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பகுத. 1

"அப்சர்ிசத்தை எவ்வர்" சட்டிசத்தை எவ்வழக்கு விசழரட்ஸ்கிசத்தவ
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8. "அப்சர்வர்" சட்டவழக்கு விசகு விசாரிசாரணவ

தொகு விசாழிலகு விசாளர் புரட்சிக் கட்சியினத (WRP) அரசியல சீரழிவின
சுவடுகிசாரணளத தொடும நிிசாரணலப்ப்பகு விசாட்டிலிருந்த ப்பகு விசார்தொகு விசால,
தொகு விசாழிற கட்சி அரசகு விசாங்கம நலிந்த தககு விசாண்டிருந்ொ நகு விசாட்களின
தப்பகு விசாத அங்தக அரசியலரீதியகு விசாக தவளிப்ப்படுததிக் ககு விசாட்டும
சமப்பவம ஒனற இருந்ொத — அத அப்சர்வர் ப்பததிரிிசாரணகக்கு
எதிரகு விசாக WRP தககு விசாண்டு வந்ொ வழக்கு விசகு விசாரிசாரணவயகு விசாகும.
தசப்டமப்பர் 1975 இல, அந்ொ வழக்குக்கு மூனன்றகு விசாண்டுகளுக்கு
முனனர்,  WRP கலவி ிசாரண மையததின நிலததக்கு கீழ ொளததில
ஆயுொங்கள  மைிசாரணன்றதத ிசாரணவக்கப்ப்பட்டிருப்ப்பொகு விசாக குறிப்பிட்டு
அப்சர்வர் ப்பததிரிிசாரணகயில ஓர் அவதூற ப்பரப்பும கட்டுிசாரணர
தவளியகு விசானதம,  அப்ப்பளளியில தப்பகு விசாலிஸ திடீர் தசகு விசாொிசாரணன
நடததியத.  அவதூற ப்பரப்பியொறககு விசாக WRP சரியகு விசாகதவ
சட்டரீதியகு விசான நிசாரணடமுிசாரணன்றகிசாரணள த மைறதககு விசாண்டத,  அந்ொ
வழக்கு 1978  அக்தடகு விசாப்பர்-நவமப்பர் இறதியில விசகு விசாரிசாரணவக்கு
வந்ொத.

ஹீலிதயகு விசா ப்பண்டகு விசாதவகு விசா WRP இன ொரப்பில சகு விசாட்சிய மைளிக்க

தசலலவிலிசாரணல.  அொறகு ப்பதிலகு விசாக அவர்கள,  கட்சி

தககு விசாளிசாரணககிசாரணள விளங்கப்ப்படுததவிசாரணொ, தககு விசாறின தரட்கிதன்றவ
(Corin  Redgrave),  வனசகு விசா தன்றட்கிதன்றவ (Vanessa  Redgrave),

தரகு விசாய ப்பகு விசாட்டர்ஸபி (Roy Battersby) என  மைறன்ற மூனற  மைததிய
குழ உறப்பினர்கள  மைறறம WRP இன வழக்குிசாரணரஞரிடம

விட்டுவிட்டனர்.  அப்சர்வர் தவளியிட்ட குறன்றச்சகு விசாட்டுக்களின

ொனிசாரண மை ஒருபுன்றம இருக்க,  அந்ொ ப்பததிரிிசாரணகயின

வழக்குிசாரணரஞர்கள அந்ொ வழக்கு தநடுகிலும

தவண்டுத மைனதன்ற நீதி விசகு விசாரிசாரணவக் குழவின கவனதிசாரணொ

வனமுிசாரணன்ற சமப்பந்ொ மைகு விசான WRP இன நிிசாரணலப்ப்பகு விசாடு மீதொ

தசலுதொ முயறசிதொனர்.   மைகு விசார்க்சிச புரட்சியகு விசாளர்களுக்கு

இததவகு விசானறம முனதனகு விசாருதப்பகு விசாதம ஏறப்பட்டிரகு விசாொ சூழநிிசாரணல

அலல, அவர்கள,  ஆளும வர்க்கததின ஒழங்கிசாரண மைக்கப்ப்பட்ட

அரசு வனமுிசாரணன்றக்கு எதிரகு விசாக புரட்சிகர வனமுிசாரணன்றிசாரணயப்

ப்பயனப்படுததவொறககு விசான தப்பருந்திரளகு விசான  மைக்களின உரிிசாரண மை

மீொகு விசான விட்டுக்தககு விசாடுப்ப்பறன்ற ப்பகு விசாதககு விசாப்ிசாரணப்ப,  ொனிநப்பர்

ப்பயங்கரவகு விசாொம மீொகு விசான ஒரு தொளிவகு விசான நிரகு விசாகரிப்புடன

தசர்தத, முனதனடுதத வந்தளளனர்.

