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நான்காம் அகிலத்தின் எண்பது ஆண்டுகள:
வரலாற்றின் படிப்பிிப்பினடிப்பினைகளும்

ச ா லி த்துக்காடிப்பினை இன்ிப்பினன இன்றைய சபாராட்டமும் 
By David North,    9 October 2018

அக்டடோபர 7,  உலக டசோசலிச வலைலத் தள சரவடதச

ஆசிரியர குழுவின் தலைலவ் தலைவரோன டடவிட் டனோரத்,
இலங்லைகயில் டசோசலிச சமத்துவக் கட்சி  கட்சி ககோழும்பில்
ஏற்போடு  கட்சி கசய்திருந்த மண்டபம் நிலைமண்டபம் நிறைந்த  கட்சி கபோதுக் கூட்டத்தில்
பின்வரும் விரிவுலை் தலைவரலைய நிகழ்த்தியிருந்தோர.  னோன்கோம்
அகிலத்தின் 80  வது ஆண்டு நிலைமண்டபம் நிறைவு மற்றும் இலங்லைக
டசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் 50 வது ஆண்டு நிலைமண்டபம் நிறைலைவயும்
முன்னிட்டு இலங்லைகயில் னடந்த இ் தலைவரண்டோவது கூட்டம்
இதுவோகும்.

டடவிட் டனோரத்

னோன்கோம் அகிலத்தின் வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறைப பற்ற இலங்லைகயில்

உலை் தலைவரயோற்றும் வோய்பலைபப  கட்சி கபறுவலைதயிட்டு மகிழ்ச்சியும்

 கட்சி கபருலைமயும் அலைடகிடமண்டபம் நிறைன்.  னோன்கோம் அகிலத்தின் ஆ் தலைவரம்ப

ஆண்டுகளில் இலங்லைகயின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர டசோசலிஸ்டுகளின்

வீ் தலைவரம் கட்சி கசறந்த பங்கிலைன உல கட்சி ககங்கும் உள்ள

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிஸ்டுகள் னன்கு அறந்து லைவத்துள்ளனர.

எண்ணிலடங்கோ சி் தலைவரமங்கலைள எதிர கட்சி ககோண்டு,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிச

முன்டனோடிகள், இந்திய மற்றும் இலங்லைக டதசிய

முதலோளித்துவத்தின் ஏகோதிபத்திய அ் தலைவரசியல் முகவரகலைள

எதிரத்து,  இலங்லைகயில் 1935 ல் லங்கோ சம சமோஜக்

கட்சிலையயும் (LSSP), பின்னர, 1942 ல் இந்திய டபோல்ஷிவிக்-

 கட்சி கலனினிஸ்ட் கட்சிலையயும் (BLPI) ஸ்தோபித்தனர.  அவரகள்

அடிபபலைடயோகக்  கட்சி ககோண்டிருந்த அ் தலைவரசியல் முன்டனோக்கு,

இருபதோம் நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின் முதல் தசோபதத்தில் லிடயோன்

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியோல் அபிவிருத்தி  கட்சி கசய்யபபட்ட,  1917 ல் ் தலைவரஷ்ய

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கம்  கட்சி கவற்றயலைடவதற்கு வழினடோத்திய

அ் தலைவரசியல் மூடலோபோயத்லைத வழங்கிய நி் தலைவரந்த் தலைவரப பு் தலைவரட்சி

தத்துவமோகும்.

1939 ல்,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி இந்திய  கட்சி கதோழிலோளரகளுக்கு ஒரு

கடிதத்லைத எழுதினோர.  வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறையும் வரக்கப

டபோ் தலைவரோட்டத்தின் ஆற்மண்டபம் நிறைலைலயும் கி் தலைவரகித்துக் கட்சி ககோள்வதில்

அவருக்கிருந்த தனித்துவமோன திலைமண்டபம் நிறைலைமலையக்  கட்சி ககோண்டு,

இந்திய துலைதுணைக் கண்டத்தில்  கட்சி கவகுஜனங்கள்

எதிர கட்சி ககோண்டிருந்த அத்தியோவசிய மூடலோபோய

பி் தலைவரச்சிலைனகலைள பற்ற ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி சுருக்கமோக விளக்கினோர:

இந்திய முதலோளித்துவத்தினர ஒரு பு் தலைவரட்சிக் தலைவரப
டபோ் தலைவரோட்டத்லைத முன் கட்சி கனடுக்கும்

திமண்டபம் நிறைனற்மண்டபம் நிறைவரகள்.  அவரகள் பிரிட்டிஷ்

முதலோளித்துவத்துடன்  கட்சி கனருக்கமோக

பிலைதுணைந்துள்ளதுடன் அதிடலடய தங்கியும்

இருக்கின்மண்டபம் நிறைனர.  அவரகள் தங்கள்  கட்சி கசோந்த

 கட்சி கசோத்லைதக் கோபபோற்மண்டபம் நிறை துடிக்கின்மண்டபம் நிறைனர.

அவரகள்  கட்சி கவகுஜனங்கலைளக் கண்டு

பீதியலைடந்துள்ளனர.  அவரகள் என்ன விலைல

 கட்சி ககோடுத்தோவது பிரிட்டிஷ் ஏகோதிபத்தியத்துடன்

சம் தலைவரசம்  கட்சி கசய்து  கட்சி ககோள்ளவும்,  அத்தலைகய

சம் தலைவரசத்தின் மூலம் கிலைடக்கும்

சீரதிருத்தங்கலைளக் கோட்டி மக்கலைள

அலைமதிபபடுத்தவும் முயற்சிக்கின்மண்டபம் நிறைனர.

கோந்திடய இந்த முதலோளித்துவத்தின்

தலைலவரும் தீரக்கதரிசியுமோவோர.  அவர ஒரு

டபோலியோன தலைலவரும் பிலைழயோன

தீரக்கதரிசியுமோவோர!

"மக்கள் முன்னணி"  என்மண்டபம் நிறைலைழக்கபபடும் பதோலைகயின் கீழ்,

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்லைத டதசிய முதலோளித்துவத்திற்கு

அடிபணியக் டகோரிய,  டசோவியத் ஒன்றயத்தில் ஸ்் தலைவரோலினிச

ஆட்சியின் துட் தலைவரோக பங்கிலைன ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி கண்டனம்

 கட்சி கசய்தோர. அவர எழுதியதோவது:
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மக்கள் எவ்வோறு ஏமோற்மண்டபம் நிறைபபடுகின்மண்டபம் நிறைனர!

“மக்கள் முன்னணி” என்பது பலைழய

 கட்சி ககோள்லைகக்கோன ஒரு புதிய  கட்சி கபயட் தலைவர ஆகும்.

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்திற்கும்

முதலோளித்துவத்திற்கும் இலைடடயயோன ஒரு

கூட்டணியில்,  வரக்க ஒத்துலைழபபின் ஒரு

சுருக்கடம இது.  அத்தலைகய ஒவ் கட்சி கவோரு

கூட்டணியிலும்,  தலைலலைமத்துவம் மோற்மண்டபம் நிறைமின்ற

வலதுசோரிகளின் லைககளுக்டக,  அதோவது

 கட்சி கசோத்துள்ள வரக்கத்திடடம டபோய்ச் டசரும்.

இந்திய முதலோளித்துவ வரக்கம்,  ஏற்கனடவ

கூறயது டபோல்,  ஒரு சமோதோனமோன

 கட்சி ககோடுக்கல் வோங்கலைலடய விரும்புகிமண்டபம் நிறைது,

டபோ் தலைவரோட்டத்லைத அல்ல.  முதலோளி

வரக்கத்துடனோன கூட்டணியோனது போட்டோளி

வரக்கம் ஏகோதிபத்தியத்திற்கு எதி் தலைவரோன

பு் தலைவரட்சிக் தலைவரப டபோ் தலைவரோட்டத்லைத லைகவிடுவதற்டக

வழிவகுக்கிமண்டபம் நிறைது.  கூட்டணி  கட்சி ககோள்லைகயோனது

ஒட் தலைவர இடத்தில் இருந்து  கட்சி ககோண்டு,  கோலத்லைத

கடத்துவது,  டபோலி னம்பிக்லைககலைள

விலைதபபது,   கட்சி கவற்று சூழ்ச்சிகள் மற்றும்

சதிகளிலும் ஈடுபடுவலைதடய குறக்கின்மண்டபம் நிறைது.

இக் கட்சி ககோள்லைகயின் விலைளவோக,  உலைழக்கும்

மக்கள் மத்தியில் தவிரக்க முடியோமல்

ஏமோற்மண்டபம் நிறைம் விலைதக்கபடும் அடதடவலைள,

விவசோயிகள் போட்டோளி வரக்கத்திற்கு

புமண்டபம் நிறைமுதுகு கோட்டி, அவனம்பிக்லைகயில் மூழ்கிப

டபோவர.

இந்த எச்சரிக்லைகலைய கவனத்தில்  கட்சி ககோண்ட லங்கோ சம

சமோஜக் கட்சியின் ஸ்தோபகரகள், டதசிய முதலோளித்துவத்லைத

எதிரத்தடதோடு,  இலங்லைக  கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின்

சக்திவோய்ந்த பு் தலைவரட்சிக் தலைவர கட்சிலைய உருவோக்கினர.  ஆனோல்

1964 ல், துன்பக் தலைவரமோன விலைளவுகடளோடு, லங்கோ சம சமோஜக்

கட்சி அதன் ஸ்தோபக  கட்சி ககோள்லைககளுக்கு புமண்டபம் நிறைமுதுகு கோட்டி,
பண்டோ் தலைவரனோயக்க அம்லைமயோரின் ஸ்ரீலங்கோ சுந்தி் தலைவரக் கட்சி

(SLFP)  அ் தலைவரசோங்கத்துடன் ஒரு கூட்டணியில்

நுலைழந்து கட்சி ககோண்டது. இந்த "மோ கட்சி கபரும் கோட்டிக் கட்சி ககோடுபபுக்கு"

எதி் தலைவரோகடவ, டசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் முன்டனோடி

இயக்கமோன பு் தலைவரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் 1968 ல் னோன்கோம்

அகிலத்தின் அலைனத்துலகக் குழுவின் இலங்லைகப

பகுதியோக ஸ்தோபிக்கபபட்டது. அலை் தலைவர நூற்மண்டபம் நிறைோண்டு கோலமும்,

அலைனத்துலகக் குழுவின் இலங்லைக பகுதியோனது 1964

கோட்டிக்  கட்சி ககோடுபபின் பின்விலைளவுகளில் இருந்து

தலைலதூக்குவதற்கு ஒரு சம் தலைவரசமற்மண்டபம் நிறை டபோ் தலைவரோட்டத்லைத

முன் கட்சி கனடுத்து வந்துள்ளது.  ஆனோல் இந்தப டபோ் தலைவரோட்டத்லைத

முன் கட்சி கனடுத்துச்  கட்சி கசல்லும்டபோது,  இந்திய டபோல்ஷிவிக்-

 கட்சி கலனினிஸ்ட் கட்சியினதும் லங்கோ சம சமோஜக் கட்சியினதும்

ஸ்தோபகரகள் இலங்லைகயில் மட்டுமன்ற, உலகம் முழுவதும்

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர டசோசலிசத்திற்கோக  கட்சி கசய்த  கட்சி கபரும் பங்களிபபுகலைள

மமண்டபம் நிறைந்துவிடவில்லைல.

வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறை  கற்றுக் கட்சி ககோள்வதன்  முக்கியத்துவம்

இலங்லைகயில் எனது விரிவுலை் தலைவரகள்,  னோன்கோம் அகிலம்

ஸ்தோபிக்கபபட்டு எண்பதோவது ஆண்டு நிலைமண்டபம் நிறைலைவ

 கட்சி ககோண்டோடும் சரவடதச நிகழ்வுகளின் ஒரு போகமோகும்.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிச இயக்கமோனது,  வ் தலைவரலோற்று னனலைவக்

 கட்சி ககோண்டிருபபது இன்றயலைமயோததோகும்.  வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறை

அடித்தளமோகக்  கட்சி ககோண்ட முன்டனோக்கு இல்லோத பட்சத்தில்,

அ் தலைவரசியல் பகுபபோய்வுகள்,  அங் கட்சி ககோன்றும் இங் கட்சி ககோன்றுமோக

டதரவு கட்சி கசய்து கட்சி ககோண்ட கருத்துக்களின் மட்டத்திற்கு

இழிவோனதோகிவிடும்.  ஒரு கரிசலைனமிக்க அ் தலைவரசியலும்

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர னடவடிக்லைகயும் அ் தலைவரசியலில் மிகமிக சீரியதோன

ஒன்மண்டபம் நிறைோகும்,  இதற்கு விஞ்ஞ்ஞோனபூரவ வழிமுலைமண்டபம் நிறை

அவசியமோகும். கடற் டபோக்குவ் தலைவரத்தில் டகோதுணைமோனி (sextant)

என்மண்டபம் நிறை ஒரு கருவி பயன்படுத்தபபடும்.  அதன்

கண்டுபிடிபபோனது ஒரு கபபடலோட்டிக்கு அவ் தலைவரது கபபல்

இருக்கும் இடத்லைத சரியோக அறந்து கட்சி ககோள்ளும்

இயலுலைமலைய  கட்சி ககோடுத்துள்ளது.  அதன் மூலம் அவர தோன்

கோணும்  கட்சி கதோடுவோனத்துக்கும் வோனியல்சோர புள்ளிக்கும்

இலைடயிலோன டகோதுணைதூ் தலைவரத்லைத அளந்து,  கபபல் இருக்கும்

இடத்லைத அறந்து கட்சி ககோள்ள முடியும்.  அ் தலைவரசியல் பயதுணைத்தின்

டபோது,  பு் தலைவரட்சிக் தலைவரக் கட்சியோனது கண்ணுக்குத்  கட்சி கதரியும்

அ் தலைவரசியல்  கட்சி கதோடுவோனத்லைத ஒரு அவசியமோன வ் தலைவரலோற்று

டமற்டகோள் புள்ளியுடன்  கட்சி கதோடரபுபடுத்த டவண்டும்.

் தலைவரஷ்யோவில் புட்டினின் அ் தலைவரசோங்கத்தின் ஆத் தலைவரவோள் தலைவரோகவும்,

அலைனத்துலகக் குழுவின் ஒரு அ் தலைவரசியல் எதிபபோள் தலைவரோகவும்

உள்ள லைசயிட் கோஃபுட் தலைவரோவ் (Said Gafurov), ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகள்

 கட்சி கசய்த குற்மண்டபம் நிறைங்கள் மற்றும் கோட்டிக்  கட்சி ககோடுபபுக்கள் பற்ற

னோம் அம்பலபபடுத்தி வருவலைத சமீபத்தில் எதிரத்திருந்தோர.

கடந்த கோல நிகழ்வுகலைள கடந்த கோலத்துக்கு

உரியலைவயோக விட்டுவிட்டு,  ஸ்் தலைவரோலினின் அ் தலைவரசியல்

வோரிசுகளுடன் இலைதுணைந்து  கட்சி கசயல்படும் வழிகலைள ஏன்

எங்களோல் டதட முடியோது?  னோம் ஏன் இன்று கூட்டோக

 கட்சி கசயற்படுவதற்கோன வழியில் கடந்தகோல குற்மண்டபம் நிறைங்கள் மற்றும்

கோட்டிக் கட்சி ககோடுபபுகளும் இலைடயூமண்டபம் நிறைோக இருக்க அனுமதிக்க

டவண்டும்?  என அவர டகட்கிமண்டபம் நிறைோர.  எல்லோவற்றற்கும்

டமலோக, 1940 இல் ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி  கட்சி ககோல்லபபட்டு எழுபத் கட்சி கதட்டு

ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன;  ஸ்் தலைவரோலின் 1953 இல் இமண்டபம் நிறைந்து

அறுபத்லைதந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன.  டசோவியத்
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ஒன்றயம் இருபத்திடயழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1991 இல்

கலைலக்கபபட்டுவிட்டது.  1930 களின் கலைடபபகுதியில்

டசோவியத் ஒன்றயத்தில் மோரக்சிசத்தின் தலைலசிமண்டபம் நிறைந்த

பி் தலைவரதிநிதிகளுக்கு எதி் தலைவரோன அ் தலைவரசியல் படு கட்சி ககோலைலப

பி் தலைவரச்சோ் தலைவரத்லைத முன் கட்சி கனடுத்த ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகளில் இருந்து

னோன்கோம் அகிலத்லைத பிரிக்கும் "இ் தலைவரத்த ஆற்லைமண்டபம் நிறைப"  பற்றய

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் குறபபுகலைள இன்னும் ஏன்

நிலைனவுபடுத்திக் கட்சி ககோண்டிருக்க டவண்டும்?  என்டமண்டபம் நிறை எமது

எதிரபபோளரகள் குலைமண்டபம் நிறைபபட்டுக் கட்சி ககோள்கின்மண்டபம் நிறைனர.

“இன்று,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிசத்திற்கும் ஸ்் தலைவரோலினிசத்திற்கும்

இலைடயிலோன டவறுபோடுகளும் மு் தலைவரண்போடுகளும் ஒரு

வ் தலைவரலோற்று பண்லைப மட்டுடம  கட்சி ககோண்டிருக்கின்மண்டபம் நிறைன, அ் தலைவரசியல்

தன்லைமலையக்  கட்சி ககோண்டிருக்கவில்லைல”, என இந்த

எதிரபபோளர கூறுகிமண்டபம் நிறைோர.  “ட் தலைவரோடபஸ்பியர மற்றும் ஏடபர

அல்லது டோன் கட்சி க் தலைவரோன் இலைடடயயோன,  வ் தலைவரலோற்மண்டபம் நிறைோளரகளின்

ஆரவத்திற்கு மட்டுடம கோ் தலைவரதுணைமோக இருக்கின்மண்டபம் நிறை,

டவறுபோடுகலைள விட”,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிசத்திற்கும்

ஸ்் தலைவரோலினிசத்திற்கும் இலைடயிலோன மு் தலைவரண்போடுகள்

தற்கோலத்துக்கு  கட்சி கதோடரபற்மண்டபம் நிறைலைவ என அவர பி் தலைவரகடனம்

 கட்சி கசய்கின்மண்டபம் நிறைோர.  இந்த டவறுபோடுகள் “படிபபதற்கு

முக்கியமோனலைவ,  ஆனோல் வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறை

கற்றுக் கட்சி ககோள்வதற்கோன விருபபத்திற்கு மட்டுடம ஆகும்,

(மற்றும் வ் தலைவரலோறு,  டனரலைமயோக  கட்சி கசோல்வ கட்சி கதன்மண்டபம் நிறைோல்,  சற்று

வஞ்சத்தனமோனதோக யோருக்கும் ஒருடபோதும் எலைதயும்

கற்பிபபதில்லைல)” என எம்லைம எதிரபபவர வலியுறுத்துகிமண்டபம் நிறைோர.

னமது எதிபபோளரகளோல் முன்லைவக்கபபடும் வோதமோனது,

வ் தலைவரலோறும் அ் தலைவரசியலும் டவறுபட்ட மற்றும் ஒன்டமண்டபம் நிறைோ கட்சி கடோன்று

 கட்சி கதோடரபற்மண்டபம் நிறை டகோளத்தில் உள்ளது என்படத ஆகும்.

வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறை கற்பதோனது ஒருவிதமோன புத்திஜீவித

ஆரவத்திற்கோக இருக்கக் கூடும்.  ஆனோல் அது,  இன்லைமண்டபம் நிறைய

னலைடமுலைமண்டபம் நிறை அ் தலைவரசியல்  கட்சி கசயற்போடுகளுக்கு எந்த கட்சி கவோரு

குறபபிடத்தக்க  கட்சி கபறுமதிமிக்க எலைதயும் னமக்கு

கற்பிக்கவில்லைல.  இவ்வோமண்டபம் நிறைோக விவோதிபபவரகளுக்கும்

மோரக்சிச அ் தலைவரசியலுக்கும் இலைடயில்  கட்சி கபோதுவோன எந்த

 கட்சி கதோடரபும் கிலைடயோது.  வ் தலைவரலோற்று அனுபவம் பற்ற,

 கட்சி கதோடரச்சியோக விமரசன ரீதியோக மறுடவலைல  கட்சி கசய்வதன்

மூலடம,  பு் தலைவரட்சிக் தலைவர இயக்கம் அதன் டவலைலத்திட்டத்லைதயும்

 கட்சி கசயல்போட்லைடயும் அபிவிருத்தி  கட்சி கசய்கிமண்டபம் நிறைது.  ஒரு வ் தலைவரலோற்று

டமற்டகோள் புள்ளி இல்லோமல்,  வரக்கப டபோ் தலைவரோட்டத்தின்

 கட்சி ககோந்தளிபபோன அலைலயின் ஊடோக பயணிக்க முடியோது.

