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1975: மிகப் தபரும் ் மழற்றத்தன் ஆண்டு
International Commitee of the Fourth International

பரட்சிக் கட்சியின் ஐந்தம் மாண்டகள
ப் மற்பகம் மாளிடப் பெட்டல்வ.  பெக்கம் 3)

என் பெதில

இந்த ்வம் மாக்கியங்கள முழல் மயம் மாக சரியம் மானல்வபய. ஆனம் மால
பின்னர் கீழ்்வரு்வன ்வந்தன:
“உயர்
 பெணவீக்கம்
60
சதவீதத்திற்கம்
அதிக் மம் மாக
அதிகரித்து
்வரும்
ப பெம் மாது,
எந்தப்வம் மாரு பதம் மாழிைம் மாளரும் 10 சதவீத சம் பெள
உயர்வில ்வம் மாழ முடியம் மாது.

6. 1975: மிகப் ப பெரும் ் மம் மாற்றத்தின் ஆண்ட
ஜூலை 1975 இல  பெணவீக்க வீதம் உயர்்வம் மாக இருந்த
ப பெம் மாதும், பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்திற்க விலசன் அரசம் மாங்கம் 10
சதவீத உயர்வுடன் ் மட்டப் பெடத்தும் சம் பெளச சட்டங்கலள
அறிமுகப் பெடத்த நகர்ந்தது. சம் பெளச சட்டங்கள சட்டசல பெயில
நிலறப்வற்றப் பெட்வதற்க
முன்னபர
—அல்வ
ப்வளலளயறிக்லக ்வடிவில ் மட்டப் ம ்வழங்கப் பெட்டிருந்த
நிலையில— அபத ் மம் மாதம், WRP தலைல் ம, அதன் முந்லதய
நிலைப் பெம் மாட்டில ஓர் அடிப் பெலட ் மம் மாற்றம் பசய்திருந்த அதன்
அரசியல கழ அறிக்லக ஒன்லற ஏற்றுக் பகம் மாள்வதற்க ஓர்
அ்வசர ் மம் மாநம் மாட்டிற்க அலழப்ப விடத்தது. அத்தீர்் மம் மானம்
பிரகடனப் பெடத்தியதம் மா்வது:
“பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்தின்
சம் பெளச
சட்டங்களுக்க எதிரம் மாக ப பெம் மாரம் மாடவும் ் மற்றும்
சுதந்திர் மம் மான கூட்ட ப பெரத்லத ஒழிக்கவும்
ப பெம் மாரம் மாட் மம் மாறு
ஒட்டப் மம் மாத்த
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்திற்கம் பதம் மாழிைம் மாளர் பரட்சிக் கட்சி
அலழப்ப விடக்கிறது.
“பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தின்
்வம் மாழ்க்லகத்
தரங்களும் அடிப் பெலட ஜனநம் மாயக உரில் மகளும்
ஆ பெத்தில உளளன.
“பதம் மாழிற்
கட்சி
அதன்
பகம் மாளலகலகலய
மீறு்வதன் மூைமும் ் மற்றும் ப பெம் மாருளம் மாதம் மார
பநருக்கடிக்க
்வங்கியம் மாளர்களின்
தீர்விலன
அ் மைம் மாக்க்வதன் மூைமும், பதம் மாழிற் கட்சி
அரசம் மாங்கம் பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்துடன் அதலன
ப் மம் மாதல ப பெம் மாக்கில அல் மத்து பகம் மாண்டளளது.”
(ஜூன்
9-11,
1979
இல
் மறுஅலழப்ப
விடக்கப் பெட்ட
நம் மான்கம் மாம்
் மம் மாநம் மாட்டில
ச் மர்பிக்கப் பெட்ட
தீர்் மம் மான் மம் மான,
பதம் மாழிைம் மாளர்
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“இது விலசன் அரசம் மாங்கத்லத எதிர்த்து அதலன
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க்வதற்கம் மாக
ப பெம் மாரம் மாட்வலதத்
தவிர,
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்துக்க
ப்வறு
் மம் மாற்றீட்லட
்வழங்கவிலலை.
“ பெரந்த
ப பெரும் பெம் மான்ல் ம
பதம் மாழிைம் மாளர்கள
் மத்தியிலும்
் மற்றும்
பதம் மாழிற்சங்க
இயக்கத்திலும்
இப்ப பெம் மாது
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்தின் மீது நம்பிக்லகபயம் மா அலைது
அதற்க
ஆதரப்வம் மா
இலலை.
(ப் மபை
கறிப்பிடப் பெட்ட அபத அறிக்லக,  பெக்கம் 3)
இந்த ்வம் மாக்கியங்களில ஒன்று கூட உண்ல் மயிலலை.
அரசம் மாங்கத்லதப்
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க
அலழப்ப
விடப் பெதற்கப்  பெதிைம் மாக —அந்த சம் பெளச சட்ட ்வலரவிலனத்
திரும் பெப் ப பெறு் மம் மாறும் ் மற்றும் அலத அறிமுகப் பெடத்திய
்வைதுசம் மாரிகலள ப்வளிபயற்று் மம் மாறும் பதம் மாழிற் கட்சி ் மற்றும்
பதம் மாழிற்சங்க இயக்கத்துக்கள ஒரு பிரசசம் மாரம்— அங்பக
் மம் மாற்றீட இருந்தது. பதம் மாழிற் கட்சி அரசம் மாங்கத்திற்க இப்ப பெம் மாது
ஆதரவு இலலை என்ற ்வலியுறுத்தலைப்  பெைப் பெடத்து்வதற்க
எந்த ஆதம் மாரமும் முன்ல்வக்கப் பெடவிலலை. பதம் மாழிற் கட்சி
அரசம் மாங்கத்தின் சட்ட்வலரல்வ பதம் மாற்கடிக்க பதம் மாழிைம் மாளர்
இயக்கத்தினுள பிரசசம் மாரம் பசய்்வதற்கப்  பெதிைம் மாக, அந்த
தீர்் மம் மானம் பிரகடனப் பெடத்தியதம் மா்வது:
“அ்வர்கலள (விலசன் ் மற்றும் ்வைதுசம் மாரிகலள)
இரம் மாஜினம் மா் மம் மா பசய்ய நிர்ப் பெந்திப் பெதும் ் மற்றும்
பதம் மாழிற் கட்சி ஒரு ப பெம் மாது பதர்தலில இறங்கி
படம் மாரிகலளத் பதம் மாற்கடித்து ் மக்களின் பதிய
தீர்ப்ல பெக்
பகம் மாரு் மம் மாறு
பசய்்வதுப் ம
ஒட்டப் மம் மாத்த
இயக்கத்லதயும்
ஐக்கியப் பெடத்து்வதற்கம் மான ஒபர ்வழி." (ப் மபை
கறிப்பிடப் பெட்ட அபத அறிக்லக,  பெக்கம் 4)