ஆனகு விசால WRP பிரதிவகு விசாதிகளின நடவடிக்ிசாரணக

தவட்கக்தகடகு விசாகவும,  முொலகு விசாளிததவ தப்பகு விசாதக்கருததக்குப்

ப்பரிொகு விசாப்பகர மைகு விசாக சரவிசாரணடவொகு விசாகவும இருந்ொத.  அந்ொ

வழக்கில வழக்ககு விசாளிகளகு விசாகவும குறன்றச்சகு விசாட்டுக்கிசாரணள

முகங்தககு விசாடுக்ககு விசாொவர்களகு விசாகவும இருந்ொ WRP இன

சகு விசாட்சியங்கள,  சட்டதிசாரணொ  மைதிக்கும கண்ணிய மைகு விசான குட்டி-

முொலகு விசாளிததவ கலந்திசாரணரயகு விசாடல  மைனன்றததின

உறப்பினர்களகு விசாக,  தகௌரவமமிக்க கனவகு விசானகள  மைறறம

சீ மைகு விசாட்டிகளகு விசாக ொங்கிசாரணளக் ககு விசாட்டிக்தககு விசாளள அவர்களகு விசால

ஆன அிசாரணனதிசாரணொயும தசயொனர்.  சீ மைகு விசாட்டி வனசகு விசா (OBE)

 மைறறம சீ மைகு விசான தககு விசாறிிசாரணனப் தப்பகு விசாறதொ விசாரணரயில,

வரப்பிரசகு விசாொ மைகு விசாக வகு விசாயதொ இந்ொ நவரச நடிகர்கள,  ஹீலி

எழதிய வரிகளுக்தகறப்ப நடிதத தககு விசாண்டிருந்ொகு விசார்கள

எனப்பிசாரணொக் குறிப்பிட்தட ஆக தவண்டும.  அந்ொ வழக்ிசாரணக

புரட்சிகர கிளர்ச்சிகள  மைறறம பிரச்சகு விசார தநகு விசாக்கததிறககு விசாக

ப்பயனப்படுதொக் கூடகு விசாதொன அவர்கள

அறிவுறதொப்ப்பட்டிருந்ொகு விசார்கள.  அவர்களின வகு விசாக்குமூலங்கள

நீதி மைனன்ற அிசாரணன்றயில  மைகு விசாண்புமிகு நீதியரசருக்கும  மைறறம

நடுதொர வர்க்க நீதி விசகு விசாரிசாரணவக் குழவுக்கும

வழங்கப்ப்பட்டன.  வனமுிசாரணன்ற சமப்பந்ொ மைகு விசான அவர்களின

நிிசாரணலப்ப்பகு விசாடு குறிதத தகளவி எழப்ப்பப்ப்பட்ட தப்பகு விசாத,

 மைகு விசார்க்சிசததின புரட்சிகரக் தககு விசாட்ப்பகு விசாடுகள, குவகு விசாக்கர் (Quaker)

 மைொ சமூகததின  மைொ நமபிக்ிசாரணககளுக்கு முறறிலும தப்பகு விசாருந்தி

இருப்ப்பிசாரணொப் தப்பகு விசால ப்பதிலளிதொனர்.

அிசாரணனதத புரட்சிகர தககு விசாட்ப்பகு விசாடுகிசாரணளயும ிசாரணகவிட்டு,

தொகு விசாழிலகு விசாளர் புரட்சிக் கட்சி,  அந்ொ வழக்கின தொகு விசானிிசாரணய

அொன வழக்குிசாரணரஞர் திரு.  தஜகு விசான விலத மைர்ஸ QC

அிசாரண மைப்ப்பொறகு அனு மைதிதொனர்,  அவர் மிகக் கவன மைகு விசாக,

நீதி மைனன்றதிசாரணொயும அொன ொவன்றகு விசான அபிப்ரகு விசாயங்கிசாரணளயும

ச மைகு விசாொகு விசானப்ப்படுததம விொததில அவரின விளக்கவுிசாரணரகிசாரணள

வடிவிசாரண மைததிருந்ொகு விசார்.  நியூஸ ிசாரணலன ப்பததிரிிசாரணக அக்தடகு விசாப்பர்

25, 1978 இல அவரின ஆரமப்ப அறிக்ிசாரணகிசாரணய தவளியிட்டத:
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"வழக்கு தொகு விசாடுததிருப்ப்பவர்கள 'மிகவும

உவர்வுபூர்வ மைகு விசாக  மைகு விசார்க்சிசதிசாரணொ நமபுப்பவர்கள,'

எனற திரு. விலத மைர்ஸ தொகு விசாடர்ந்ொகு விசார்."

"அவர்கள இந்நகு விசாட்டில ஒரு புரட்சிிசாரணயக்

தககு விசாண்டு வர விருமபுகின்றகு விசார்கள,  ஆனகு விசால ஒரு

புரட்சி எனப்பத வீதிகளில சுட்டுத ொளளும

அர்தொததில அலல, அடிப்ப்பிசாரணட  மைகு விசாறன்றம எனன்ற
அர்தொததில."

"அவர்கள முொலகு விசாளிததவதிசாரணொத தூக்கிவீசி,

தசகு விசாசலிச சமுொகு விசாயதிசாரணொக் கட்டிசாரண மைப்ப்பொறககு விசாக

தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கதிசாரணொ அணிதிரட்டுவத

குறிதத தப்பசுகின்றகு விசார்கள."

"ஆனகு விசால அவர்கள அடிப்ப்பிசாரணடயிதலதய

வனமுிசாரணன்ற  மைறறம ப்பலவந்ொதிசாரணொ
எதிர்க்கின்றகு விசார்கள."

“பிரச்சகு விசாரம மூல மைகு விசாக அவர்களின

நமபிக்ிசாரணகிசாரணய  மைக்களுக்குக் கலவியூட்டுவொன

மூலம அவர்களின தநகு விசாக்கங்கிசாரணள அிசாரணடய

முடியும எனற அவர்கள நமபுகின்றகு விசார்கள."