எல்லோவற்றுக்கும் டமலோக,  கடந்த நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின் மகத்தோன

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர நிகழ்வுகலைளப பற்றக் கற்றுக்  கட்சி ககோள்ளோமல்,  ஒரு

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர கட்சி எவ்வோறு அதன் இளம் உறுபபினரகலைளயும்,

முழு  கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்லைதயும் பயிற்றுவிக்க முடியும்?

வ் தலைவரலோற்றடலடய இருபதோம் நூற்மண்டபம் நிறைோண்டுதோன் மிகவும்

பு் தலைவரட்சிக் தலைவரமோனதோகும். ஒவ் கட்சி கவோரு கண்டத்திலும் ஒடுக்கபபட்ட
மக்கள் முதலோளித்துவத்துக்கும் ஏகோதிபத்தியத்துக்கும்

எதி் தலைவரோன டபோ் தலைவரோட்டத்தின் சூமண்டபம் நிறைோவளிக்குள்

இழுக்கபபட்டிருந்தனர. வ் தலைவரலோற்றல் முதன்முலைமண்டபம் நிறையோக,

1917 ல்,  டபோல்ஷிவிக் கட்சியின் தலைலலைமயின் கீழ்

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கம் அ் தலைவரசியல் அதிகோ் தலைவரத்லைத

லைகபபற்றயலைத கடந்த நூற்மண்டபம் நிறைோண்டு கண்டது.

முதலோளித்துவத்திற்கு முடிவுகட்டி ஒரு டசோசலிச

சமுதோயத்லைத ஸ்தோபிபபதற்கு  கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்திற்கு

உள்ள விருபபத்லைதயும் உறுதிபபோட்லைடயும் பி் தலைவரதிபலிக்கும்

வலைகயில் உல கட்சி ககங்கிலும்  கட்சி கபருந்தி் தலைவரளோடனோலை் தலைவரக்  கட்சி ககோண்ட

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உருவோகின.

ஆயினும்,  இவ்வளவு டபோ் தலைவரோட்டங்களும் அரபபணிபபுகளும்

நிகழ்ந்த டபோதிலும், நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின் முடிவில், முதலோளித்துவ

வரக்கம் உலகம் முழுவதும் அதிகோ் தலைவரத்தில் உள்ளது.  1917

பு் தலைவரட்சியில் இருந்து எழுந்த டசோவியத் ஒன்றயம்,  அதன்

 கட்சி கசோந்த அ் தலைவரசோங்கத்தோடலடய கலைலக்கபபட்டுவிட்டது.

சீனோவில்,  ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி,  முதலோளித்துவ

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவரத்தின் மிகவும் தீவி் தலைவரமோன பரிந்துலை் தலைவரயோள் தலைவரோக

ஆகிவிட்டது.  னோம் இப கட்சி கபோழுது சமூக சமத்துவமின்லைமயின்

அளவு திலைகபபூட்டும் வலைகயில் உள்ள ஒரு உலகில்

வோழ்கிடமண்டபம் நிறைோம்.  இந்த அ் தலைவரசியல் பின்டனோக்கிச்  கட்சி கசல்லும்

நிகழ்ச்சிடபோக்லைக எவ்வோறு விளக்குவது?

உலகம் முழுவதும், தற்டபோதிருக்கும் நிலைலலைமகள்

சம்பந்தமோக அதிருபதி  கட்சி கபருகி வருகிமண்டபம் நிறைது. "முதலோளித்துவம்"

மீண்டும் ஒரு முலைமண்டபம் நிறை அசிங்கமோன வோரத்லைத ஆகியுள்ளது.

தற்டபோலைதய சமூக ஒழுங்கிற்கு ஒரு மோற்றீடோக,

டசோசலிசத்தின் மீது ஆரவம் புதுபபிக்கபபடுகிமண்டபம் நிறைது.  ஆனோல்,

இந்த முற்டபோக்கோன உந்துதல்களுக்கு மத்தியில், முந்லைதய

நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின்  கட்சி கபரும் அ் தலைவரசியல் அனுபவங்கள் மற்றும்

பு் தலைவரட்சிக் தலைவரப டபோ் தலைவரோட்டங்கள் பற்றய அறவு சற்றும் இல்லைல

என்பலைத  கட்சி கவளிபபலைடயோக கூறயோக டவண்டும்.  “பு் தலைவரட்சி”
என்மண்டபம் நிறை வோரத்லைதயிடலடய அதன் முக்கிய உள்ளடக்கமோன,

அதன் சமூக அஸ்திவோ் தலைவரங்கள், வரக்க இயக்கவியல் மற்றும்

அ் தலைவரசியல் மூடலோபோயங்கலைளப பற்றய புரிதல்

இல்லோதுள்ளது.

டசோவியத் ஒன்றயம் கலைலக்கபபட்ட பின்னரும் சீனோவில்

முதலோளித்துவ மறுசீ் தலைவரலைமபபின் பின்னரும் பிமண்டபம் நிறைந்த

இலைளஞ்ஞரகள்,  ் தலைவரஷ்ய மற்றும் சீனப பு் தலைவரட்சிகளின் வ் தலைவரலோறு

பற்றய விரிவோன அறலைவ  கட்சி கபமண்டபம் நிறைோமல் இருபபது

ஒருபுமண்டபம் நிறைமிருக்க,  இந்த நிகழ்வுகள் எவ்வோறு டதோன்றன

என்பது பற்றய அறவும் அவரகளுக்கு இல்லைல.

ஸ்் தலைவரோலினிசம்,  மோடவோவோதம் அல்லது அடதடபோல்
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கோஸ்ட்ட் தலைவரோ வோதம் டபோன்மண்டபம் நிறை  கட்சி கசோற்பி் தலைவரடயோகங்களின்

உண்லைமயோன தத்துவோரத்த மற்றும் அ் தலைவரசியல்

உள்ளடக்கத்துடன் அவரகள்  கட்சி கனருக்கமோனவரகளோக

இல்லைல.  நிச்சயமோக,  உல கட்சி ககங்கிலும் உள்ள இலைளஞ்ஞரகள்

டச குடவ் தலைவரோவின் மடனோ் தலைவரஞ்சிதமோன மற்றும் சுவோ் தலைவரசியமோன

உருவபபடத்துடன் பரீட்சியமோனவரகள்தோன்,  ஆனோல்,  னோன்

 கட்சி கவளிபபலைடயோக  கட்சி கசோல்வ கட்சி கதன்மண்டபம் நிறைோல் முற்றலும் திவோலோன

அவருலைடய அ் தலைவரசியல் மூடலோபோயமும் மற்றும்

டவலைலத்திட்டம் பற்ற அவரகளுக்கு ஒன்றும்  கட்சி கதரியோது.

மோரக்சிசத்தின் மீதோன கல்வியோளரகளது தோக்குதலின்

போதிபபு

நிச்சயமோக,  கடந்த நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர எழுச்சிகலைளப

பற்றய அவரகளுக்குள்ள மட்டுபபடுத்தபபட்ட அறவுக்கு

இலைளஞ்ஞரகள் மீது குற்மண்டபம் நிறைங்கூமண்டபம் நிறை முடியோது.  டதலைவயோன

அறலைவ அவரகள் எங்டக யோரிடம் இருந்து  கட்சி கபறுவது?

முதலோளித்துவ ஊடகங்கள்,  னடபபில் உள்ள சமூக

ஒழுங்லைக தூக்கி கட்சி கயறய பங்களிக்கக்கூடிய அறலைவ

நிச்சயமோக ப் தலைவரபபப டபோவதில்லைல.  பல்துலைமண்டபம் நிறைகளில் கற்மண்டபம் நிறை

டப் தலைவரோசிரியரகலைள  கட்சி ககோண்டுள்ள பல்கலைலக்கழகங்களில்

நிலைலலைம என்ன? து் தலைவரதிருஷ்டவசமோக, புத்திஜீவி சூழல் பல
தசோபதங்களோக உண்லைமயோன டசோசலிச தத்துவத்துக்கும்

அ் தலைவரசியலுக்கும் கடும் விட் தலைவரோதமோனதோக இருந்து வருகின்மண்டபம் நிறைது.

 கட்சி கமய்யியல் சடவோதத்தில் டவரூன்றயுள்ள மோரக்சிச

தத்துவம்,  நீண்ட கோலத்திற்கு முன்னட் தலைவர பி் தலைவரதோன

பல்கலைலக்கழகங்களிலிருந்து அகற்மண்டபம் நிறைபபட்டுவிட்டது.

ஃபி் தலைவரோங்டபரட் பள்ளியின் ஃபட் தலைவரோய்டியன் டபோலி-விஞ்ஞ்ஞோன

மற்றும் கருத்தியல் அகநிலைலவோதமும் பின்-

னவீனத்துவவோதத்தின் பகுத்தறவற்மண்டபம் நிறை பழிதூற்மண்டபம் நிறைல்களுடம

கல்விமோன் குழுக்கலைள ஆதிக்கம்  கட்சி கசலுத்துகின்மண்டபம் நிறைன.

மோரக்சிசத்தின் "மோ கட்சி கபரும் கலைதயோடல்கள்” னவீன உலகிற்கு

 கட்சி கபோருந்தோது என டப் தலைவரோசிரியரகள் தங்கள் மோதுணைவரகளுக்கு

கூறுகின்மண்டபம் நிறைனர.  முதலோளித்துவ சமுதோயத்தில்  கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்தின் முக்கியமோன மற்றும் தீரக்கமோன பு் தலைவரட்சிக் தலைவர

போத்தி் தலைவரத்லைத ஸ்தோபித்த,  வ் தலைவரலோற்று சடவோத கருத்தோக்கம்,

இடதுசோரி அ் தலைவரசியலின் அடிபபலைடயோக இருக்க முடியோது

மற்றும் இருக்கவும் கூடோது என்பலைதடய அவரகள்

உண்லைமயில் அரத்தபபடுத்துகின்மண்டபம் நிறைனர.