இந்த
தீர்் மம் மானம்,
பிரிட்டிஷ
ட்பரம் மாட்ஸ்கிஸ்டகள
 பெை
தசம் மாப்தங்களம் மாக
ப பெம் மாரம் மாடி
்வந்த
 பெம் மாட்டம் மாளி
்வர்க்க
பநம் மாக்கநிலையிலிருந்து அதன் அடிப் பெலடயம் மான ப்வலைத்திட்ட
முறில்வ எடத்துக்கம் மாட்டியது. பரட்சிகர கட்சி பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தின் எந்தப்வம் மாரு கறிப்பிட்ட  பெகதிலயயும் இன்னும்
ப்வன்பறடத்திரம் மாத சூழ்நிலையில, பதம் மாழிற் கட்சிக்க ஒபர
் மம் மாற்றீடம் மாக இருந்த படம் மாரி அரசம் மாங்கத்லதத் பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கம் ஒரு ்வருடத்திற்கம் சற்று அதிக கம் மாைத்திற்க
முன்னர்
தம் மான்
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்கி
இருந்த
நிலைல் மகளின்
கீழ்,
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்லதப்
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க்வதற்கம் மான
அலழப்ப
என் பெது
சம் மாகச்வம் மாதத்தின் (adventurism) உசசக்கட்ட் மம் மாகம். பதம் மாழிற்
கட்சி  பெகிரங்க் மம் மாக பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்துக்க எதிரம் மாக
திரும்ப்வதற்க நிர்ப் பெந்திக்கப் பெட்ட பகம் மாண்டிருந்த அந்த
கட்டத்தில,
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தின்
 பெம் மாரிய
அல் மப்பகளுக்களபளபய  பெை் மம் மாக தலையீட பசய்்வதற்கம் மான
நிலைல் மகள உரு்வம் மாகி பகம் மாண்டிருந்த நிலையில, WRP ஒரு
சம் மாத்திய் மற்ற இறுதி எசசரிக்லகலய முன்ல்வத்தது. இந்த
ப் மம் மாதலின் மிகவும் ஆரம் பெ கட்டத்திபைபய, WRP, பதம் மாழிற்
கட்சியின் தலைவிதிலய பதசிய ்வம் மாக்கம் மாளர்களின் கரங்களில
இருத்தக்கூடிய ஒரு பிரசசம் மாரத்துடன் கூடிய ஒரு முன்கூட்டிய
ப பெம் மாரம் மாட்டத்திற்க பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்க அல் மப்பகளுக்கள
முன்ப் மம் மாழிந்தது.
பதம் மாழிற் கட்சியின் பதர்தல பதம் மாகதிகளுக்கள ்வைதுசம் மாரி
நம் மாடம் மாளு் மன்ற கன்லனக்க அரசியல எதிர்ப்பின் அறிகறிகள
இருப் பெதம் மாக கருதிய நிலையில தம் மான், WRP இந்த அரசியல
ப்வடிகண்லட
வீசியது.
இது
இறுதியில
்வடகிழக்க
நியூியூஹம் மாமின்
(Newham)
நம் மாடம் மாளு் மன்ற
பிரதிநிதி
பரக்
பிரன்லடல்
(Reg
Prentice)
ப்வற்றிகர் மம் மாக
ப்வளிபயற்றியதுடன் பதம் மாடங்கியது, இந்த பதம் மாகதியில தம் மான்
அக்படம் மா பெர் 1974 பதர்தலில ்வபனசம் மா பரட்கிபரவ (Vanessa
Redgrave)
ப பெம் மாட்டியிட்டம் மார். பதம் மாழிற் கட்சிக்கள இருந்த
சக்திகள ்வைதுசம் மாரிகளிடம் இருந்து விட பெட ப பெம் மாரம் மாடி
பகம் மாண்டிருந்த
ப்வலளயில,
WRP,
பதம் மாழிற்
கட்சி
ஆதர்வம் மாளர்களிடம்
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்லதப்
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க் மம் மாறு
கூறிக்
பகம் மாண்டிருந்தது!
இத்தலகய பகம் மாளலக இது்வலரயில பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்தின்
உண்ல் மயம் மான
்வளர்சசியுடன்
பதம் மாடர்பிலைம் மா் மல
பசய்யப் பெட்டிருந்தது —ப பெம் மாலஷிவிக் ட்பரம் மாட்ஸ்கிச இயக்க
்வரைம் மாற்று ் மரபகலளக் கறித்பதம் மா கூற ப்வண்டியபத இலலை
— ப் மலும் இலத ப்வறு் மபன அரசியல பிலழபயன விளக்கி
விடவும் முடியம் மாது.
தலைல் மயினுள ்வர்க்க பநம் மாக்கநிலையில நிகழ்ந்திருந்த
ஆழ்ந்த ் மம் மாற்றத்தின் மிகவும் கழப் பெ் மம் மான அறிகறியம் மான அது,
பிரிக்க
முடியம் மாத பெடி
முந்லதய
இலையுதிர்கம் மாைத்தின்
பிளவுடன்
பதம் மாடர்ப பெட்டிருந்தது.
ஹீலி
இப்ப பெம் மாது
சம் மார்ந்திருக்கம் கட்டி முதைம் மாளித்து்வத்தின் ஆதிக்கத்தில
இருந்த தலைல் ம, பதம் மாழிற் கட்சி அரசம் மாங்கத்தில விலர்வம் மாக
அ்வநம்பிக்லகயுற்று, பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்தின் அரசியல
நனவின் ப் மது்வம் மான முன்பனற்றத்தில ப பெம் மாறுல் மயிழந்தது.
ஒரு நிைக்கரி சுரங்க பதம் மாழிைம் மாளி அலைது கப் பெல கட்டம்
பதம் மாழிைம் மாளிலய
கம் மாட்டிலும்,
்வனசம் மா
் மற்றும் பகம் மாறின்
WRP
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பரட்கிபரவுக்க பதம் மாழிற் கட்சியுடன்
மிகவும் எளிதம் மாக இருந்தது.