இந்ொ தொகு விசாடக்க அறிக்ிசாரணக,  WRP சகு விசாட்சியங்களகு விசால சவகு விசால

தசயயப்ப்படகு விசா மைலும திருதொப்ப்படகு விசா மைலும விடப்ப்பட்டு, தொகு விசாடர்ந்த
வந்ொ ஒரு சில வகு விசாரங்களில  மைகு விசார்க்சிசதிசாரணொ நிரகு விசாகரிப்ப்பத

தப்பகு விசாலகு விசானத.  வியகு விசாழக்கிழிசாரண மை அக்தடகு விசாப்பர் 26,  1978  இல,

நியூஸ ிசாரணலன ப்பததிரிிசாரணக தககு விசாறின தரட்கிதன்றவின முந்ிசாரணொய

நகு விசாள வகு விசாக்குமூலங்கிசாரணள தவளியிட்டத.  அத ட்தரகு விசாட்ஸகிச

தககு விசாட்ப்பகு விசாடுகளின ப்பரிகசிப்ப்பகு விசாக இருந்ொத.

"பிறப்பகலில,  பிரதிவகு விசாதிகளுக்ககு விசாக திரு.

தககு விசாலின தரகு விசாஸ முனதன்றகு விசா QC,  தொகு விசாழிலகு விசாளர்

புரட்சி கட்சியின அரசியல தககு விசாளிசாரணக குறிதத

திரு.  தரட்கிதன்றவ ஐ குறக்கு விசகு விசாரிசாரணவ
தசயொகு விசார்."

"தொகு விசாழிலகு விசாளர் ஆட்சி அதிககு விசாரததக்ககு விசான

தப்பகு விசாரகு விசாட்டம குறிதத தகட்டொறகு,  திரு.

தரட்கிதன்றவ,  அத அிசாரண மைதியகு விசான முிசாரணன்றயில

சட்டபூர்வ அரசியலிசாரண மைப்பு வழிமுிசாரணன்றகளில

நடதொப்ப்பட்டு வருவொகு விசாக தொரிவிதொகு விசார்."

"‘WRP ொிசாரணலிசாரண மையிலகு விசான ஆயுொந்ொகு விசாங்கிய

எழச்சி இலிசாரணலயகு விசா?,'  எனற சட்ட ஆதலகு விசாசகர்
வினவினகு விசார்."

"  'எங்கள இலக்குகிசாரணளப் தப்பகு விசாறதொவிசாரணர

இதவிசாரணரயில இலிசாரணல,’  எனற திரு.

தரட்கிதன்றவ ப்பதிலிறதொகு விசார்."

“'பிரிட்டனின ஒரு ப்பகு விசாசிசவகு விசாொ அரசு அிசாரண மையும

சமப்பவததில — ப்பிசாரணடகிசாரணளக் தககு விசாண்டு

ப்பிசாரணடகிசாரணளச் சந்திக்க ஒருதவிசாரணள ஆயுொம

நகு விசாடும சகு விசாததியக்கூிசாரணன்றக் கட்சி ப்பரிசீலிக்கலகு விசாம

எனற திரு. தரட்கிதன்றவ தொரிவிதொகு விசார்.

“இந்ொ சூழநிிசாரணல,  எலலகு விசா விொ மைகு விசான

ஜனநகு விசாயகமும அழிக்கப்ப்பட்ட,  தப்பருமப்பகு விசாலகு விசான

 மைக்கள ொங்கள ஜனநகு விசாயக உரிிசாரண மைகிசாரணள

இழந்திருக்கும சூழலகு விசாக இருக்கலகு விசாம.”

இந்ொ வகு விசாக்குமூலம,  முொலகு விசாளிததவ ஜனநகு விசாயகததின

வர்க்கதொனிசாரண மை ப்பறறிய  மைகு விசார்க்சிசததின அடிப்ப்பிசாரணட

தப்பகு விசாொிசாரணனகள அிசாரணனதிசாரணொயும தககு விசாிசாரணழதொன மைகு விசாக

 மைறொலிப்ப்பொறகு நிகரகு விசாக இருந்ொத.  ஆயுொங்கிசாரணள

ஏந்தவொறககு விசான சகு விசாததியக்கூற, ப்பகு விசாசிசவகு விசாொ அரசுக்கு எதிரகு விசான
தப்பகு விசாரகு விசாட்டததடன  மைட்டுப்ப்படுதொப்ப்பட்டத — அொகு விசாவத,

ப்பகு விசாட்டகு விசாளி வர்க்கததின தொகு விசாலவிக்குப் பினனர் விசாரணரயில.

அந்ொ வகு விசாக்குமூலம விிசாரணரவிதலதய இனனும
த மைகு விசாச மைிசாரணடந்ொத.

"தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கம ஒரு எழச்சிக்ககு விசான

ஆயுொங்கிசாரணள எங்கிருந்த தப்பறம எனன்ற

தகளவிக்கு,  ொங்களின ஜனநகு விசாயக

உரிிசாரண மைகிசாரணளப் ப்பகு விசாதககு விசாக்க விருமபும ஆயுொப்

ப்பிசாரணடகளின ப்பகுதிகளில இருந்த வரக்கூடிய

சகு விசாததியம இருப்ப்பொகு விசாக திரு.  தரட்கிதன்றவ
தொரிவிதொகு விசார்."