மத்தியத் தலைவர வரக்க டபோலி-இடது அ் தலைவரசியலின்

தத்துவோசிரியரகலைளயும் அலைத

னலைடமுலைமண்டபம் நிறைபபடுத்துபவரகலைளயும்  கட்சி கபோறுத்தவலை் தலைவர, கடந்தகோல

பு் தலைவரட்சிக் தலைவரப டபோ் தலைவரோட்டங்களின் வ் தலைவரலோற்லைமண்டபம் நிறைப படிக்க

டவண்டிய அவசியமில்லைல. அதன் படிபபிலைனகள், அவரகள்

அலைனவ் தலைவரது அ் தலைவரசியல்ரீதியோன சந்தரபபவோதங்களுடனும்

பிற்டபோக்கு கற்பலைனக்கலைதகளுடனும் மு் தலைவரண்படுகின்மண்டபம் நிறைன.

உண்லைமயில், இந்த புத்திஜீவி வட்டோ் தலைவரங்களுக்கு ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி

 கட்சி கவறுபபுக்குரியவ் தலைவரோக இருக்கிமண்டபம் நிறைோர.  ஆனோல்,  இருபதோம்

நூற்மண்டபம் நிறைோண்டில் ஸ்் தலைவரோலினிசத்திற்கு எதி் தலைவரோன ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின்

டபோ் தலைவரோட்டத்தின் படிபபிலைனகலைள கற்றுக்

கி் தலைவரகித்துக் கட்சி ககோள்ளோமல்,  இருபத்திடயோ் தலைவரோம் நூற்மண்டபம் நிறைோண்டில்

டசோசலிசத்திற்கோக டபோ் தலைவரோட முடியோது.  கடந்த நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின்

இந்த அடிபபலைட தத்துவோரத்த,  அ் தலைவரசியல் டபோ் தலைவரோட்டமோனது,

 கட்சி கதோழிலோளரகளும்,  சமகோல உலகில் முதலோளித்துவத்திற்கு

எதி் தலைவரோன டபோ் தலைவரோட்டத்திற்கோன சரியோன போலைதலைய தீவி் தலைவரமோக

டதடும் அலைனவரும் முகம் கட்சி ககோடுக்கும் அ் தலைவரசியல்

மூடலோபோயத்தின் ஒவ் கட்சி கவோரு தீரக்கமோன

பி் தலைவரச்சிலைனகளுக்கும்,  மிக ஆழமோன மற்றும் உடனடி

முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக உள்ளது.  அதனோடலடய,

னோன்கோம் அகிலத்தின் வ் தலைவரலோற்று மற்றும் அ் தலைவரசியல்

மூலங்கள் பற்றய சுருக்கமோன விளக்கத்லைத தருவது

அவசியமோகிமண்டபம் நிறைது.

ஸ்் தலைவரோலினிசத்துக்கு எதி் தலைவரோக ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி முன் கட்சி கனடுத்த

டபோ் தலைவரோட்டத்தின்  முக்கியத்துவம்

1938   கட்சி கசபடம்பரில் னோன்கோம் அகிலம் ஸ்தோபிக்கபபட்டலைம,

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிச இயக்கத்தின் வ் தலைவரலோற்றல் ஒரு முக்கியமோன

லைமல்கல் ஆகும்.  ஸ்் தலைவரோலினின் தலைலலைமயில் ் தலைவரஷ்ய

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அதிகோ் தலைவரத்துவ சீ் தலைவரழிவுக்கு எதி் தலைவரோக,

லிடயோன் ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி 1923  அக்டடோபரில் டசோவியத்

ஒன்றயத்துக்குள் இடது எதிரபபு இயக்கத்லைத ஸ்தோபித்ததில்

ஆ் தலைவரம்பித்து,  அடுத்துவந்த பதிலைனந்து ஆண்டுகள் அவர

முன் கட்சி கனடுத்த டபோ் தலைவரோட்டத்தின் அ் தலைவரசியல் உச்சக் கட்டமோகடவ
னோன்கோம் அகிலம் ஸ்தோபிக்கபபட்டது.

உலக முதலோளித்துவ அலைமபபு முலைமண்டபம் நிறைக்கு எதி் தலைவரோன

சரவடதச டபோ் தலைவரோட்டம் இன்ற,  டமற்கு ஐட் தலைவரோபபோ மற்றும்

வட அ கட்சி கமரிக்கோவின் முக்கிய ஏகோதிபத்திய லைமயங்களில்

முதலோளித்துவ ஆளும் வரக்கத்லைத  கட்சி கவற்றக் தலைவரமோக

பு் தலைவரட்சியின் மூலம் தூக்கி வீசோமல்,  டசோவியத் ஒன்றயத்தில்

டசோசலிசத்லைத கட்டி கட்சி கயழுபபுவது சோத்தியமோகும் என்மண்டபம் நிறை

வோதத்லைத ஸ்் தலைவரோலின் முன்லைவத்தடபோது,  1924 பிற்பகுதியில்,

ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சிக்கு எதி் தலைவரோன, ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் நீண்டகோல

சரவடதச தோக்கங்கள்  கட்சி ககோண்ட டபோ் தலைவரோட்டம் எழுச்சி

 கட்சி கபற்மண்டபம் நிறைது.

இந்த "தனி னோட்டில் டசோசலிசம்"  என்மண்டபம் நிறை டவலைலத்திட்டம்,

டபோல்ஷிவிக் கட்சி அதிகோ் தலைவரத்லைத லைகபபற்றுவதற்கும்,

1919 ல் கம்யூனிச அகிலத்லைத ஸ்தோபிபபதற்குமோன

அடித்தளமோக இருந்த சரவடதசிய மூடலோபோயத்திலிருந்து

அடிபபலைடரீதியோன உலைடவோகும்.  இந்த டவலைலத் திட்டம்

4-Eighty Years of the Fourth International: The Lessons of History and the Struggle for Socialism Today



டசோவியத் ஒன்றயத்திற்குள் அ் தலைவரசியல் அதிகோ் தலைவரத்லைத

பலவந்தமோக லைகபபற்றக் கட்சி ககோண்டு,  1917 க்குப பின்னர

உருவோக்கபபட்ட டதசியமயமோக்கபபட்ட  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவரத்தின்

வளங்கலைள,  தனது  கட்சி கசோந்த னலன்களுக்கோக

சு் தலைவரண்டிக் கட்சி ககோண்டு அதிலிருந்து முன்னுரிலைமகலைள  கட்சி கபற்மண்டபம் நிறை,

வளரந்து வந்த ஒரு அதிகோ் தலைவரத்துவத்தின் னலன்களுக்கு

அ் தலைவரசியல்  கட்சி கவளிபபோட்லைட  கட்சி ககோடுத்தது.  ஸ்் தலைவரோலினோல்

ஸ்தோபிக்கபபட்ட சரவோதிபத்திய சரவோதிகோ் தலைவர அ் தலைவரசியல்

வழிமுலைமண்டபம் நிறை,  மோரக்சிச பு் தலைவரட்சியோளரகலைள  கட்சி ககோன்று அடக்கி,

தனது அடிபபலைட கருவியோக  கட்சி கபோலிஸ் பயங்க் தலைவரத்லைத

பயன்படுத்துவதோக இருந்தது.  இதன் மூலடம டசோவியத்

ஒன்றயத்திற்குள் அதிகோ் தலைவரத்துவம் அதன் சலுலைககலைள

போதுகோத்துக் கட்சி ககோண்டடதோடு,  சமூக சமத்துவமின்லைமலையயும்

 கட்சி கசயல்படுத்தியது.

டசோவியத் ஆட்சியின் டதசியவோத சீ் தலைவரழிவு,  கம்யூனிச

அகிலத்லைத டசோவியத்  கட்சி கவளியுமண்டபம் நிறைவுக்  கட்சி ககோள்லைகயின் ஒரு

கருவியோக மோற்றயலைமபபதில் மிகவும் டப் தலைவரழிவுக் தலைவரமோன

தோக்கத்லைத கண்டது.  ஸ்் தலைவரோலினிச அதிகோ் தலைவரத்துவமோனது தனி

னோட்டில் டசோசலிசம் என்மண்டபம் நிறை தத்துவத்தில் உள்ளடங்கியிருந்த

டதசியவோத டனோக்குநிலைலலையப போதுகோக்க முயல்லைகயில்,

ஏகோதிபத்திய வல்ல் தலைவரசுகளின் இ் தலைவரோணுவத் தலைலயீடு

தடுக்கபபடும் வலை் தலைவரயிடலடய டசோவியத் ஒன்றயத்தில்

டசோசலிசம் கட்டி கட்சி கயழுபபபபட முடியும் என்று

கூறக் கட்சி ககோண்டது.  இவ்வோறு,  கம்யூனிச அகிலத்தின்

டனோக்கம்,   கட்சி கவளினோட்டு கூட்டோளிகலைள டதடுவதற்கு

திலைசதிருபபபபட்டது.  ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சியோனது

முதலோளித்துவ மற்றும் குட்டி முதலோளித்துவ சக்திகளுடன்

கூட்டணி டதடிய னோடுகளில், இந்த கூட்டணிலைய

உருவோக்கிக் கட்சி ககோள்வதோனது  கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின்

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர டபோ் தலைவரோட்டங்களின் இழபபிடலடய னலைட கட்சி கபற்மண்டபம் நிறைது.