முறித்துக்

பகம் மாள்வது

கட்சியின் அரசியல நிலைப் பெம் மாட்டில இந்த அடிப் பெலட
் மம் மாற்றத்திற்க ்வழங்கப் பெட்ட கம் மாரணம் —அதம் மா்வது ஊதியக்
கட்டப் பெம் மாட கறித்த பதம் மாழிற் கட்சியின் ப்வளலள அறிக்லக
(அப்ப பெம் மாதும் கூட அது சம் பெள ப்வட்ட மீதலை!)—
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்திடம்
WRP
தலைல் ம
கம் மாட்டிய
அைட்சியத்லத அம் பெைப் பெடத்தியது. இந்த சம் பெ்வத்லத,
ரம் மாம்பச
் மக்படம் மான்னம் மாலடின்
இழி்வம் மார்ந்த
1931
கம் மாட்டிக்பகம் மாடப்படனும் —பதசிய அரசம் மாங்கத்லத அல் மத்தல—
் மற்றும்
ப பெரும்
் மந்தநிலையின்
் மத்தியில
நைன்பரி
உதவிகளுக்கம் மான நிதி ஒதுக்கீட கலறப்ப ப பெம் மான்ற ்வரைம் மாற்று
அனு பெ்வத்துடன் எவ்வம் மாறு ஒப்பிடப் பெட முடியும்? இந்த
சம் பெ்வங்கள
பதம் மாழிைம் மாளர்களின்
ஒட்டப் மம் மாத்த
தலைமுலறகளுக்கம் அரசியல நிலைப்பளளிலய (reference
point) அல் மத்தன. ஆனம் மால பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கம் அதன்
 பெைத்லத எடத்துக்கம் மாட்டி சமீ பெத்தில அது பதம் மாற்கடித்திருந்த
படம் மாரிகளம் மால பிரதிநிதித்து்வப் பெடத்தப் பெட்ட அ பெம் மாயங்கலளப்
பறக்கணித்து விட்ட,  பெம் மாரம் மாளு் மன்ற ப்வளலளயறிக்லக என்ற
இதுப பெம் மான்றப்வம் மாரு
அற் பெ
கம் மாரணத்தின்
அடித்தளத்தில
பதம் மாழிற் கட்சி அரசம் மாங்கத்லதப்  பெதவியிலிருந்து கீழிறக்க
பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்திற்க அலழப்பவிடம் ஒரு கட்சிலய
ப பெம் மாறுப்பணர்சசி ்வம் மாய்ந்ததம் மாக எடத்துக் பகம் மாளளப் பெடம் என்று
எதிர் பெம் மார்க்க முடியம் மாது.
ட்பரம் மாட்ஸ்கி
இத்தலகய
ப் மபைம் மாட்ட் மம் மான
ப பெம் மாறுல் மயின்ல் மக்க எதிரம் மாக சுதந்திர பதம் மாழிற் கட்சியினலர
(ILP) எசசரித்திருந்தம் மார்:
“பதம் மாழிற் கட்சியின் நிலைப் பெம் மாடகள ஏற்கனப்வ
அதன்
கடந்த
கம் மாை
ஆட்சி
அதிகம் மார
பசயல பெம் மாடகளிலும்
அதன்
தற்ப பெம் மாலதய
பிற்ப பெம் மாக்கத்தன் மம் மான
களத்திலும்
அம் பெைப் பெட்டளளதம் மாக
்வம் மாதிடப் பெடகிறது.
சம் மான்றம் மாக, அதன் பிலரட்டன் தீர்் மம் மானத்தில.
நம்ல் மப் ப பெம் மாறுத்த ்வலரயில — எங்களுக்க
அது
சரி!
ஆனம் மால
பதம் மாழிற்
கட்சிக்க
்வம் மாக்களித்த எட்ட மிலலியன் ப பெருந்திரளம் மான
் மக்கலளப் ப பெம் மாறுத்த ்வலரயில அது அவ்வம் மாறு
இலலை.
“் மம் மாநம் மாட்ட
முடிவுகளுக்க
அதிகூடிய
முக்கியத்து்வம் பகம் மாடப் பெது பரட்சியம் மாளர்களுக்க
ஒரு
மிகப்
ப பெரிய
அ பெம் மாய் மம் மாகம்.
நம் மாம்
இதுப பெம் மான்ற ஆதம் மாரங்கலள ந் மது பிரசசம் மாரத்தில
 பெயன் பெடத்துகிபறம் மாம் தம் மான் — ஆனம் மால அலத
ந் மது பசம் மாந்த  பெத்திரிலககளின் பசல்வம் மாக்க
்வட்டத்துக்க ப்வளிபய முன்ல்வக்க முடியம் மாது.
ஒரு்வர் அ்வரின் பசம் மாந்த பதம் மாண்லட  பெைத்துக்க
ப் மல கூசசலிட முடியம் மாது.” (பிரிட்டலனப்  பெற்றி
ட்பரம் மாட்ஸ்கியின் எழத்துக்கள, பதம் மாகதி 3, நியூ
 பெம் மார்க்,  பெக்கம் 118-19)

விளங்கிக்
பகம் மாளளப் பெடம்;
கறிப் பெம் மாக
நம் மாடம் மாளு் மன்ற ் மரபகள இன்னமும் மிகவும்
 பெை் மம் மாக உளள பிரிட்டனில இது நிஜ் மம் மான
நிலைல் மயம் மாக
உளளது.”
(ப் மற்கறிப்பிட்ட
அபத நூல)