“கடந்ொ ககு விசாலங்களில அததப்பகு விசானன்ற ஜனநகு விசாயக

உரிிசாரண மைகளின வரலகு விசாற இருந்தளளத,

அதொகு விசான தப்பகு விசார்ச்சுக்கலில நடந்ொத.”

தொகு விசாழிற கட்சி அரசகு விசாங்கதிசாரணொ ப்பொவியிலிருந்த கீழின்றக்க

தவண்டும எனன்ற WRP இன கிளர்ச்சி உச்சததில இருந்ொ

அந்ொ ொருவததில,   மைறறம ஆட்சி அதிககு விசாரததக்ககு விசான

தப்பரகு விசாட்டததில கட்சி ஈடுப்பட்டிருப்ப்பொகு விசாக அத அறிவிததிருந்ொ

அந்ொ ொருவததில இந்ொ வகு விசாக்குமூலம வழங்கப்ப்பட்டத

எனப்பிசாரணொ நிிசாரணனவில தககு விசாளள தவண்டும.  ஆனகு விசால

தப்பகு விசாதவிடததில தப்பசும தப்பகு விசாதம  மைறறம தப்பருந்திரளகு விசான

தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்க கூட்டததினரிிசாரணடதய உிசாரணரயகு விசாறறம

தப்பகு விசாதம, தரட்கிதன்றவ, புரட்சிகர வனமுிசாரணன்றிசாரணயக் நிரகு விசாகரிதொத
 மைட்டு மைலல,  பிரிட்டிஷ ஏககு விசாதிப்பததியததின ஆயுொப்ப்பிசாரணடகள

 மைறறம அொன அரசின மீத அவரின நமபிக்ிசாரணகிசாரணய  மைறறம

ஆொரிசாரணவயும பிரகடனப்ப்படுததினகு விசார்.  தவதன்றிசாரணொயும விட,

அரசகு விசாங்கதிசாரணொப் ப்பொவியிலிருந்த கீழின்றக்குவத  மைறறம

அதிககு விசாரததிறகுப் தப்பகு விசாரகு விசாடுவத சமப்பந்ொ மைகு விசாக அொன அரசியல

ப்பகட்டகு விசாரவகு விசாரப் தப்பச்சுக்கிசாரணளப் தப்பகு விசாறதொ விசாரணரயில,  இந்ொ

வகு விசாக்குமூலத மை முொலகு விசாளிததவ அரசு ப்பறறி WRP

பிரமிப்ப்பிசாரணடந்திருந்ொத எனப்பிசாரணொ அமப்பலப்ப்படுததியத.

அக்கட்சியின சகு விசாட்சியங்கள, மீண்டும மீண்டும, த மைறப்படி சட்ட
நடவடிக்ிசாரணககளில இருந்த WRP ஐ ப்பகு விசாதககு விசாக்கும தநகு விசாக்கில
அதிகவன மைகு விசான வகு விசார்திசாரணொ பிரதயகு விசாகங்கிசாரணள த மைறதககு விசாண்ட

தப்பகு விசாதம கூட, அரிசாரணச சகு விசாந்ொப்ப்படுததம அவர்களின வழியில

தசனற,  தப்பருந்திரளகு விசான  மைக்கிசாரணள ஏ மைகு விசாறன்றவும  மைறறம
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அவர்களின அரசியல நனிசாரணவக் கீழறக்கவும  மைட்டுத மை

தசிசாரணவயகு விசாறறிய அறிக்ிசாரணககிசாரணள அவர்கதள ொகு விசானகு விசாக

முனவந்த வழங்கினகு விசார்கள.

இடங்கிசாரணள தரகு விசாந்த தசயய தப்பகு விசாத மைகு விசான தப்பகு விசாலிஸ

இலலகு விசாொப்பட்சததில  மைட்டுத மை தொகு விசாழிலகு விசாளர்களின ப்பகு விசாதககு விசாப்பு

குழக்கள அவசியம!  எனற கூற மைளவுக்கு தரட்கிதன்றவ
தசனன்றகு விசார்.

WRP இன ொிசாரணலிசாரண மை தப்பச்சகு விசாளரகு விசாக தசயலப்பட்டு

தககு விசாண்டிருந்ொ தககு விசாறின தரட்கிதன்றவிடம இருந்த

தவறப்புமிக்க இனனும அதிக வகு விசாக்குமூலங்கிசாரணள,

அக்தடகு விசாப்பர் 28,  1978  சனிக்கிழிசாரண மை,  நியூஸ ிசாரணலன

பிரசுரிதொத:  “'எனக்கு வனமுிசாரணன்ற கறறக்

தககு விசாடுக்கப்ப்படவிலிசாரணல,  நகு விசான ஒருதப்பகு விசாதம வனமுிசாரணன்றிசாரணயப்

பிரதயகு விசாகிதொதிலிசாரணல,  நகு விசான வனமுிசாரணன்றிசாரணய எதிர்க்கிதன்றன,

இதொகு விசான என கட்சி எப்தப்பகு விசாதம ஏறற வந்தளள ப்பகு விசாிசாரணொ,'

எனன்றவர் தொரிவிதொகு விசார்."

