கம் நெழம் கம் நெம்ப முற்படுகின்ுழைந்த பறழம்.

ஆனழல ஹீலி,  தலனிில் நுழனயும் கடந்த தரசன்று,
தபருந்திரளழன மக்கில் நுழள தவன்தறடுப்பத ("அதிகழரத்திற்குத்
ொசையழரிப்பு தரசய்வத")  என்பத அதிகழரத்திற்கழன
ுழைந்த பபழரழட்டத்தின் தகம் நெடுஞ்ரசழில் நுழலயிலிருந்த அவசிசையமின்றி
விலகுவொழகும் என்று நிரூபிக்க முசையன்றழர்.  WRP இன் 1977
ஆகஸ்ட் மழகம் நெழட்டு குறிப்புப்படி,  “கட்சி வகிக்கும்
பழத்திரத்ில் நுழொ எண்கணிொ கழரணிகளழக சுருக்கிவிட
முடிசையழத.” இத முற்றிலும் உண்ில் நுழமொழன் — கழரிசையழளர்கில் நுழள
அரசிசையலரீதியில முறுக்ுழைந்த பகற்றுொல,  கட்சி மற்றும் அொன்
ொில் நுழலவர்களின் ொழர்மீக அதிகழரம்,  கட்சி பிரதிநிதித்தவம்
தரசய்யும் வரலழற்று மரபு ுழைந்த பபழன்ற கழரணிகள்,  கட்சியின்
உறுப்பினர் எண்ணிக்ில் நுழக எடுத்தக்கழட்டுவில் நுழொ விட, அில் நுழொயும்
கடந்த கட்சிப் பலத்ில் நுழொ நீடித்த அளப்பரிசைய புரட்சிகர
முக்கிசையத்தவத்ில் நுழொ தபறமுடியும்.  ஆனழல அப்ுழைந்த பபழதம்,  600
உறுப்பினர்கில் நுழளக் தகழண்ட ஒரு கட்சி பிரிட்டிஷ் ஆளும்
வர்க்கத்ில் நுழொத் தூக்கிதசையறிந்த விடும் என்பத தபரிதம்
நிில் நுழனத்தப் பழர்க்க முடிசையழொொழக இருக்கலழம்.  இலில் நுழல,
எண்கணிொ புள்ளிவிபரங்கள் மட்டுுழைந்த பம புரட்சிில் நுழசையத்
தீர்மழனிப்பத கிில் நுழடசையழத என்றழலும்,  எண்ணிக்ில் நுழகயின்
முக்கிசையத்தவம் மீத முில் நுழறசையழன அழுத்ொத்ில் நுழொ ில் நுழவக்கழமல
அதிகழரத்ில் நுழொக் ில் நுழகப்பற்ற முசையற்சிக்கும் புரட்சிகர கட்சி
கவில் நுழல தகழள்ள ுழைந்த பவண்டியிருக்கும்.
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கிரவுன்விக் ுழைந்த பபழரழட்டம் உச்ரசத்தில இருந்ொ,  1977
ுழைந்த பகழில் நுழடயில,  WRP க்குள் நிலவிசைய அரசிசையல ஒழுங்கீனம்
அொன் ஆகஸ்ட் மழகம் நெழட்டின் மத்திசைய தீர்மழன முடிவில
சிறப்பழக தவளிப்படுத்ொப்பட்டத:

“முொலழளித்தவ அரசின் முன்னழல தொழழிற் கட்சி
ொில் நுழலவர்களின் ுழைந்த பகழில் நுழதில் நுழைத்ொனத்ில் நுழொயும் துழைந்த பரழகத்ில் நுழொயும்
தொழழிலழள வர்க்கத்தக்கு அம்பலப்படுத்தவொற்கழக,  கட்சி
முன்னொழக,  'தொழழிற் கட்சிில் நுழசைய அதிகழரத்திற்கு தகழண்டு
வந்த ுழைந்த பரசழரசலிரச தகழள்ில் நுழககில் நுழள தரசசையலபடுத்ொ அந்ொ தொழழிற்
கட்சி அரரசழங்கத்ில் நுழொ நிர்பந்தித்ொல'  என்ற தகழள்ில் நுழகக்கு
அில் நுழதில் நுழைப்பு விடுத்திருந்ொத.

“1917  இல தலனின் ‘பழட்டழளிகளினதம் விவரசழயிகளினதம்
ஜனகம் நெழசையக ரசர்வதிகழரம்’  என்ற முதில் நுழைக்கத்ில் நுழொ ில் நுழகவிட்டு,
ுழைந்த பபழலஷிவிக் கட்சி ொில் நுழலில் நுழமயில ஏில் நுழதில் நுழை விவரசழயிகளுடனழன
கூட்டணியில தொழழிலழள வர்க்கத்தின் ஒரு சுசையழதீனமழன
ுழைந்த பபழரழட்டத்திற்கு அில் நுழதில் நுழைப்பு விடுத்ொில் நுழொப் ுழைந்த பபழல,  இந்ொ
சூத்திரத்ில் நுழொ ில் நுழகவிடுழைந்த பவண்டியுள்ளத” ("தொழழிலழளர் புரட்சிக்
கட்சியின் ஐந்ொழண்டுகள், பக்கம் 6.)