பதர்தல சம் பெந்த் மம் மாக ILP பறக்கணிப்ப நிலைப் பெம் மாட்லட ஏற்க
ப்வண்டம்
என்று
முன்ப் மம் மாழிந்பதம் மாருடன்
ட்பரம் மாட்ஸ்கி
கூர்ல் மயம் மாக முரண் பெட்டிருந்தம் மார்:
“ஒரு பறக்கணிப்ப தந்திபரம் மா பெம் மாயத்தில ILP
ப்வற்றி
ப பெற்று,
மிலலியன்
கணக்கம் மான
பதம் மாழிைம் மாளர்கள
அலதப்
பின்பதம் மாடர்்வலத
ப்வன்றுவிட்டதம் மாகவும்,
இந்த
மிலலியன்
கணக்கம் மான
்வம் மாக்ககள
கிலடக்கம் மா் மல
ப பெம் மானல் மயம் மால பதம் மாழிற் கட்சியின் பதர்தல
பதம் மாலவிக்க
்வழி்வகத்தது
என்றும்
ல்வத்துக்பகம் மாளப்வம் மாம். ப பெம் மார் ்வந்தம் மால என்ன
நடக்கம்?
ஏ் மம் மாற்ற் மலடந்த
ப பெருந்திரளம் மான
் மக்கள பதம் மாழிற் கட்சி  பெக்கம் திரும்ப்வம் மார்கபள
அன்றி நம்  பெக்கம் திரும் பெ ் மம் மாட்டம் மார்கள.
ப பெம் மாரின்
ப பெம் மாது
பசம் மாவியத்துகள
அல் மக்கப் பெட்டம் மாலும்,
சிப் பெம் மாய்கள
அ்வர்களுக்கம் மாக பதம் மாழிற் கட்சி ஆட்கலளபய
பதர்ந்பதடப் பெம் மார்கள, நம்ல் ம அலை. அப்ப பெம் மாது
பதம் மாழிைம் மாளர்கள நம் மாம் தம் மான் பதம் மாழிற் கட்சிலய
முட் மம் மாக்கிவிட்படம் மாம் என்று கூறக்கூடம். ஆனம் மால
நம் மாம் வி் மர்சனரீதியம் மான ஆதரவு அளித்து, அதன்
மூை் மம் மாக பதம் மாழிற் கட்சி அதிகம் மாரத்திற்க ்வர
உதவினம் மால, அபத பநரத்தில பதம் மாழிற் கட்சி
ஒரு முதைம் மாளித்து்வ அரசம் மாங்க் மம் மாக பசயல பெடம்
என்றும், முதைம் மாளித்து்வ ப பெம் மாலர ்வழி நடத்தும்
என்றும் பதம் மாழிைம் மாளர்களுக்கக் கூறி ்வந்தம் மால —
பின்னர், ப பெம் மார் ்வரும் ப பெம் மாது, நம் மாம் சரியம் மாக
முன்கணித்தலதயும், அபத பநரத்தில நம் மாம்
அ்வர்கலள
[பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்லத]
பநம் மாக்கிபய
அணி்வகத்பதம் மாம்
என் பெலதயும்
பதம் மாழிைம் மாளர்கள
கம் மாண் பெம் மார்கள.
நம் மாம்
பசம் மாவியத்களில
பதர்ந்பதடக்கப் பெடப்வம் மாம்,
பசம் மாவியத்களும் கம் மாட்டிக் பகம் மாடக்கம் மாது.
“அதிகம் மாரத்திற்கம் மான பநரடிப் ப பெம் மாரம் மாட்டத்தின் மூை் மம் மாக ஒரு
பரட்சிகர கட்சிக்க நம் மாடம் மாளு் மன்றத்லத கவிழ்க்க  பெைம்
இருக்கம்
ப பெம் மாது
் மட்டப் ம,
அதம் மா்வது,
ப பெம் மாது
ப்வலைநிறுத்தம் ் மற்றும் எழசசி மூை் மம் மாக நம் மாடம் மாளு் மன்ற
நட்வடிக்லகலய பிரதியீட பசய்யும்  பெைம் இருக்கம் ப பெம் மாது
் மட்டப் ம,
ஒரு
ப பெம் மாது்வம் மான
பகம் மாளலகயம் மாக,
நம் மாடம் மாளு் மன்றத்லதப் பறக்கணிக்க ஒரு பரட்சிகர கட்சிக்க
உரில் ம உண்ட.

பிரிட்டனில
ப பெருந்திரளம் மான
் மக்களுக்க
இது்வலரயில ILP மீது நம்பிக்லக இலலை.
ஆகப்வ நம் மாடம் மாளு் மன்ற எந்திரத்லத உலடக்க
ILP மிகவும்  பெைவீன் மம் மாக இருப் பெதம் மால, அலத
பதம் மாடர்ந்து  பெயன் பெடத்திக் பகம் மாளள ப்வண்டம்.
ஒரு  பெகதியம் மான பறக்கணிப்ல பெ ப பெம் மாறுத்த
்வலரயில,
ILP
அவவிதம்
பசயற் பெட
விரும்பினம் மால, அது யதம் மார்த்த் மம் மாக இருக்கம் மாது.
பிரிட்டிஷ அரசியலின் இந்த கட்டத்தில, அது
பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்லத அது ஏபதம் மாப்வம் மாரு
விதத்தில
அ்வ் மதிப் பெதம் மாக
அ்வர்களம் மால
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இன் பறக்கணிப்ப பகம் மாளலகலய யதம் மார்த்த் மற்றது என்று
கறிப்பிட்டம் மால, பின்னர் WRP 1975 இல பதம் மாழிற் கட்சி
சம் பெந்த் மம் மாக
ஏற்றிருந்த
பகம் மாளலகலயயும்
நியம் மாயப் பெடி
சிறுபிளலளத்தனத்தன் மம் மானது என்று தம் மான் வி்வரிக்க முடியும்.
WRP தலை்வர்கள, ட்பரம் மாட்ஸ்கி எழதியிருந்தலத உதறித்
தளளியதுடன், பதம் மாழிைம் மாளர்கள என்ன உணர்ந்தம் மார்கபளம் மா
அலதயும் அைட்சியப் பெடத்தி,  பெகதியம் மான பதம் மாலவிக்க —
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்லத
இரம் மாஜினம் மா் மம் மா
பசய்ய
நிர் பெந்திக்கவும், அலத உரிய விதத்தில தண்டித்ததும்,
திரும் பெவும் அதற்பக ்வம் மாக்களிக்கவும் முன்ப் மம் மாழிந்தனர்! இது
் மனநிலை சரியிலைம் மாத ப பெற்பறம் மார் அ்வர்களின் கழந்லதயின்
 பெயத்லதப்
ப பெம் மாக்க்வதற்கம் மாக
கழந்லதலய
ஜன்னல
விளிம்பில இருந்து கீபழ தளளிவிட தீர்் மம் மானிப் பெலதப் ப பெம் மாை
உளளது!
WRP
முன்ப் மம் மாழிந்த
உ பெம் மாயத்தில
இருந்த
பிரசசிலன
என்னப்வன்றம் மால,
அதன்
ப்வற்றி
நடத்தர
்வர்க்கத்லதச
சம் மார்ந்திருந்த
அளவுக்க
பதம் மாழிைம் மாள
்வம் மாக்கத்லதச சம் மார்ந்திருக்கவிலலை, பதம் மாழிற் கட்சி மீண்டம்
பதர்ந்பதடக்கப் பெட்வது
என் பெது,
ப பெரிதும்
WRP
இன்
பகம் மாளலகயுடன் அ்வர்கள பகம் மாண்டிருக்கம் உடன் பெட்லட
சம் மார்ந்திருக்கம்
—
அலைது
கலறந்த பெட்சம்
அதன்
இரண்டம் மா்வது  பெம் மாதிலய சம் மார்ந்திருக்கம்.
ILP