நீதி விசகு விசாரிசாரணவ சிசாரணப்ப விசகு விசாரிசாரணவயின முடிவில,  அப்சர்வர்

உண்ிசாரண மைக்குப் புன்றமப்பகு விசானிசாரணொ எழதியிருந்ொிசாரணொக் கண்ட

பினனரும,  தன்றட்கிதன்றவும  மைறறம ஏிசாரணனய WRP

வழக்ககு விசாளிகளும ப்பணிந்த யகு விசாசிதொ ஒரு விடய மைகு விசான

தகௌரவதிசாரணொ நீதிப்பதி,  அவர்களுக்கு வழங்க  மைறதொகு விசார்.

ஆனகு விசால இந்ொ வழக்கின எதிர்முரவகு விசான விடயம

எனனதவனன்றகு விசால,  WRP வழக்ககு விசாளிகளுக்கு அப்சர்வர்

குறன்றஞ்சகு விசாட்டியொகு விசால ஏறப்பட்ட அவ மைதிப்ிசாரணப்பக் ககு விசாட்டிலும,

அவர்களின நடதிசாரணொயகு விசாதலதய அவர்கள மிக அதிக மைகு விசாக
 மைதிப்பிழந்ொகு விசார்கள.

9.  மைகு விசார்ச் 1979 இன நகு விசானககு விசாம  மைகு விசாநகு விசாடு

தொகு விசாழிலகு விசாளர் புரட்சிக் கட்சியின நகு விசானககு விசாம  மைகு விசாநகு விசாட்டில எறறக்

தககு விசாளளப்ப்பட்ட தககு விசாளிசாரணக,  தொகு விசாழிறசங்க இயக்கததிலும

 மைறறம தொகு விசாழிலகு விசாளர் இயக்கததிலும கட்சியின

அடிதொளதிசாரணொச் சிிசாரணொதத விட்டிருந்ொ நகு விசானககு விசாண்டு ககு விசால

அதிதீவிர-இடத முட்டகு விசாளொனங்களின உச்சக்கட்ட விிசாரணளவகு விசாக

இருந்ொத.  பிரதிநிதிகள ஒனறகூடிய தவிசாரணளயில,  பிரிட்டிஷ

முொலகு விசாளிததவம "குளிர்ககு விசால அதிருப்தி"  நடவடிக்ிசாரணகயகு விசால

("Winter  of  Discontent")  அதிர்ச்சி அிசாரணடந்த,  நிிசாரணலிசாரண மை மீத

கலஹன அரசகு விசாங்கம கட்டுப்ப்பகு விசாட்ிசாரணட இழந்த விட்டத

எனப்பிசாரணொ உவர்ந்த,  சமூக ஜனநகு விசாயகவகு விசாதிகிசாரணள

தவளிதயறன்றவும  மைறறம தப்பகு விசாருக்குப் பிந்ிசாரணொய

ககு விசாலகட்டததிதலதய மிகவும வலதசகு விசாரி தடகு விசாரி அரசகு விசாங்கதிசாரணொ

நிறவவும ஒரு நகு விசாடகு விசாளு மைனன்ற ஆட்சிக்கவிழப்பு சதிக்குத

ொயகு விசாரிப்பு தசயத தககு விசாண்டிருந்ொத.  இந்ொ அபிவிருததிகள

எனனவகு விசாக இருந்ொதப்பகு விசாதினும நகு விசானககு விசாம  மைகு விசாநகு விசாடு இவறிசாரணன்றக்

கவனததில எடுக்கவிலிசாரணல.  அொறகு ப்பதிலகு விசாக,  ஹீலியும

ப்பண்டகு விசாவும தொகு விசாழிற கட்சிிசாரணயப் ப்பொவியிலிருந்த

கீழின்றக்குவொறககு விசான WRP இன தவறிதொன மைகு விசான பிரச்சகு விசாரதிசாரணொ
தப்பருிசாரண மைப்ப்படுததினர்.

நகு விசானககு விசாம  மைகு விசாநகு விசாட்டு முனதனகு விசாக்குகளின தப்பருமப்பகுதிகள,

1975  இல இருந்த கட்சியின தப்பகு விசாக்ிசாரணக

நியகு விசாயப்ப்படுததவொறககு விசாக அர்ப்ப்பணிக்கப்ப்பட்டிருந்ொன.

ஸரகு விசாலினிசததின "மூனன்றகு விசாம ககு விசாலப்ப்பகுதிக்கு" ("third  period")

எதிரகு விசான இந்ொ தப்பகு விசாரகு விசாட்டததின தப்பகு விசாத 1931-32  இல

ட்தரகு விசாட்ஸகி ஆயவு தசயதிருந்ொ ஒவதவகு விசாரு ொவிசாரணன்றயும

தொகு விசாறன்றப்ப்பகு விசாட்டளவில அத மீண்டும உருவகு விசாக்கி இருந்ொத.

அந்ொ ஆவவம குறிப்பிட்டத: “தொகு விசாழிற கட்சி ொிசாரணலவர்கள

இனியும தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கதிசாரணொச் சகு விசார்ந்த இருக்கவிலிசாரணல.

அந்ொ அரசகு விசாங்கம ஏன்றக்குிசாரணன்றய மூனன்றகு விசாண்டுகள தொகு விசாழிலகு விசாள

வர்க்கததின சம மைொததடன ஆட்சி தசயயவிலிசாரணல  மைகு விசான்றகு விசாக

உளநகு விசாட்டில தடகு விசாரி,  ொகு விசாரகு விசாளவகு விசாொ கட்சி,  ஸககு விசாட்டிஷ

தொசியவகு விசாொ கட்சிகள  மைறறம உலஸடகு விசார் யூனியன

கட்சிகளின மிகவும பிறதப்பகு விசாக்குதொன மைகு விசான கூறப்பகு விசாடுகிசாரணளயும,

தவளிநகு விசாடுகளில ஐதரகு விசாப்பிய  மைறறம அத மைரிக்க

வங்கியகு விசாளர்களின அங்கீகரிப்ிசாரணப்பயும சகு விசார்ந்திருந்ொத...