இத கம் நெம்பமுடிசையழொளவு அபழசையகரமழன முட்டழள்ொனமழக
இருந்ொத — ஹீலி “ஜனகம் நெழசையக ரசர்வதிகழரத்ில் நுழொுழைந்த பசையழ” அலலத
தொழழிற் கட்சிில் நுழசையுழைந்த பசையழ புரிந்த தகழள்ளவிலில் நுழல என்பில் நுழொ
ொழன் இத எடுத்தக்கழட்டிசையத.  இந்ொ சூத்திரத்ில் நுழொ தலனின்
உொறித் ொள்ளிசையொற்கும் தொழழிற் கட்சிில் நுழசைய அதிகழரத்திற்கு
தகழண்டு வரும் நிில் நுழலப்பழட்டுக்கு WRP மழறிசையில் நுழொயும்
ஒப்பிட்டு ுழைந்த பகம் நெழக்குவத மில் நுழலப்பூட்டும் பழதிப்புகில் நுழளக்
தகழண்டிருக்கும்.  அதிகழரத்ில் நுழொக் ில் நுழகப்பற்றுவொற்கழன ஒரு
சுசையழதீனமழன கட்சிில் நுழசையக் கட்டில் நுழமப்பொற்கு,  விவரசழயிகளின்
வரலழற்று இசையலழில் நுழமில் நுழசைய அவர் உணர்ந்த தகழண்டழர்
என்பதொழன் தலனின் திருத்ொம் தரசய்ொொன் உலக வரலழற்று
முக்கிசையத்தவமழக இருந்ொத.  பழட்டழளி வர்க்க
ரசர்வழதிகழரத்திற்கு முன்னொழக,  இில் நுழடப்பட்ட சுசையழதீன
அபிவிருத்திக் கட்டமழக பழட்டழளிகளினதம்
விவரசழயிகளினதம் ஒரு ஜனகம் நெழசையக ரசர்வழதிகழரம் பற்றிசைய
கருத்தரு,  ுழைந்த பபழலஷிவிக் கட்சியின் ுழைந்த பவில் நுழலத்திட்டத்தில
இருந்தம் மற்றும் பிந்ில் நுழொசைய கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின்
ுழைந்த பவில் நுழலத்திட்டத்தில இருந்த (1920  களில ஸ்ரழலின் மற்றும்
புக்கழரினழல மீட்டுயிர்ப்பிக்கப்படும் வில் நுழரயில)
நீக்கப்பட்டிருந்ொத.  தொழழிற் கட்சியின் பிரச்சிில் நுழனில் நுழசைய
ஏுழைந்த பொழதவழரு விொத்தில இந்ொ திருத்ொத்தடன் இில் நுழணப்பத
என்பத,  மிகவும் அடிப்பில் நுழடசையழன வரலழற்று மற்றும் ரசமூக
இசையலபின் கழரணங்களுக்கழக (இில் நுழொ விளங்கப்படுத்தவத
குறித்த WRP அக்கில் நுழற தகழள்ளவிலில் நுழல), அங்ுழைந்த பக பழட்டழளி
வர்க்க ரசர்வழதிகழரத்திற்கு முன்னொழக மற்தறழரு தொழழிற்
கட்சி அரரசழங்கம் அில் நுழமசையழத என்று WRP முடிவுக்கு
வந்தவிட்டில் நுழொ மட்டுுழைந்த பம அர்த்ொப்படுத்தம். இதுழைந்த பபழன்றதொழரு

முன்ுழைந்த பனழக்கு WRP கழரிசையழளர்கில் நுழள முழுில் நுழமசையழக
நிரழயுொபழணிசையழக்குவில் நுழொயும்,  தொழழிலழள வர்க்கத்ில் நுழொக்
ில் நுழகவிடுவில் நுழொயும் அர்த்ொப்படுத்தம்.  அில் நுழனத்திற்கும் ுழைந்த பமலழக,
அரசிசையல வழியில தீவிர பணிகளுக்குப் பதிலழக ஹீலி அவர்
ுழைந்த பபழகும் ுழைந்த பபழக்கில அில் நுழொ தகழண்டு தரசன்று தகழண்டிருந்ொழர்
என்ற உண்ில் நுழமில் நுழசைய அத அம்பலப்படுத்திசையத.