ப்வறும்
இரண்டம் மாண்டகளுக்க
முன்னர்
தம் மான்,
அதன்
துரதிஷட் மம் மான
ஸ்தம் மா பெக
ப்வலைத்திட்டத்தில,
SLL
கலறந்த பெட்சம் ஒரு சரியம் மான பளளிலயக் கறிப்பிட்டது:
“பதம் மாழிற் கட்சி அரசம் மாங்கத்லதச பசம் மாசலிச பகம் மாளலகயின்
அடிப் பெலடயில பதர்ந்பதடக்க ப பெம் மாரம் மாட்வலத எதிர்க்கம் IMG
[International Marxist Group] ் மற்றும் IS [International Socialist] ஐ
பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கம் முழல் மயம் மாக நிரம் மாகரிக்க ப்வண்டம்.
பதம் மாழிற் கட்சி ஏற்கனப்வ ப பெம் மாது் மம் மானளவு பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தில ் மதிப்பிழந்திருப் பெதம் மாக அல்வ அதிதீவிர இடது
சம் மாகச்வம் மாதத்லத முன்பனடத்து, அவவிதத்தில அல்வ அந்த
்வர்க்கத்துக்கம் மாக தங்கலளப் பிரதியீட பசய்து பகம் மாளகின்றன.
அபத ச் மயம், பதம் மாழிைம் மாளர்களின் நனவு ப பெம் மாருளம் மாதம் மார
ப பெம் மாரம் மாட்ட ் மட்டத்தில ் மட்டப் பெட்டளளது என்ற தளத்தில
இருந்த்வம் மாறு, படம் மாரி அரசம் மாங்கத்துக்க எதிரம் மாக பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்லத அரசியலரீதியில அணிதிரட்டி ப பெம் மாரம் மாட அ்வர்கள
் மறுக்கின்றனர்." (நம் மான்கம் மாம் அகிைம், Winter 1973  பெக்கம் 132)
இன் நிலைப் பெம் மாட இப்ப பெம் மாது சரிபயன WRP ஒப்பக்
பகம் மாளள, இந்த இரண்டம் மாண்டகளில என்ன ப பெரழிவுகர் மம் மான
சம் பெ்வம் நடந்திருந்தது? அலனத்திற்கம் ப் மைம் மாக, பதம் மாழிற்
கட்சிலய  பெதவியிலிருந்து கீழிறக்க ப்வண்டம் என்றளவுக்க
அது
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தின்
 பெம் மார்ல்வயில
் மதிப்பிழந்திருந்ததம் மாக
ஹீலியும்
 பெண்டம் மாவும்
முடிவுக்க
்வந்திருந்தனர் என்றம் மால, பின்னர் அ்வர்கள ஏன் அது மீண்டம்
பதர்ந்பதடக்கப் பெட ப்வண்டப் மன முன்ப் மம் மாழிந்தம் மார்கள? இந்த
பகளவிகளுக்க அங்பக எந்த  பெதிலும் இலலை. உண்ல் மயில
இந்த பகளவிகள ் மத்திய தலைல் மக்க உளபளபய கூட
IMG-IS