தொகு விசாங்குொிசாரணசயகு விசாக தொகு விசாழிற கட்சி அரசகு விசாங்கம தொகு விசாடர்ந்த

நீடிப்ப்பதொனப்பத தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கததிறகுப் தப்பரும

அப்பகு விசாயங்கிசாரணளக் தககு விசாண்டுளளத ஏதனனன்றகு விசால அத

இரகு விசாணுவம, தப்பகு விசாலிஸ  மைறறம வலதசகு விசாரிகளின சூழச்சிகிசாரணள

மூடி மைிசாரணன்றக்கின்றத."  (உலக அரசியல  மைறறம தப்பகு விசாருளகு விசாொகு விசார

தநருக்கடி, தொகு விசாழிலகு விசாளர் புரட்சிக் கட்சிிசாரணயக் கட்டிசாரண மைப்ப்பதம

ஆட்சி அதிககு விசாரததக்ககு விசான தப்பகு விசாரகு விசாட்டமும, ப்பக்கம 29-30)

ஒவதவகு விசாரு வகு விசாக்கியமும WRP ொிசாரணலிசாரண மையின முழிசாரண மையகு விசான

தநகு விசாக்குநிிசாரணல பின்றழச்சிிசாரணய அமப்பலப்ப்படுததின.  சமூக

ஜனநகு விசாயகம தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கததின மீத

ொங்கியிருக்கவிலிசாரணல எனற வகு விசாதிடுவத,  அொன வரலகு விசாறற

தொகு விசாறறவகு விசாயகிசாரணள  மைறப்ப்பொகு விசாகவும  மைறறம அொன குறிப்பிட்ட

அரசியல தசயறப்பகு விசாட்ிசாரணட புன்றக்கணிப்ப்பொகு விசாகவும உளளத.

தவதன்றந்ொ ஐதரகு விசாப்பிய நகு விசாடுகிசாரணளயும விட பிரிட்டனில, சமூக

ஜனநகு விசாயகம ொகு விசான தொகு விசாழிறசங்க இயக்கதிசாரணொ உருவகு விசாக்கி

உளளத.  அொன ொிசாரணலவர்கள ஆளும வர்க்கததின

முகவர்களகு விசாக தசயலப்படுகின்றகு விசார்கள எனன்ற உண்ிசாரண மை

 மைகு விசார்க்சிஸடுகளகு விசால நீண்ட ககு விசாலததிறகு முனதப்ப

உவரப்ப்பட்டிருந்ொதடன,  இந்ொ ககு விசாரவததிறககு விசாக தொகு விசாழிற

கட்சி விஞ்ஞகு விசானரீதியில முொலகு விசாளிததவ தொகு விசாழிலகு விசாளர் கட்சி

எனப்பொகு விசாக விசாரணரயறக்கப்ப்பட்டத. இந்ொ கருததருவின  மைதிப்பு
எனனதவனன்றகு விசால,  இத,  தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கததினத அரசியல

வகு விசாழவில தசலவகு விசாக்கு தசலுததிய முரண்ப்பகு விசாடுகிசாரணள

அப்ப்பட்ட மைகு விசாக எடுததக் ககு விசாட்டியதடன,

தப்பருந்திரளகு விசானவர்கிசாரணள தொகு விசாழிற கட்சியிலிருந்த முறிததக்

தககு விசாளள தசயவொறககு விசான தப்பகு விசாரகு விசாட்டதிசாரணொ தநகு விசாக்கி

புரட்சியகு விசாளர்கிசாரணள தநகு விசாக்குநிிசாரணல தககு விசாளள தசயவொகு விசாகும.

விடயததின சகு விசாரகு விசாமசதிசாரணொ விட்டுவிட்டு,  தவற மைதன தொகு விசாழிற

கட்சி தடகு விசாரிக்கிசாரணள சகு விசார்ந்தளளத,  முொலகு விசாளிததவ வர்க்கம

தொகு விசாழிற கட்சியினர் மீத நமபிக்ிசாரணக ிசாரணவததளளனர் எனற

சர்வசகு விசாொகு விசாரவ மைகு விசாக கூறவொன மூலம,  WRP அரசியல
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யொகு விசார்தொதிசாரணொப் புரட்டிப் தப்பகு விசாட்டத,  இொன விிசாரணளவகு விசாக,

கட்சியின ொந்திதரகு விசாப்பகு விசாயங்கள ொிசாரணலகீழகு விசாக ஆக்கப்ப்பட்டன.

தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கதிசாரணொ அடக்கி ிசாரணவப்ப்பொறககு விசான தொகு விசாழிற

கட்சியின ஆறன்றல மீத ொவறக்கிடமினறி அவர்கள

முழிசாரண மையகு விசாக நமபிக்ிசாரணக இழந்திருந்ொகு விசார்கள எனப்பொகு விசால,

மூனற வகு விசாரங்களுக்குள,  புதிய தொர்ொலகளுக்கு

நிர்ப்பந்திப்ப்பொறககு விசாக தடகு விசாரிக்கள "நமபிக்ிசாரணகயிலலகு விசா"

தீர் மைகு விசானதிசாரணொ அறிமுகப்ப்படுதொ இருந்ொனர். ஆனகு விசால நகு விசானககு விசாம

 மைகு விசாநகு விசாடு உவிசாரணகதயகு விசாடு பினவரு மைகு விசாற பிரகடனப்ப்படுததியத:

“தொகு விசாழிலகு விசாளர் புரட்சிக் கட்சியின ொிசாரணலிசாரண மையில

தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கததின தீர்க்க மைகு விசான

தப்பகு விசாரகு விசாட்டதொகு விசால  மைட்டுத மை,  இந்ொ தொகு விசாங்குொிசாரணச

தொகு விசாழிற கட்சி அரசகு விசாங்கதிசாரணொப்

ப்பொவியிலிருந்த கீழின்றக்கவும  மைறறம பிரிட்டிஷ

தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கததக்கு ஒரு தசகு விசாசலிச

முனதனகு விசாக்ிசாரணக வழங்கவும முடியும...

“தஹலி  மைறறம கலஹிசாரணன (Denis Healey and
James  Callaghan) தவளிதயறறவொறககு விசான

சீர்திருதொவகு விசாொ அிசாரணழப்புகளின  மைறறம

தப்பகு விசாரகு விசாட்டததின திிசாரணரக்குப் பினனகு விசால இருந்த

தககு விசாண்டு கலஹன ஆட்சிக்கு ொங்களின

 மைவுன மைகு விசான ஒப்புொிசாரணல  மைிசாரணன்றதத ிசாரணவததளள

அிசாரணனவருக்கு எதிரகு விசாகவும,  அரசகு விசாங்கததின

அச்சுறதொலுக்கு எதிரகு விசாகவும ஒரு ச மைரச மைறன்ற

தப்பகு விசாரகு விசாட்டம இலலகு விசா மைல, தடகு விசாரிகளுக்கு எதிரகு விசாக
எந்ொ ப்பல மைகு விசான தப்பகு விசாரகு விசாட்டமும சகு விசாததியமிலிசாரணல

எனப்பிசாரணொ ந மைத கட்சியின  மைறறம தொகு விசாழிலகு விசாள

வர்க்கததின அனுப்பவம நிரூபிததக்

ககு விசாட்டியுளளத." (அதொநூல, ப்பக்கம 33)

இந்ொ வகு விசாயசவடகு விசாலின அரசியல சகு விசாரகு விசாமசம,  தொகு விசாழிறசங்க

அதிககு விசாரததவததின முனதன தநடுஞ்சகு விசான கிிசாரணடயகு விசாக வீழந்த

சரவகு விசாகதி அிசாரணடவதம  மைறறம குட்டிமுொலகு விசாளிததவ

அவநமபிக்ிசாரணகவகு விசாொமும ஆகும.  தொகு விசாழிற கட்சி  மைறறம

தொகு விசாழிறசங்கங்களுக்கு உளதள தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கதிசாரணொ

அணிதிரட்டுவொன மூல மைகு விசாக வலதசகு விசாரி ொிசாரணலவர்கிசாரணள

எதிர்ததப் தப்பகு விசாரகு விசாடுவத சகு விசாததியமிலிசாரணல எனற அத முடிவு

தசயொத.  இங்தக ொகு விசான WRP இனத அரசியல

நிிசாரணலப்ப்பகு விசாட்டின வர்க்க உளளடக்கதிசாரணொக்

கட்டவிழப்ப்பொறககு விசான தின்றவுதககு விசால உளளத.  தொகு விசாழிற கட்சி

அரசகு விசாங்கதிசாரணொக் கீழின்றக்குவொறககு விசான அொன பிரச்சகு விசாரம,

தொகு விசாழிலகு விசாள வர்க்கததின அதிகரிதத வந்ொ தப்பகு விசார்க்குவம

மீதம  மைறறம சீர்திருதொவகு விசாொம மீொகு விசான அொன குதரகு விசாொததின

மீதம அடிதொளதிசாரணொக் தககு விசாண்டிருக்கவிலிசாரணல,  மைகு விசான்றகு விசாக சமூக

ஜனநகு விசாயகததின மீத அதிகரிதொளவில ஏ மைகு விசாறன்றமும

விரக்தியும தககு விசாண்டிருந்ொ நடுதொர வர்க்கதிசாரணொ அடிதொள மைகு விசாக

தககு விசாண்டிருந்ொத. இவவிொததில,  ொவிர்க்கவியலகு விசா மைல தொகு விசாழிற

கட்சி அரசகு விசாங்கம மீொகு விசான நகு விசாடு-ொழவிய தவகுஜன

வகு விசாக்தகடுப்ப்பகு விசாக ஆகவிருந்ொ,  ஒரு தப்பகு விசாத தொர்ொலுக்ககு விசான

அிசாரணழப்பு எனப்பத,  நடுதொர வர்க்கததின சமூக சுிசாரண மைிசாரணய

முனனுக்குக் தககு விசாண்டு வருவொறககு விசாக தொகு விசாழிலகு விசாளர்

இயக்கததினுள சீர்திருதொவகு விசாொததிறகு எதிரகு விசான

தப்பகு விசாரகு விசாட்டதிசாரணொக் கடந்த தசலவொறககு விசான ஒரு நனகு

சிந்திததிரகு விசாொ முயறசியகு விசாக இருந்ொத.