சீனப பு் தலைவரட்சியின் துன்பியல்

டசோவியத் அதிகோ் தலைவரத்துவத்தின் டதசிய சந்தரபபவோதத்திற்கு

கம்யூனிச அகிலத்லைத அடிபணிய லைவத்ததன் அ் தலைவரசியல்

விலைளவுகள்,  சீனோவில் துன்பக் தலைவரமோன  கட்சி கவளிபபோட்லைடக்

கண்டன.  அங்கு,  சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முதலோளித்துவ

டகோமின்டோங்கினதும் அதன் தலைலவர சியோங் டகய்-ட-ஷேக்

இனதும் அ் தலைவரசியல் அதிகோ் தலைவரத்லைத ஏற்றுக் கட்சி ககோள்ள டவண்டும்

என ஸ்் தலைவரோலின் வலியுறுத்தினோர.  சியோங்லைக ஒரு

சோத்தியமோன கூட்டோளியோக டனோக்கிய ஸ்் தலைவரோலின்,  அவலை் தலைவர

சீனோவில் ஏகோதிபத்திய எதிரபபு டபோ் தலைவரோட்டத்தின் னம்பகமோன
தலைலவ் தலைவரோக சித்தரித்தோர.   கட்சி கதோழிலோள வரக்கம்,  டதசிய

முதலோளித்துவத்தின் முற்டபோக்கோன பிரிவுகளுக்கு ஆத் தலைவரவு

 கட்சி ககோடுக்க கடலைமபபட்டுள்ளது என்று ஸ்் தலைவரோலின் வோதிட்டோர.

முன்டனறய னோடுகளில் உள்ள முதலோளித்துவ வரக்கத்லைத

விட முதலோளித்துவ அபிவிருத்தி கோலதோமதமோன னோடுகளில்

உள்ள முதலோளித்துவ வரக்கம் மிகவும் பு் தலைவரட்சிக் தலைவரமோனது

என,  டதசிய முதலோளித்துவத்லைத கோட்டுவதற்கு ஸ்் தலைவரோலின்

டமற் கட்சி ககோண்ட முயற்சிகலைள ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி நி் தலைவரோகரித்தோர.

சோ் தலைவரோம்சத்தில்,  1917  இற்கு முன்னர ் தலைவரஷ்ய

 கட்சி கமன்ஷிவிக்குகளின் நிலைலபபோட்லைட புதுபபிக்கின்மண்டபம் நிறை இந்த

டனோக்கு,  கோலனித்துவ மற்றும் அலை் தலைவரக் கோலனித்துவ

னோடுகளின் வரக்க இயக்கவியல் பற்றய தவமண்டபம் நிறைோன

மதிபபீட்லைட அடிபபலைடயோகக்  கட்சி ககோண்டது,  என ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி

வலியுறுத்தினோர. அவர எழுதியதோவது:

சீனோவின் வோழ்வில்  கட்சி கவளினோட்டு மூலதனத்தின்

சக்தி வோய்ந்த பங்கு,  சீன

முதலோளித்துவத்தின்,  அதிகோ் தலைவரத்துவத்தின்

மற்றும் இ் தலைவரோணுவத்தினதும் சக்திவோய்ந்த

பகுதியின் தலைவரது தலைலவிதிலைய ஏகோதிபத்தியத்தின்

தலைலவிதியுடன் பிலைதுணைத்துக் கட்சி ககோள்ள

இட்டுச் கட்சி கசன்மண்டபம் நிறைது.  இந்த பிலைதுணைபபு இல்லோமல்,

னவீன சீனோவின் வோழ்வில் "இ் தலைவரோணுவவோதிகள்"

எனபபடுபவரகளின் மகத்தோன பங்கு

நிலைனத்துக்கூட போரக்க முடியோததோக

இருந்திருக்கும்.

சீனோவில்  கட்சி கவளினோட்டு மூலதனத்தின்

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர மற்றும் அ் தலைவரசியல் முகவ் தலைவரோன

த் தலைவரகு முதலோளித்துவத்துக்கும் "டதசிய"

முதலோளித்துவம் எனபபடுவதற்கும் இலைடயில்

ஒரு  கட்சி கபரிய இலைட கட்சி கவளி இருக்கின்மண்டபம் நிறைது என்று

னம்புவது மிகவும் அபபோவித்தனமோனதோகடவ

இருக்கும்.  இல்லைல,  இந்த இ் தலைவரண்டு

பிரிவுகளும்  கட்சி கதோழிலோளர மற்றும் விவசோய

 கட்சி கவகுஜனங்கலைள விட ஒருவருக் கட்சி ககோருவர

ஒபபிடமுடியோதளவு முதலோளித்துவத்திற்கு

 கட்சி கனருக்கமோக உள்ளனர.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் பகுபபோய்வு நிகழ்வுகளோல்

நிரூபிக்கபபட்டுள்ளது.  -ஷேங்கோய் மற்றும் கன்டடோனில்

கம்யூனிஸ்டுகலைள படு கட்சி ககோலைல  கட்சி கசய்யும் னடவடிக்லைகலைய

சியோங் 1927  ஏப் தலைவரலில்  கட்சி கதோடங்கினோர.  சீனக் கம்யூனிஸ்ட்

கட்சி அந்த தோக்குதல்களில் இருந்து தலைலதூக்கடவ

இல்லைல.  இந்த டப் தலைவரழிவிற்குப பின்னர,  சீன கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியோனது மோடவோ டசதுங்கின் தலைலலைமயின் கீழ்,

னக் தலைவரங்களில் இருந்து பின்வோங்கி கி் தலைவரோமபபுமண்டபம் நிறைத்திற்கு

னகரந்தது.  இந்த மோற்மண்டபம் நிறைமோனது சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்

வரக்க டசரக்லைகலையயும் டனோக்குநிலைலலையயும் ஆழமோக

மோற்றயது.  அது 1927  முதல்,  னகரபபுமண்டபம் நிறை  கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்லைத விட முக்கியமோக கி் தலைவரோமபபுமண்டபம் நிறை விவசோயிகலைளடய
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அடித்தளமோகக்  கட்சி ககோண்டிருந்தது. மோடவோவோத டனோக்குநிலைல,

அடுத்தடுத்த தசோபதத்தங்களில்,  அத்தலைகய அலைமபபுகளின்

கடுலைமயோன அ் தலைவரசியல் தடம்பு் தலைவரள்வுகளதும் மூடலோபோய

பிலைழகளதும் டதோற்றுவோய் என்பலைத நிரூபித்தது.

இலங்லைகயில் டஜ.வி.பி. உட்பட சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்

விவசோய டனோக்கு நிலைலலைய பின்பற்றய அலைனத்து

அலைமபபுகளும் தமது பிலைழலைய நிரூபித்தன.

சீனோவில் அ் தலைவரசியல் டப் தலைவரழிவின் மத்தியிலும்,  டசோவியத்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிலைய சீரதிருத்துவதற்கோக ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி

டபோ் தலைவரோடினோர.  1928 ல்,  ் தலைவரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில்

இருந்தும் கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தில் இருந்தும் 1927 ல்

 கட்சி கவளிடயற்மண்டபம் நிறைபபட்ட ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி,  டசோவியத் மத்திய

ஆசியோவில் சீனோவின் எல்லைலக்கு அருடக உள்ள அல்மோ

அட்டோவில்,  வோழ்ந்து வந்தோர.  மோஸ்டகோவில் இருந்து

ஆயி் தலைவரக்கதுணைக்கோன லைமல்கள்  கட்சி கதோலைலவில் இருந்தோலும்,

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி ஒரு பு் தலைவரட்சிக் தலைவர மூடலோபோயத்தின் வல்லுன் தலைவரோக

இருந்தோர.  அபடபோது ஸ்் தலைவரோலினுடன் கூட்டோக இருந்த

நிக்டகோலோய் புக்கோரினோல் எழுதபபட்ட,  கம்யூனிச

அகிலத்தின் வ் தலைவரவிருக்கும் ஆமண்டபம் நிறைோவது மோனோட்டின் பி் தலைவரதோன

ஆவதுணைத்தின் பி் தலைவரதி ஒன்லைமண்டபம் நிறை அவர  கட்சி கபற்மண்டபம் நிறைோர.  தனி னோட்டில்
டசோசலிச தத்துவத்தின் அடிபபலைடயிலோன இந்த

ஆவதுணைத்லைத,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி மிகக் கடுலைமயோக

விமரசனத்திற்கு உட்படுத்தி, மோரக்சிச இயக்கத்தின்

அடிபபலைட மூடலோபோய டனோக்குநிலைலயோன நி் தலைவரந்த் தலைவரப பு் தலைவரட்சி
தத்துவத்தின் அஸ்திவோ் தலைவரமோக இருந்த,  பு் தலைவரட்சிக் தலைவர

சரவடதசியவோதத்லைத உறுதி கட்சி கசய்தோர.  அவர பின்வருமோறு

எழுதினோர:

''எமது சகோபதமோன இந்த ஏகோதிபத்திய

சகோபதத்தில் உலகப  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவரமும், உலக

அ் தலைவரசியலும் நிதிமூலதனத்தின் டமலோதிக்கத்தின்

கீழ் உள்ள நிலைலயில், எந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியும் முழுலைமயோகவும்,  பி் தலைவரதோனமோகவும்

தனது  கட்சி கசோந்த னோட்டினுள் உள்ள

நிலைலலைமகளின்,  டபோக்குகளின் வளரச்சிகளில்

இருந்து ஆ் தலைவரம்பிபபதன் மூலம் தனது

டவலைலத்திட்டத்லைத ஸ்தோபிக்க முடியோது. இது

டசோவியத் ஒன்றயத்தின் எல்லைலகளுக்குள்டள

அ் தலைவரசு அதிகோ் தலைவரத்லைத  கட்சி கசலுத்திக்

 கட்சி ககோண்டிருக்கும் ஒரு கட்சிக்கும் கூட

முற்றலும்  கட்சி கபோருந்தும்.  1914  ஆகஸ்ட் 4 ம்

திகதி [முதலோம் உலகப டபோரின் ஆ் தலைவரம்பம்],

அலைனத்துக் கோலங்களுக்குமோக,  டதசிய

டவலைலத்திட்டங்களுக்கு சோவுமணி

அடிக்கபபட்டோகி விட்டது.  போட்டோளி

வரக்கத்தின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவரக் கட்சி தற்டபோலைதய

சகோபதத்திற்கு,  முதலோளித்துவத்தின்

அதியுயரந்த வளரச்சியும், வீழ்ச்சியும்  கட்சி ககோண்ட

சகோபதத்தின் தன்லைமயுடன்  கட்சி கதோடரபுலைடயதோன

ஒரு சரவடதசிய டவலைலத்திட்டம் என்பது ஒரு
 கட்சி கபோழுதும் டதசிய டவலைலத் திட்டங்களின்