பகட்கப் பெடவிலலை, அது ஹீலிலயச சுற்றி இருந்த நடத்தர
்வர்க்க கம் பெலுக்கள ப்வக் மம் மாக சீரழிந்து பகம் மாண்டிருந்தது.
1975 இலையுதிர்கம் மாைத்தில, “பதம் மாழிற் கட்சிலய இரம் மாஜினம் மா் மம் மா
பசய்ய நிர்ப் பெந்தி” என்று தலைப்பிட்ட ப்வளியிடப் பெட்ட ஓர்
அறிக்லகயில பதிய பகம் மாளலக வி்வரிக்கப் பெட்டிருந்தது. இந்த
ஆ்வணத்தில WRP இன் எலைம் மா தீவிர ்வம் மாய்ச்வடம் மாலகளும்
இருந்த
ப பெம் மாதினும்,
அது
அதன்
பகம் மாளலககளுக்கத்
பதம் மாழிைம் மாளர்கலள
ப்வல்வதற்கம் மான
அலனத்து
நம்பிக்லகலயயும்
லகவிட்டவிட்டது
என் பெலத
உறுதிப் பெடத்தியது. பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்திற்க உளபளயும்
் மற்றும் அதன் அல் மப்பகளுக்க உளபளயும் பதம் மாழிற் கட்சி
் மற்றும் பதம் மாழிற்சங்க அதிகம் மாரத்து்வத்தின் ்வைதுசம் மாரிகளுக்க
எதிரம் மாக அதுப்வம் மாரு ப பெம் மாரம் மாட்டத்லத ஒழங்கல் மக்க முடியும்
என்று WRP உறுதியம் மாக நம்பியிருந்தம் மால, அங்பக பதிய
பதசிய பதர்தலகலளக் பகம் மாரு்வதற்க கம் மாரணப் ம இலலை.
உண்ல் மயில WRP இன் பகம் மாளலக, பதம் மாழிற் கட்சிலயப்
 பெதவியிலிருந்து
படம் மாரிகள
கீழிறக்கம்
்வலரயில
ப பெம் மாறுல் மயம் மாய் கம் மாத்திருப் பெதம் மாக இருந்தது — ்வைதுசம் மாரிக்க
எதிரம் மாக அணிதிரளக் கூடிய சக்தியம் மாக பதம் மாழிைம் மாளர் இயக்க
உள்வம் மாழ்வில பசயலூக்கத்துடன்
தலையீட பசய்்வதம் மாக
இருக்கவிலலை.
அத்தலகய ஒரு பகம் மாளலக, ப்வறு் மபன அதற்க ் மட்டமின்றி,
பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்திலும் பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்தினம் மாலும் ஒரு
பரட்சிகர கட்சிலயக் கட்டல் மக்க ப்வண்டிய அ்வசியத்திற்கம் மாக
கடின் மம் மான
் மற்றும்
அலுப் பெம் மான
நம் மாளம் மாந்த
 பெணிலய
ப் மற்பகம் மாள்வதில ஆர்்வ் மற்றிருந்த WRP க்கள இருந்த
நடத்தர
்வர்க்க
பிரமுகர்களுக்கம்
அருல் மயம் மாக
ப பெம் மாருந்து்வதம் மாக இருந்தது. ஹீலியும்,  பெண்டம் மாவும் அ்வர்களது
அல் மப்ல பெ,
அரசியல
நிகழ்சசி
ஏற் பெம் மாட்டம் மாளர்களின்
(விரிவுலரயம் மாளர்கள, நடிலககள,  பெத்திரிலகயம் மாளர்களின்) ஒரு
கட்சியம் மாக
் மம் மாற்றினம் மார்கள,
இ்வர்களுக்க
WRP
ஒரு
தளத்லதயும்,
 பெலப்வறு
பகம் மாண்டம் மாட்ட
தருணங்களில
ஒன்றுகூடி
பின்னர்
வீட்டச
பசன்று
் மறந்து
விடம்
 பெம் மார்ல்வயம் மாளர்கலளயும் ்வழங்கியது.
அந்த அறிக்லகயில கண்கூடம் மாகப்வ  பெை முரண் பெம் மாடகள
இருந்தன. “பதம் மாழிற் கட்சியில இப்ப பெம் மாது தவிர்க்கவியைம் மாத
அ்வசிய் மம் மாக இருக்கம் ப பெரும் ப பெம் மாரம் மாட்டத்தில இருந்து
எந்தவிதத்திலும் பின்்வம் மாங்க்வதற்க” எதிரம் மாக அது எசசரித்தது
—
ஆனம் மால துலலிய் மம் மாக அலத பசய்்வதற்பக WRP
முன்ப் மம் மாழிந்தது.
பின்னர்
அது,
“் மத்திய்வம் மாதிகளின்
முதிர்சசியிலைம் மா உலடவுகள, சம் மாகசங்கள ் மற்றும் பீதியூட்டம்
பதம் மாரலணகள
அலனத்லதயும்
முற்றிலு் மம் மாக
எதிர்க்க"
ப்வண்டியிருப் பெதம் மாக அறிவித்தது. ஆனம் மால WRP மிகப்ப பெரிய
முதிர்சசியிலைம் மா
உலடல்வயும்
அலனத்து
பீதியூட்டம்
பதம் மாரலணகலளயும்
முன்ப் மம் மாழிந்து பகம் மாண்டிருந்தது
—
அதம் மா்வது பதம் மாழிற் கட்சி அரசம் மாங்கத்லதப்  பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க முன்ப் மம் மாழிந்தது! இந்த அறிவுலரயில மிகவும்
ஆர்்வத்திற்கரிய
விடயம்
என்னப்வன்றம் மால
பதம் மாழிற்
கட்சிக்கள
்வைதுசம் மாரியினலர
ப்வளிபயற்ற
ப பெம் மாரம் மாடி
பகம் மாண்டிருந்த்வர்களுக்க எதிரம் மாக ்வழிநடத்தப் பெட்டிருப் பெதம் மாக
பதன் பெடம். இறுதியில அந்த அறிக்லக கறிப்பிட்டது:
“கம் மாட்டிக்பகம் மாடப்பகளுக்கம்
் மற்றும் உலடவுகள மீதம் மான
4- How the WRP Betrayed Trotskyism Fourth International: Volume 13 no. 1

அசசுறுத்தலகளு் மம் மான ப பெம் மாறுப்ல பெ அ்வற்றுக்கச பசம் மாந்த் மம் மான
இடத்தில —விலசன் மீதும் ்வைதுசம் மாரிகள மீதும்— ல்வக்க
ப்வண்டம்.”
ஆனம் மால கம் மாட்டிக்பகம் மாடப்பக்கம் மான ப பெம் மாறுப்ல பெ விலசன் ் மற்றும்
்வைதுசம் மாரி மீது சு் மத்தினம் மால, பின்னர் இந்த ்வைதுசம் மாரிகள
பிரதியீட பசய்யப் பெட்ட ப்வளிபயற்றப் பெட ப்வண்டப் மன்ற
பகம் மாரிக்லகலய ஏன் WRP முன்ல்வக்கவிலலை?
இன் அதிதீவிர இடது்வம் மாதம் தலைகீழம் மாக திரும்பி ஒரு
விபனம் மாத் மம் மான
நம் மாடம் மாளு் மன்ற
பகம் மாணலபத்தி
்வடில்வ
எடத்திருந்தது என் பெது 1976 ்வம் மாக்கில பதளி்வலடயத்
பதம் மாடங்கியது. பதிய பதர்தல நடத்தப் பெட்டம் மால ் மட்டப் ம…
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தின்
எலைம் மா
பிரசசிலனகளும்
தீர்க்கப் பெடம். அக்படம் மா பெர் 1976 இல WRP இன் இரண்டம் மா்வது
் மம் மாநம் மாட, “பநருக்கடி: ஒரு பரட்சிகர பசம் மாசலிச தீர்வு" என்று
தலைப்பிட்ட ஒரு தீர்் மம் மானத்லத ப்வளியிட்டது:
WRP

“இந்த

அல் மப்பமுலறலய
நிர்்வகிக்கம்
ஒட்டண்ணிகலள விட பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கம்
மிகவும்  பெைம் ்வம் மாய்ந்தது. ஏகம் மாதி பெத்தியத்லதத்
பதம் மாற்கடிக்க
முடியும்
என்று
கம் மாட்டிய
வியட்நம் மாம், ப் மம் மாசம் மாம்பிக் ் மற்றும் அங்பகம் மாைம் மா
பதம் மாழிைம் மாளர்களுடன்
பசர்ந்து
ஒரு
நிலைப் பெம் மாட்லட
எடக்க
ப்வண்டியபத
அ்வர்களின்  பெணியம் மாகம்.
“ஆனம் மால