அொற்கடுத்ொ ஆண்டின் ுழைந்த பபழத,  ொழரழளவழொ-தொழழிற் கட்சி
உடன்படிக்ில் நுழக முடிவுக்கு வந்ொத, ுழைந்த படழரிக்கள் தொழழிற் கட்சி
அரரசழங்கத்ில் நுழொ தூக்கிதசையறிவில் நுழொ ஒழுங்கில் நுழமப்பொற்கழக
இப்ுழைந்த பபழத ொசையழரிப்பு தரசய்வொற்குரிசைய ரசமிக்ில் நுழ் விஞ்ஞசையழகும்.
இொற்கிில் நுழடுழைந்த பசைய,  அக்ுழைந்த படழபர் 1978  தொழழிற் கட்சி மழகம் நெழட்டில
கலஹன் ஆட்சியின் ரசம்பள தகழள்ில் நுழககள் இரண்டுக்கு ஒன்று
விகிொத்தில மறுத்ொளிக்கப்படும் மட்டத்திற்கு தொழழிலழள
வர்க்கத்தினுள் அந்ொ ஆட்சிக்கழன எதிர்ப்பு
ுழைந்த பமதலழுந்திருந்ொத.  மீண்டுதமழருமுில் நுழற,  அபிவிருத்திகள்
தொழழிற் கட்சி ரசம்பந்ொமழகவும் மற்றும் பரந்ொ தபருந்திரளழன
தொழழிலழளர்கள் ரசம்பந்ொமழகவும் WRP முடமழகி இருப்பில் நுழொ
அடிக்ுழைந்த பகழடிட்டன.  தொழழிலழள வர்க்கம் முழுவதம் இருந்ொ
அளப்பரிசைய எழுச்சி மற்றும் தொழழிற் கட்சிக்குள் நிலவிசைய
குதில் நுழைப்பங்களுக்கு இில் நுழடுழைந்த பசைய,  WRP முற்றிலும்
ொனிில் நுழமப்படுத்ொப்பட்டத.  இன்னும் ுழைந்த பமழரசமழக,  தொழழிற் கட்சி
அரரசழங்கத்ில் நுழொக் கீழிறக்குவொற்கழன ஒருுழைந்த பபழதம் மழற்றிக்
தகழள்ளப்படழொ ுழைந்த பகழரிக்ில் நுழக, WRP ஐ ுழைந்த படழரி கட்சிக்கு அருுழைந்த பக
அதரசககரிசையமழன தகம் நெருக்கத்தில நிறுத்தகிறத.  எத
என்னவழயினும் ரசரி,  இப்ுழைந்த பபழத எப்ுழைந்த பபழில் நுழொயும் கழட்டிலும்
அதிகமழக, தொழழிற் கட்சி அரரசழங்கங்கத்ில் நுழொ கீழிறக்குுழைந்த பவழம்!
என்பொழக இருந்ொத.

WRP ஒரு மழர்க்சிரச கட்சிசையழக தரசசையலபட்டிருந்ொழல,  அத
புதிசைய சூழ்நிில் நுழலகில் நுழளக் கணக்கில எடுத்த ஒரு ொந்திுழைந்த பரழபழசைய
நிில் நுழலப்பழட்ில் நுழட அபிவிருத்தி தரசய்திருக்கும் மற்றும் தொழழிற்
கட்சி அரரசழங்கம் அொன் மரண பிரரசவுழைந்த பவொில் நுழனயில
இருப்பில் நுழொயும் மற்றும் மீண்டும் ுழைந்த படழரி ஆட்சி அில் நுழமசையக்கூடிசைய
உடனடி அச்சுறுத்ொில் நுழல கலஹன் மந்திரிரசில் நுழபில் நுழசைய நீக்கி
ுழைந்த பரசழரசலிரச தகழள்ில் நுழககில் நுழள கம் நெில் நுழடமுில் நுழறப்படுத்தவொன் மூலமழக
மட்டுுழைந்த பம நிறுத்ொ முடியும் என்றும் வலியுறுத்தி இருக்கும்.
அில் நுழொ விடுத்த WRP தபருந்திரளழன மக்களின் ுழைந்த படழரி-எதிர்ப்பு
உணர்வுகளுடன் அொன் அரசிசையல நிில் நுழலப்பழட்ில் நுழட
அில் நுழடசையழளம் கழணுவொற்கு எந்ொ முசையற்சியும் தரசய்சையவிலில் நுழல.

ுழைந்த படழரி-எதிர்ப்பு உணர்வின் எழுச்சியிலிருந்த மிகப்தபரிசைய
வளர்ச்சிில் நுழசையப் தபற்றிருந்ொ WRP இந்ொ அடிப்பில் நுழட வர்க்க
உணர்ில் நுழவ இப்ுழைந்த பபழத முற்றிலும் அலட்சிசையம் தரசய்த,  அில் நுழொ
புரட்சிகர ுழைந்த பகம் நெழக்கங்களுக்கழக பசையன்படுத்ொ எந்ொ முசையற்சியும்
தரசய்சையவிலில் நுழல என்றளவுக்கு,  1973  மற்றும் 1978  க்கு
இில் நுழடுழைந்த பசைய WRP இன் அரசிசையல மழற்றம் மிகப் தபரிசையளவில
இருந்ொத.
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