ஒட்டு கட்சி கமோத்தடமோ அல்லது அவற்றன்

 கட்சி கபோதுத்டதோற்மண்டபம் நிறைங்களின் கலலைவடயோ அல்ல.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி  கட்சி கதோடரந்தோர:

சரவடதச டவலைலத்திட்டமோனது,  உலகப

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர,  உலக அ் தலைவரசியல் அலைமபலைப

முழுலைமயோகக்  கட்சி ககோண்டதோகவும்

நிலைலலைமகளின் டபோக்குகளின் அவற்றன்

அலைனத்துத்  கட்சி கதோடரபுகலைளயும்

மு் தலைவரண்போடுகலைளயும் அதோவது அதன் தனிப

பகுதிகள் ப் தலைவரஸ்ப் தலைவர ரீதியோகப பலைகலைமயுடன்

ஒன்ற கட்சி கலோன்று தங்கியுள்ள நிலைலலைமகள்

பற்றய ஆய்விலிருந்டத டன் தலைவரடியோக ஆ் தலைவரம்பிக்க

டவண்டும்.  தற்டபோலைதய சகோபதத்தில் கடந்த

கோலத்லைதவிட மிக அதிக அளவில் போட்டோளி
வரக்கத்தின் டதசிய டனோக்குநிலைல ஒரு உலக

டனோக்குநிலைலயிலிருந்டத ஊற் கட்சி கமண்டபம் நிறைடுக்க

டவண்டும்;  ஊற் கட்சி கமண்டபம் நிறைடுக்கவும் முடியும்,

எதிரமோமண்டபம் நிறைோக அல்ல. இங்டகதோன் கம்யூனிச

சரவடதசியவோதத்திற்கும் டதசிய டசோசலிசத்தின்

அலைனத்து வலைகயமண்டபம் நிறைோக்களுக்கும் இலைடயிலோன

அடிபபலைடயோனதும் பி் தலைவரதோனமோனதுமோன

டவறுபோடு இருக்கிமண்டபம் நிறைது.''

90  ஆண்டுகள் கடந்து  கட்சி கசன்மண்டபம் நிறைபின்னரும்,  டசோசலிசப

பு் தலைவரட்சியின் இயக்கவியல் பற்றய,  டதசிய நிலைலலைமகளின்

மீது சரவடதசத்தின் டமலோண்லைம பற்றய ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின்

பகுபபோய்வு,  டசோசலிசத்திற்கோன டபோ் தலைவரோட்டத்தின்

அத்தியோவசிய மூடலோபோயக் டகோட்போடோக உள்ளது.

அதிகோ் தலைவரத்துவ தவறன் தற் கட்சி கசயலோன விலைளவோக,

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் வலை் தலைவரவு டவலைலத் திட்டத்தின் மீதோன

விமரசனம் ஆங்கிலத்தில்  கட்சி கமோழி கட்சி கபயரக்கபபட்டுள்ளது;  அது

ஆமண்டபம் நிறைோவது மோனோட்டுக்கு வந்திருந்த அ கட்சி கமரிக்க பி் தலைவரதிந்திதி

டஜம்ஸ் பி. கனன் மற்றும் கடனடிய பி் தலைவரதிநிதியோன  கட்சி கமோரிஸ்
ஸ் கட்சி கபக்டருக்கும் தற் கட்சி கசயலோகக் கிலைடக்கின்மண்டபம் நிறைது.  அவரகள்

டசோவியத் ஒன்றயத்திற்கு  கட்சி கவளியில் ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின்

ஆவதுணைத்லைத கடத்தினர. இதுடவ சரவடதச இடது எதிரபலைப

உருவோக்க வழி வகுத்தது. டசோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்

ஸ்் தலைவரோலினிச டதசிய சீ் தலைவரழிவுக்கு எதி் தலைவரோன டபோ் தலைவரோட்டம்,
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கம்யூனிச அகிலத்தின் சீ் தலைவரழிவிற்கு எதி் தலைவரோன டபோ் தலைவரோட்டமோக

விரிவலைடந்தது.

டஜரமனி: “சரவடதச நிலைலலைமக்கோன  திமண்டபம் நிறைவுடகோல்”

1928 மற்றும் 1933 க்கு இலைடயில், சரவடதச இடது எதிரபபு

இயக்கம் தன்லைன கம்யூனிச அகிலத்தின் ஒரு தனிக்

குழுவோக கருதியது.  அதன் னடவடிக்லைககள்,  ஸ்் தலைவரோலினிச

டமலோதிக்கத்திலோன அகிலத்லைதயும் கட்சிகலைளயும்

பு் தலைவரட்சிக் தலைவரமோக மறுடனோக்குநிலைலபபடுத்துவலைத இலக்கோகக்

 கட்சி ககோண்டிருந்தன.  கம்யூனிச அகிலத்தின்  கட்சி ககோள்லைகயில்

மோற்மண்டபம் நிறைத்லைத ஏற்படுத்துவதற்கோன சோத்தியம் இருக்கும் வலை் தலைவர,

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி அலைதக் லைகவிட விரும்பவில்லைல.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் அ் தலைவரசியல் கதுணைபபீடுகளில் ஒரு பி் தலைவரதோன

கோ் தலைவரணியோக டஜரமன்  கட்சி கனருக்கடி இருந்தது.  அவர அலைத

"சரவடதச நிலைலலைமக்கோன திமண்டபம் நிறைவுடகோல்” என விவரித்தோர.

1929 ஜனவரியில் ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி டசோவியத் ஒன்றயத்திலிருந்து

பிரின்கிடபோ என்மண்டபம் நிறை துருக்கிய தீவுக்கு அனுபபபபட்டோர.

அவர இபடபோது "வதிவிட அனுமதியில்லோத ஒரு கி் தலைவரகம்"

என்று அவர குறபபிட்ட அந்த இடத்தில் ஒரு னோடற்மண்டபம் நிறை

தலைலமலைமண்டபம் நிறைவு வோழ்க்லைக வோழ்ந்தோர.  ஆனோல் இஸ்தோன்புல்

கடற்கலை் தலைவரடயோ் தலைவரத்தில் ஒரு தீவில் தனியோக இருந்தடபோதிலும்,

டஜரமனியின் நிலைலலைமலைய பற்றய ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின்

பகுபபோய்வு ஒரு அசோதோ் தலைவரதுணைமோன முன்மோதிரியோக

இருந்தது.  போசிச அச்சுறுத்தலுக்கு எதி் தலைவரோக டஜரமன்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் சமூக ஜனனோயகக் கட்சியும்

இலைதுணைந்து ஐக்கிய முன்னணி ஒன்லைமண்டபம் நிறை அலைமக்க அவர

அலைழபபு விடுத்தோர.

னோஜிக் கட்சி ஒரு  கட்சி கவகுஜன இயக்கமோக ஆகியிருக்கிமண்டபம் நிறைது.

அது அதிகோ் தலைவரத்திற்கு வந்தோல்,  அதன் விலைளவு சரவடதச

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்திற்கு ஒரு அ் தலைவரசியல் டப் தலைவரழிவோக

இருக்கும் என்று ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி எச்சரித்தோர.  னோஜிக்கள்

அதிகோ் தலைவரத்துக்கு வருவலைத தடுத்து நிறுத்த அலைனத்லைதயும்

 கட்சி கசய்ய டவண்டும்.  ஆனோல் இதற்கு டஜரமன் கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின்  கட்சி கபோறுபபற்மண்டபம் நிறை,  முற்றலும் டனோக்குநிலைலதவறய

மற்றும் னம்பமுடியோதளவு முட்டோள்தனமோன  கட்சி ககோள்லைககளில்

மோற்மண்டபம் நிறைம் ஏற்படுவது அவசியமோகும். மோஸ்டகோவில்

உருவோக்கபபட்ட போலைதலைய கண்மூடித்தனமோக பின்பற்றய

டஜரமன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி,  இன் கட்சி கனோரு  கட்சி கவகுஜனத்

 கட்சி கதோழிலோளர கட்சியோன சமூக ஜனனோயகக் கட்சியுடன் ஒரு
ஐக்கிய முன்னணிலைய உருவோக்க மறுத்துவிட்டது.  அது

இன்னமும் மில்லியன் கதுணைக்கோன  கட்சி கதோழிலோளரகளின்

ஆத் தலைவரலைவ  கட்சி ககோண்டிருந்த சமூக ஜனனோயகக் கட்சிலைய ஒரு

"சமூக போசிச"  அலைமபபு என்று,  னோஜிக்கடளோடு ஒபபிட்டது.

சமூக ஜனனோயகக் கட்சிக்கும் னோஜிக்களுக்கும் இலைடயில்

எந்தவிதமோன டவறுபோடும் இல்லோத நிலைலயில்,  ஹிட்லரின்

பலைடகளுக்கு எதி் தலைவரோக இ் தலைவரண்டு  கட்சி கவகுஜன  கட்சி கதோழிலோளர

கட்சிகளிலைடடய எந்தவிதமோன  கட்சி கபோதுவோன போதுகோபபு

னடவடிக்லைககளும் எடுபபது சோத்தியமற்மண்டபம் நிறைது,  என்று அது

கூறக் கட்சி ககோண்டது.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி எச்சரித்தலைதப டபோல்,  கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்

 கட்சி ககோள்லைககள் ஹிட்லரின் அதிகோ் தலைவரத்துக்கோன போலைதலைய

திமண்டபம் நிறைந்துவிட்டன.  உயரமட்ட முதலோளித்துவ

அ் தலைவரசியல்வோதிகளின் விமரசன ஆத் தலைவரவுடன், 1933 ஜனவரி 30
அன்று ஹிட்லர டஜரமனியின் சோன்சிலர ஆனோர.  னோஜி

ஆட்சி விலை் தலைவரவிடலடய,  எந்த கட்சி கவோரு ஒழுங்கலைமக்கபபட்ட

எதிரபபும் இல்லோமல்,   கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின்  கட்சி கவகுஜன

அலைமபபுகலைள அழிக்க முலைனந்தது.  வ் தலைவரலோற்று ரீதியில்

முன் கட்சி கனபடபோதும் னடந்தி் தலைவரோத இத்தலைகய அ் தலைவரசியல்

டப் தலைவரழிவின் மத்தியிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோனது கம்யூனிச

அகிலத்திற்குள் எந்த கட்சி கவோரு எதிரபபும் இல்லோமல்,  தனது

 கட்சி ககோள்லைககள் சரியோனலைவ என்று  கட்சி கதோடரந்து வலியுறுத்தி

வந்தது.  டஜரமன் டப் தலைவரழிவு ஸ்் தலைவரோலினிசத்திற்கு எதி் தலைவரோன

டபோ் தலைவரோட்டத்தில் தனது அணுகுமுலைமண்டபம் நிறைலைய மோற்றக் கட்சி ககோள்ள

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிலைய கட்டோயபபடுத்தியது.  கம்யூனிச அகிலத்லைத

சீரதிருத்துவது சோத்தியமற்மண்டபம் நிறைது என்மண்டபம் நிறை முடிவிற்கு அவர

வந்தோர.  மூன்மண்டபம் நிறைோம் அகிலம் ஒரு பு் தலைவரட்சிக் தலைவர அலைமபபோக

இருந்ததிலிருந்து இமண்டபம் நிறைந்துவிட்டது.  எனடவ னோன்கோம்

அகிலத்லைத கட்டி கட்சி கயழுபப டவண்டியது அவசியமோகின்மண்டபம் நிறைது.