துபரம் மாகிகளின் இந்த அரசம் மாங்கத்லதப்
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க்வதன்
மூை் மம் மாக
் மட்டப் ம
இந்த
 பெைத்லத
ப்வளிப் பெடத்த
முடியும். பின்னர் பதம் மாழிைம் மாளர் இயக்கத்தினுள
படம் மாரிக்கள ் மற்றும் அ்வர்களின் முக்வர்கள
இரு்வரினது கணக்ககலளயும் தீர்த்துக்பகம் மாளள
முடியும்.
“ப பெம் மாதுத்

பதர்தலில
ப பெம் மாரம் மாட
முடியும்.
பநருக்கடிலயத்
தடக்க,
பரட்சிகர
தலைல் மலயக் கட்டல் மக்கவும் ் மற்றும் ஒரு
பசம் மாசலிச
ப்வலைத்திட்டத்தின்
பின்னம் மால
பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்லத உலடக்க முடியம் மாத
சக்தியம் மாக முறுக்பகற்றவும் முடியும்.
“கூட்டணிக்கம் மான

எந்தப்வம் மாரு முயற்சிலயயும்
நிரம் மாகரிக்க் மம் மாறும்,
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்லதப்
 பெதவியிலிருந்து
கீழிறக்க் மம் மாறும்
் மற்றும்
பசம் மாசலிச
பகம் மாளலகயின்
அடிப் பெலடயிைம் மான
ப பெம் மாது
பதர்தலுக்க
கட்டம் மாயப் பெடத்து் மம் மாறும்
நம் மாம்
பதம் மாழிைம் மாளர்கலள
அலழக்கிபறம் மாம்”
(பதம் மாழிைம் மாளர் பரட்சிக் கட்சியின் ஐந்தம் மாண்டகள,
 பெக்கம் 4)
பதம் மாழிற் கட்சி தலைல் மக்க எதிரம் மாக பதம் மாழிைம் மாளர்களின்
இயக்கத்தினுள
ஒரு
பதம் மாடர்சசியம் மான
ப பெம் மாரம் மாட்டத்லத
நிலைநிறுத்து்வதில —பதம் மாழிற்சங்கங்களுக்கள கன்லனகலள
உரு்வம் மாக்கதல, பதம் மாழிற் கட்சிக்கள ப்வட் பெம் மாளர் பதர்வுக்
கழல்வ ்வளர்த்பதடத்தல, இன்னும் இதர பிற்வற்றில— WRP

தலைல் ம இடது ்வம் மாய்ச்வடம் மால ் மற்றும் நம் மாடம் மாளு் மன்ற
சீர்திருத்த்வம் மாதத்தின் ஒரு  பென்முக கைல்வலயப்  பெதிலீடம் மாக
ல்வத்தது.
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கம்
முழப்
 பெைத்லதயும்
ஒருப பெம் மாதும் பதர்தலகளில ப்வளிப் பெடத்த முடியம் மாது. என்ன
பிரசசிலனகளுக்கம் மாக
ஒரு
ப பெம் மாது
பதர்தலில
ப பெம் மாட்டியிட்டம் மாலும்
ஒரு
ப பெம் மாது
பதர்தல
மூை் மம் மாக
"பதம் மாழிைம் மாளர் இயக்கத்தில படம் மாரிக்கள ் மற்றும் அ்வர்கள
முக்வர்களுடனம் மான கணக்லக தீர்ப் பெது" கறித்த கூற்று,
“ஆட்சி அதிகம் மாரத்துக்கத் தயம் மாரிப்ப பசய்தல,” ் மற்றும்
"பரட்சியின்
உத்ப்வகம்"
கறித்து
என்ன
தம் மான்
்வம் மார்த்லதஜம் மாைங்கள
இருந்தம் மாலும்,
ஒரு
"நம் மாடம் மாளு் மன்ற
 பெம் மாலதலய" தழவும் முன்பனம் மாக்லக பகம் மாண்டிருந்தது.
ந்வம் பெர் 12, 1976 இல முதற் பெக்க கருத்துலரயில நியூஸ்
லைன் அறிவித்தது: “ஒட்டப் மம் மாத்த பதம் மாழிைம் மாளர் இயக்கமும்
பதம் மாழிற்சங்க இயக்கமும், படம் மாரி ் மற்றும் ்வங்கியம் மாளர்கள
நிர்்வம் மாகம்  பெதவிபயற் பெலதத் தடப் பெதற்கம் மாக உடனடியம் மாக
பசயல பெட ப்வண்டம்”.
“பதம் மாழிைம் மாள

்வம் மாக்கத்தின் பசம் மாந்த அல் மப்பகள
மூை் மம் மாக —பதம் மாழிற்சங்கங்கள ் மற்றும் பதம் மாழிற்
கட்சி
மூை் மம் மாக—
அதன்
 பெைத்லதப்
பிரபயம் மாகித்து இலத பசய்ய முடியும்.
“ஒரு

முழல் மயம் மான
பசம் மாசலிச
ப்வலைத்திட்டத்லத ஏற்க ஓர் அ்வசர பதம் மாழிற்
கட்சி ் மம் மாநம் மாட்டிற்க அலழப்ப விடப் பெபத, முதல
அத்தியம் மா்வசிய
நட்வடிக்லகயம் மாக
இருக்க
ப்வண்டம்.
“இரண்டம் மா்வதம் மாக,

இந்த
பசல்வம் மாக்கிழந்த,
பீதியில நடங்கம், பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்க விபரம் மாத
கைியூஹன் (Callaghan) அரசம் மாங்கத்லதக் கட்டம் மாயம்
 பெதவியில இருந்து இறக்க ப்வண்டம். (1976
முதல
1979
்வலர
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்தின் பிரத் மர்)
“மூன்றம் மா்வதம் மாக,