WRP இன தககு விசாளிசாரணக,  நமபிக்ிசாரணகயினறி முரண்ப்பகு விசாடுகளுடன

தசலுதொப்ப்பட்டத.  முொலில ஹீலி கரகரப்ப்பகு விசான குரலில,

தொகு விசாழிலகு விசாளர்கள தொகு விசாழிற கட்சி அரசகு விசாங்கதிசாரணொப்

ப்பொவிலிருந்த கீழின்றக்க தவண்டும எனற முிசாரணன்றயிட்டு

முழங்கினகு விசார்,  அத தடகு விசாரிக்கிசாரணளச் சகு விசார்ந்திருப்ப்பொகு விசாக அவர்

வகு விசாதிட்டகு விசார். பினனர் நகு விசானககு விசாம  மைகு விசாநகு விசாட்டு தீர் மைகு விசானததினப்படி:

“ஒரு தப்பகு விசாதத தொர்ொல சமப்பவததில,

தொகு விசாழிலகு விசாளர் புரட்சிக் கட்சி அொன தசகு விசாந்ொ

தவட்ப்பகு விசாளர்கிசாரணள நிறததம ஆனகு விசால தடகு விசாரிக்கள
 மைறறம ொகு விசாரகு விசாளவகு விசாதிகிசாரணள நீக்குவொறககு விசாக

தொகு விசாழிற கட்சியின கீழ மைட்ட உறப்பினர்களுக்கு

முிசாரணன்றயீடு தசயய அத ொயங்ககு விசாத."  (அதொ

நூல, ப்பக்கம 32)

சமூக ஜனநகு விசாயகததிறகு எதிரகு விசான ஒரு தப்பகு விசாரகு விசாட்டதிசாரணொ நடதொ
இந்ொ கடின மைகு விசான தொர்ொல சுறறவழி எொறககு விசாக

அவசியப்ப்படுகின்றத எனப்பிசாரணொதயகு விசா,  ஒரு தப்பகு விசாத தொர்ொல

பிரச்சகு விசாரததிறகு ஏன இந்ொளவுக்கு அதிசய மைகு விசான

குவப்ப்படுததம சக்திகள வழங்கப்ப்பட்டன?  எனப்பிசாரணொதயகு விசா

ஹீலி ஒருதப்பகு விசாதம விளங்கப்ப்படுதொதவ இலிசாரணல!  அலலத

தொகு விசாழிற கட்சி தடகு விசாரிக்கிசாரணளச் சகு விசார்ந்திருக்கின்றத எனன்றகு விசால

தடகு விசாரிக்கிசாரணள தவளிதயறறவொறகுக் கட்சி ஏன ஒரு

தப்பகு விசாதவகு விசான தப்பகு விசாரகு விசாட்டதிசாரணொ முனத மைகு விசாழிகின்றத எனப்பிசாரணொயும

ஹீலி விளங்கப்ப்படுதொவிலிசாரணல.

அிசாரணனததிறகும த மைலகு விசாக,  ஆட்சியிலிருக்கும தொகு விசாழிற கட்சி

ொிசாரணலிசாரண மையின கீழ தப்பகு விசாத தொர்ொிசாரணல நடதொ தவண்டுத மைன

ஏன ஹீலி வலியுறததினகு விசார் — "தஹலி  மைறறம கலஹிசாரணன

தவளிதயறறவொறககு விசான சீர்திருதொவகு விசாொ அிசாரணழப்புகளுக்கு"

WRP இன தவளிப்ப்பிசாரணடயகு விசான எதிர்ப்பிலிருந்த இந்ொ முடிிசாரணவ

 மைட்டுத மை எட்ட முடியும." (எதிர் த மைறதககு விசாள., ப்பக்கம 33)

இந்ொ நிிசாரணலப்ப்பகு விசாடு —தசகு விசாவியத ஒனறிய அரிசாரணச

 மைகு விசாறறவொறககு விசாக சகு விசாக்ட் மைன ஹிட்லிசாரணரப் ப்பயனப்படுதொ

முனத மைகு விசாழிந்ொொறகுப் பினனர் இருந்த ஒருதப்பகு விசாதம

ப்பகு விசார்ததிரகு விசாொிசாரணொப் தப்பகு விசானன்ற தொகு விசாறகடிப்புவகு விசாொததின ஓர்

அரசியல சகு விசாகச மைகு விசாக இருந்ொ அத— முறறிலும ொவன்றகு விசான

கவக்கீடு எனற நிரூப்பவ மைகு விசானத.  நடுதொர வர்க்கததின

 மைனநிிசாரணலிசாரணயச் சரியகு விசாக  மைதிப்பிட்டு  மைகு விசார்ச்  மைகு விசாொ இறதியில

நகு விசாடகு விசாளு மைனன்றதிசாரணொ கிசாரணலக்க நிர்ப்பந்திதொ தடகு விசாரிக்களின

முனதனகு விசாக்குகளுடன,  தொகு விசாழிற கட்சி அரசகு விசாங்கதிசாரணொ

ப்பொவியிலிருந்த கீழின்றக்குவொறககு விசான WRP தககு விசாரிக்ிசாரணககள

தப்பகு விசாருதொ மைகு விசாக இிசாரணவந்த தககு விசாண்டன.
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