னோன்கோம் அகிலத்லைத  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி  ஸ்தோபித்தோர

னோன்கோம் அகிலத்லைத உருவோக்குவதற்கோன ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின்

அலைழபபு,  டசோவியத் ஆட்சி மீதோன அவ் தலைவரது மதிபபீட்டுடன்

 கட்சி கதோடரபுலைடயதோக இருந்தது.  அதிகோ் தலைவரத்துவ ஆட்சிலைய

சீரதிருத்தம்  கட்சி கசய்வது சோத்தியமற்மண்டபம் நிறைது என்று அவர

முடிவிற்கு வந்தோர.  அதிகோ் தலைவரத்துவமோனது டசோவியத்

ஒன்றயத்திற்குள்  கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்லைத னசுக்குவதன்

மூலம் ஒரு எதிர-பு் தலைவரட்சிக் தலைவர சமூக சக்தியோக மோறயுள்ளது;

மற்றும் டசோவியத் ஒன்றயத்தின் எல்லைலகளுக்கு அபபோலும்

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின் டபோ் தலைவரோட்டங்கலைள

சிடுமூஞ்சித்தனமோக கோட்டிக்  கட்சி ககோடுக்கிமண்டபம் நிறைது.  டசோவியத்

ஒன்றயத்தின் டசோசலிசத்திற்கோன பரிதுணைோம வளரச்சி

ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சிலைய ஒரு அ் தலைவரசியல் பு் தலைவரட்சியில்

தூக்கி கட்சி கயறவதிடலடய தங்கியிருக்கின்மண்டபம் நிறைது.  டசோவியத்

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர கிளரச்சியினோல்

அதிகோ் தலைவரத்துவத்லைத தூக்கி கட்சி கயறவதன் மூலம் மட்டுடம

டசோவியத் ஜனனோயகத்லைத மீண்டும் நிலைலனோட்டவும்

டசோவியத் ஒன்றயத்தின் அழிலைவத் தடுக்கவும்,

முதலோளித்துவம் மீள் ஸ்தோபிதம்  கட்சி கசய்யபபடுவலைத

தடுக்கவும் முடியும்.
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னோன்கோம் அகிலத்லைத உருவோக்குவதற்கு ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி

அலைழபபு விடுத்த 1933 ம் ஆண்டுக்கும் னோன்கோம்

அகிலத்தின் ஸ்தோபக மோனோடு னடந்த 1938 ம் ஆண்டுக்கும்

இலைடயிலோன ஐந்து ஆண்டுகள் டசோசலிச இயக்கத்தின்

வ் தலைவரலோற்றல் மிகவும் துயரநிலைமண்டபம் நிறைந்தலைவ ஆகும்.  உலக

முதலோளித்துவ அலைமபபு முலைமண்டபம் நிறையின் முன் கட்சி கனபடபோதும்

இல்லோத  கட்சி கனருக்கடியின் மத்தியிலும் கூட,   கட்சி கதோழிலோள

வரக்கம்  கட்சி கதோடரச்சியோக டப் தலைவரழிவுக் தலைவரமோன டதோல்விலைய

சந்தித்தது.  டதோல்விகளுக்கோன கோ் தலைவரதுணைம் டபோ் தலைவரோடுவதற்கோன

விருபபமின்லைம அல்ல.  மோமண்டபம் நிறைோக,  1933 க்கும் 1938 க்கும்

இலைடபபட்ட ஆண்டுகள் வரக்கப டபோ் தலைவரோட்டத்தில் ஒரு

 கட்சி கபரும் எழுச்சிலையக் கண்டன.  1936 இல்,  பு் தலைவரட்சிக் தலைவர பண்பு

 கட்சி ககோண்ட டவலைலநிறுத்தங்களோல் பி் தலைவரோன்ஸ்  கட்சி ககோந்தளித்துக்

 கட்சி ககோண்டிருந்தது. டம மற்றும் ஜ் ஜூன் மோதங்களில், கிட்டத்தட்ட

இ் தலைவரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமோன  கட்சி கதோழிலோளரகள்

பங்குபற்றய 12,000 டவலைல நிறுத்தங்களுக்கும் அதிகமோக

இடம் கட்சி கபற்மண்டபம் நிறைன.  இலைவ  கட்சி கதோழில்துலைமண்டபம் நிறைகளின் ஒவ் கட்சி கவோரு

பிரிவிலும் தோக்கத்லைத ஏற்படுத்தின.  பு் தலைவரட்சிக் தலைவர சிந்தலைன

 கட்சி ககோண்ட  கட்சி கதோழிலோளரகளோல் ஆலைலகலைள

லைகபபற்மண்டபம் நிறைபபட்டலைம மிகவும் டபோரக்குதுணைமிக்க

னடவடிக்லைககளோகும்.  1936 ஜ் ஜூலைலயில்,  பி் தலைவரோன்சிஸ்

பி் தலைவரோங்டகோவின் தலைலலைமயிலோன போசிச-சிந்தலைனயுள்ள

தளபதிகள் ஒரு இ் தலைவரோணுவச் சதிலைய  கட்சி கசய்ய முயற்சித்த

டபோது,  ஸ்போனிய மற்றும் கட்டலோன்  கட்சி கதோழிலோளரகள்,

சக்திவோய்ந்த எழுச்சியில் அலைத தடுத்து நிறுத்தினர.

ஆனோல் பி் தலைவரோன்சிலும் ஸ் கட்சி கபயினிலும்,   கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்தின் ஆ் தலைவரம்ப  கட்சி கவற்றகள் வி் தலைவரக்தியிலும்

டதோல்வியிலும் முடிவலைடந்தன.  ஸ்் தலைவரோலினிச மற்றும் சமூக

ஜனனோயகக் கட்சிகளும்  கட்சி கதோழிற்சங்கங்களும் முதலோளித்துவ

வரக்கத்துடன் கூட்டு டசரந்த "மக்கள் முன்னணி" அ் தலைவரசியடல

இந்த டதோல்விக்கோன அ் தலைவரசியல் கருவியோக இருந்தது. இந்த

கூட்டணியின்  கட்சி கவளிபபலைடயோன அடித்தளம்,   கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்தின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர அபிலோலைசகளுக்கு எதி் தலைவரோக

முதலோளித்துவ  கட்சி கசோத்துக்கலைள போதுகோபபதோகும்.

போசிசத்திற்கு எதி் தலைவரோன டபோ் தலைவரோட்டமோனது முதலோளித்துவ

ஜனனோயகத்லைதப போதுகோபபலைதக் கோட்டிலும் டவறு எதுவும்

இல்லைல என்று ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகள் வலியுறுத்தினர.

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கம்,  முதலோளித்துவ வரக்கத்தின்

தோ் தலைவரோளவோத ஜனனோயக பிரிவுகளுடன் ஒரு கூட்டணிலைய

அலைமபபதன் மூலடம போசிசத்லைத எதிரத்து நிற்க முடியும்

என்று ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகள் வலியுறுத்தினர. டசோசலிச டவலைலத்

திட்டமோனது ஜனனோயக முதலோளித்துவத்லைத

அந்நியபபடுத்தி,  அவரகலைள போசிஸ்ட்டுகளின் முகோமுக்கு

 கட்சி ககோண்டு கட்சி கசல்லும் என்பதோல் ஒரு டசோசலிச

டவலைலத்திட்டத்லைத முன் கட்சி கனடுபபலைதயும் அதன்

அடிபபலைடயில் டபோ் தலைவரோடுவலைதயும் அனுமதிக்க முடியோது என
ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகள் கூறனர. 

மக்கள் முன்னணியின் எதிரப-பு் தலைவரட்சிக் தலைவர உள்ளடக்கம்

ஸ் கட்சி கபயினில் அதன் முழுலைமயோன  கட்சி கவளிபபோட்லைடக்

கண்டது. அங்கு டசோவியத் இ் தலைவரகசிய டபோலிசோன GPU இன்

முகவரகளோல் கட்டுபபடுத்தபபட்டு வந்த ஸ்் தலைவரோலினிச கட்சி,

பி் தலைவரோங்டகோலைவ டதோற்கடிக்க ஒரு பு் தலைவரட்சிக் தலைவர

டவலைலத்திட்டத்தின் அடிபபலைடயில்  கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்லைதயும் விவசோயிகலைளயும் அணிதி் தலைவரட்ட டவண்டும்

என வலியுறுத்தியவரகலைள டவட்லைடயோடி  கட்சி ககோன்று

தள்ளியது.  ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகள் பி் தலைவரோங்டகோவின்  கட்சி கவற்றலைய

உறுதி  கட்சி கசய்தனர.