தம் மாட்சர் கம் பெலை முறியடிக்க
பசம் மாசலிச பகம் மாளலககளின் அடிப் பெலடயில ஒரு
ப பெம் மாது பதர்தல நடத்தப் பெட ப்வண்டம்.”
இந்த  பெழிக்க அஞ்சம் மா- நலடமுலறலயத் திட்டமிட்டதற்கம் மாக
க பெடமிலைம் மா
அலனத்து
பிரிட்டிஷ ஜனநம் மாயக்வம் மாதிகளின்
 பெம் மாரம் மாட்டக்களுக்கம்
WRP
தலை்வர்கள
தகதி
உலடய்வர்களம் மாக ஆனம் மார்கள. முதைம் மா்வதம் மாக பதம் மாழிற் கட்சி
ஓர் அ்வசர கூட்டத்தில பசம் மாசலிச பகம் மாளலககலள ஏற்க
ப்வண்டப் மன அ்வர்கள பகம் மாரினம் மார்கள. பின்னர், இது
நிலறப்வற்றப் பெடம் என்று கருதிய அ்வர்கள, இந்த பரட்சிகர
ப்வலைத்திட்டம்
நலடமுலறப் பெடத்தப் பெட
ப்வண்டப் மன
முன்ப் மம் மாழியவிலலை. அதற்க  பெதிைம் மாக, அந்த அரசம் மாங்கம்
இரம் மாஜினம் மா் மம் மா பசய்ய ப்வண்டப் மன்றும், ஏற்கனப்வ ஆளும்
கட்சி ஏற்றுக் பகம் மாண்டிருந்த பசம் மாசலிச பகம் மாளலககளின்
அடிப் பெலடயில
ஒரு
ப பெம் மாது
பதர்தலை
நடத்த
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ப்வண்டப் மன்றும் WRP பகம் மாரிக்லக
விடத்தது. ப்வறு
்வம் மார்த்லதகளில
கூறு்வதம் மானம் மால,
பசம் மாசலிசம்
ஒருமுலற
்வம் மாக்பகடப்பில
உறுதிப் பெடத்தப் பெட்டவிட்டம் மால
அலத
நிலறப்வற்றி விடைம் மாம் என் பெதம் மாக இருந்தது. ஓர் அ பெத்த் மம் மான
பகம் மாளலகயம் மால
் மட்டப் ம,
WRP
இன்
பகம் மாளலக
அறிக்லககளில
இதுப பெம் மான்ற
பகம் மார் மம் மான
பிதற்றலகலள
உரு்வம் மாக்க முடியும்.
இன் அரசியல நிலைப் பெம் மாட பதம் மாழிைம் மாள ்வர்க்கத்திடம்
இருந்து எவ்வளவு தூரம் விைகி பசன்றிருந்தது என் பெலத
பரிந்து பகம் மாளள, ஜூலை 1975 க்கப் பின்னர் அபிவிருத்தி
பசய்யப் பெட்ட பகம் மாளலககலள முந்லதய விலசன் பதம் மாழிற்
கட்சி அரசம் மாங்கத்தின் கீழ் ப பெம் மாரம் மாட முன்பனடக்கப் பெட்ட
பகம் மாளலககளுடன்
ப்வறு பெடத்தி
ஒப்பிட்ட
 பெம் மார்ப் பெது
 பெயனுளளதம் மாக இருக்கம்.
WRP

பதம் மாழிற் கட்சி அரசம் மாங்கத்லத கீழிறக்க்வதற்கம் மான அதன்
அலழப்ல பெ, சம் பெளச சட்டங்கள அறிமுகப் பெடத்தப் பெட்டதன்
அடித்தளத்தில அல் மத்திருந்தது. ஆனம் மால முந்லதய விலசன்
அரசம் மாங்கம் ஆகஸ்ட் 1966 இன் விலைகள ் மற்றும் ்வரு் மம் மான
சட்டத்தின் கீழ் கூலிகலள உலறயச பசய்திருந்ததுடன்,
பதம் மாழிைம் மாள
்வர்க்கத்தின்
்வம் மாழ்க்லக
தரங்கள
மீது
தம் மாக்கதலகலளத் பதம் மாடத்திருந்தது. ஆனம் மால அந்பநரம் —
பிரிட்டிஷ ட்பரம் மாட்ஸ்கிஸ்டகள ICFI ஐ கட்டி எழப்பம்
பசறி்வம் மான ப பெம் மாரம் மாட்டத்தில இருந்தப பெம் மாது— SLL முற்றிலும்
ப்வறு பெட்ட
அணுகமுலறலய
ஏற்றது.
1967
இல
ப்வளியிடப் பெட்ட "விலசனுக்க ் மம் மாற்றீட" என்ற அ்வரின்
பிரசுரத்தில,
ஹீலி,
பதம் மாழிற்
கட்சி
அரசம் மாங்கத்தின்
தம் மாக்கதலகலளத் பதம் மாகத்துலரத்து பின்்வரும் பகளவிலய
எழப்பினம் மார்:
WRP,

“படம் மாரிகலளத்
திரும் பெ
்வர
விடம் மா் மல
பதம் மாழிற்சங்கம்
் மற்றும்
பதம் மாழிற்
கட்சி
இயக்கத்தில உளள இன்லறய ்வைதுசம் மாரி
தலை்வர்கலள எதிர்த்து எப் பெடி ப பெம் மாரம் மாட்வது?
இந்த பகளவி தம் மான் பநர்ல் மயம் மான  பெைரின்
க்வனத்தில நிலறந்துளளது.”
பசம் மாசலிச
பகம் மாளலககளின்
அடிப் பெலடயில
“இடது'
நம் மாடம் மாளு் மன்ற உறுப்பினர்கலளப் ப பெம் மாரம் மாட்டம் பசய்விப்ப பெம் மாம்”
என்ற பகம் மாரிக்லகயின் கீழ், விலசன் தலைல் மலயப் பிரதியீட
பசய்்வதற்க
SLL
அலழப்ப
விடத்தது.
ஒன் பெது
ஆண்டகளுக்க பின்னர், பதம் மாழிற் கட்சி கிலளகளின் அரசியல
அணிகளில  பெகிரங்க் மம் மான ்வைதுசம் மாரிகளுக்க எதிரம் மாக ஒரு
ப பெம் மாரம் மாட்டம் அபிவிருத்தி அலடந்து ்வந்தது. ஆனம் மால WRP,
்வலளந்து பகம் மாடப் பெதும் ப பெம் மாறுல் மயும் அ்வசியம் என்று
்வலியுறுத்திய அபதப்வலளயில, உண்ல் மயில அரசம் மாங்கத்லத
இரம் மாஜினம் மா் மம் மா பசய்ய நிர் பெந்திக்கம் பகம் மாளலகயுடன் அந்த
அபிவிருத்தியிலிருந்து
தன்லன
துண்டித்துக்
பகம் மாண்ட,
்வைதுசம் மாரி எதிர்ப்பின் மீது Militant tendency ப பெம் மான்ற
் மத்திய்வம் மாதிகள பசல்வம் மாக்க பசலுத்த ஒரு தங்கதலடயற்ற
களத்லத அல் மத்தளித்தது.