ஸ்் தலைவரோலின், டசோவியத் யூனியனின் எல்லைலகளுக்கு அபபோலும்

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்லைத கோட்டிக் கட்சி ககோடுபபலைத முன் கட்சி கனடுத்த

நிலைலயில், 1936 மற்றும் 1938 க்கு இலைடயில் மோஸ்டகோவில்

னடந்த மூன்று பகி் தலைவரங்க விசோ் தலைவரலைதுணைகளோல் டசோவியத்

யூனியனுக்குள் முன் கட்சி கனடுக்கபபட்ட ஸ்் தலைவரோலினின் " கட்சி கபரும்

பயங்க் தலைவரம்",  மோரக்சிச பு் தலைவரட்சியோளரகளின் முழு

தலைலமுலைமண்டபம் நிறையினலை் தலைவரயும் உடல் ரீதியில் அழிபபலைத

இலக்கோகக்  கட்சி ககோண்டிருந்தது.

இத்தலைகய நிலைலலைமகளின் கீடழடய ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி னோன்கோம்

அகிலத்லைத ஸ்தோபித்தோர.  புதிய அகிலத்லைத

உருவோக்குவதற்கோன அவசியத்லைத அவர

வலியுறுத்தியடபோது,  அலைத எதிரத்தவரகள் எல்லோம்,

ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சிகள் மீதோன அவ் தலைவரது கண்டனம் மிகவும்

சம் தலைவரசமற்மண்டபம் நிறைதும் மற்றும் மிகவும் கடுலைமயோனதும் என்று

கூறனர. இன் கட்சி கனோரு விமரசனம், ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிச இயக்கமோனது

ஒரு புதிய அகிலத்லைத ஸ்தோபிபபதற்கு மிகச் சிறயதோக

உள்ளது,  என்றும்,  ஒரு அகிலத்லைத சரவடதச அளவிலோன

" கட்சி கபரும் நிகழ்வுகளின்"  அடித்தளத்தில் மட்டுடம ஸ்தோபிக்க

முடியும் என்றும் கூறயது.

னோன்கோம் அகிலத்தின் ஸ்தோபகமோனது உண்லைமயில் " கட்சி கபரும்

நிகழ்வுகலைளடய"  அடிபபலைடயோகக்  கட்சி ககோண்டது என்று

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி பதிலளித்தோர:  வ் தலைவரலோற்றல்  கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்தின் மிகப கட்சி கபரிய டதோல்விகடள அலைவ.  இந்த

டதோல்விகள்,  பலைழய அலைமபபுகளின் துட் தலைவரோகம் மற்றும்

அ் தலைவரசியல் பி் தலைவரடயோசனமற்மண்டபம் நிறை தன்லைமலைய

அம்பலபபடுத்தியுள்ளன. எல்லோவற்றுக்கும் டமலோக, முக்கிய

பி் தலைவரச்சிலைன கட்சியின் அளவு அல்ல,  மோமண்டபம் நிறைோக அதன்

டவலைலத்திட்டத்தின் த் தலைவரடம ஆகும்.  அதோவது னோன்கோம்

அகிலம் அபிவிருத்தி  கட்சி கசய்த டவலைலத்திட்டமோனது,

வ் தலைவரலோற்று சகோபதத்தின் இயல்பு மீதோன சரியோன
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மதிபபீட்லைட அடிபபலைடயோகக்  கட்சி ககோண்டதோ மற்றும்

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின் அ் தலைவரசியல் பணிகள் பற்ற சரியோக

சூத்தி் தலைவரபபடுத்தி உள்ளதோ என்பலைதக்  கட்சி ககோண்டட அதன் த் தலைவரம்
மதிபபிடபபட டவண்டும்.

நிச்சயமோக,  அளவு பற்றய பி் தலைவரச்சிலைன முக்கியம் அல்ல.

ஒரு சிலரின் சதித்திட்டத்தின் மூலம் முதலோளித்துவத்லைத

தூக்கி கட்சி கயறய முடியோது.  டசோசலிசப பு் தலைவரட்சிக்கு,  ப் தலைவரந்துபட்ட

மக்கள் னனவுபூரவமோக பங்டகற்பது அவசியமோகும்.

ஆனோல்,  கட்சியின் டவலைலத் திட்டமோனது,  புமண்டபம் நிறைநிலைல

அவசியத்லைத அலைடயோளம் கண்டு அலைத  கட்சி கதளிவோக

 கட்சி கவளிபபடுத்தினோல் மட்டுடம,  தத்துவமோனது வ் தலைவரலோற்று

ரீதியில் முற்டபோக்கோன மற்றும் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர உதுணைரவுடன் ஒரு

சடத்துவரீதியோன சக்தியோக மோமண்டபம் நிறைமுடியும் என்பது,

மோரக்சிசத்தின் ஒரு அடிபபலைட ஆகும்.  புமண்டபம் நிறைநிலைல

நிலைலலைமகள் பற்றய தவமண்டபம் நிறைோன மதிபபீட்லைட

அடிபபலைடயோகக்  கட்சி ககோண்ட,  வ் தலைவரலோற்று சகோபதத்தின்

டகோரிக்லைககளுக்கு ஒத்துப டபோகோத டவலைலத்திட்டத்லைத

 கட்சி ககோண்ட கட்சிகள்,  அவற்றன் குறுகிகோல உயிரவோழும்

 கட்சி கவற்றகள் என்னவோக இருந்தடபோதிலும்,  அலைவ அ் தலைவரசியல்

டப் தலைவரழிவின் துன்பத்லைத எதிர கட்சி ககோள்ளும்.

னோன்கோம் அகிலத்தின்  நீடித்த நிலைலத்திருபபு

அபபடி கட்சி கயன்மண்டபம் நிறைோல்,  னோன்கோம் அகிலத்தின் வ் தலைவரலோற்று

நிலைலத்திருபபிற்கு கோ் தலைவரதுணைம் என்ன?  அலைனத்துக்கும்

டமலோக,  னோன்கோம் அகிலத்தின் பகுபபோய்வும்

டவலைலத்திட்டமும் இந்த சகோபதத்தின் புமண்டபம் நிறைநிலைல

குதுணைோம்சத்துடன்  கட்சி கபோருந்தி இருக்கின்மண்டபம் நிறைது. னோன்கோம்

அகிலத்தின் ஸ்தோபக ஆவதுணைம்,  தற்டபோலைதய வ் தலைவரலோற்று

சகோபதத்லைத முதலோளித்துவத்தின் ம் தலைவரதுணை ஓலமோக

வலை் தலைவரயறுத்தது. ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி பின்வருமோறு எழுதினோர:

போட்டோளி வரக்கப பு் தலைவரட்சிக்கோன  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர

முன்நிபந்தலைன,  ஏற்கனடவ  கட்சி கபோதுவில்

முதலோளித்துவத்தின் கீழ் அலைடயக் கூடிய மிக

உயரந்த முதிரவலைடந்த நிலைலலைய

அலைடந்துள்ளது.  மனிதகுலத்தின் உற்பத்தி

சக்திகள் டதக்கநிலைலயில் உள்ளன. ஏற்கனடவ

புதிய கண்டுபிடிபபுகளும் டமம்படுத்தல்களும்

சடத்துவ  கட்சி கசழுலைமநிலைலலைய உயரத்தத்

தவறவிட்டன.  முழு முதலோளித்துவ

அலைமபபுமுலைமண்டபம் நிறையினதும் சமூக  கட்சி கனருக்கடி

நிலைலலைமகளின் கீழ் கோதுணைபபடும்

அக்கோலகட்டத்திற்கோன  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர

 கட்சி கனருக்கடி,  மக்களின் மீது மிக அதிகமோன

இழபபுக்கள் மற்றும் துன்பங்கலைள

சுமத்துகின்மண்டபம் நிறைன. அதிகரித்துவரும்

டவலைலயின்லைமயின் விலைளவு,  அ் தலைவரசுகளின்

நிதி கட்சி கனருக்கடிலைய டமலும்டமோசமலைடய

 கட்சி கசய்கின்மண்டபம் நிறைது.  போசிச ஆட்சிகலைளப டபோலடவ

ஜனனோயக ஆட்சிகளும் ஒரு திவோல்நிலைலயில்

இருந்து இன் கட்சி கனோரு திவோல்நிலைலக்கு

மோறக் கட்சி ககோண்டிருக்கின்மண்டபம் நிறைன.

ஒரு டப் தலைவரழிவு பற்றய ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் எச்சரிக்லைககள்

யதோரத்தமோகின.  னோன்கோம் அகிலத்தின் ஸ்தோபகத்திற்குப

பின்னர சரியோக ஒரு ஆண்டுக்குள்  கட்சி கவடித்த இ் தலைவரண்டோம்

உலகப டபோர, 60 மில்லியனுக்கும் அதிகமோன உயிரகலைளப

பலி கட்சி ககோண்டது.  ஸ்் தலைவரோலினிசக் கட்சிகளின் இன்றயலைமயோத

உதவியுடன், டபோருக்குப பின் உலகம் முழுவதும் ப் தலைவரவிய

எழுச்சிகளில் இருந்து,  அ் தலைவரசியல் சம் தலைவரசங்கள்,  தந்திட் தலைவரோபோய

விட்டுக் கட்சி ககோடுபபுகள் மற்றும் முற்றலும் டதலைவயோனடபோது

ஈவி் தலைவரக்கமற்மண்டபம் நிறை அடக்குமுலைமண்டபம் நிறையின் ஒரு கூட்டு மூலமும்,

முதலோளித்துவ வரக்கத்தோல் உயிரதபப முடிந்தது.  பல

தசோபதங்களோக,  டபோரின் இடிபோடுகளில் இருந்து தன்லைன

மீளலைமத்துக் கட்சி ககோண்ட முதலோளித்துவம்,  கணிசமோன

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர வளரச்சிலைய அனுபவித்தது.  ஆனோல்,

சமூகமயபபட்ட உற்பத்திக்கும் உற்பத்தி சக்திகளின் தனியோர

உலைடலைமக்கும் இலைடயிலோன,  மற்றும் உலகப

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவரத்தின் ஒருங்கிலைதுணைந்த தன்லைமக்கும் டதசிய-

அ் தலைவரச அலைமபபுமுலைமண்டபம் நிறைக்கும் இலைடயிலோன,

முதலோளித்துவத்தின் அடிபபலைட மு் தலைவரண்போடுகள்  கட்சி கதோடரந்து

இருந்து வருகின்மண்டபம் நிறைன.

கிழக்கு ஐட் தலைவரோபபோவிலும் டசோவியத் ஒன்றயத்திலும்

ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சிகள் கலைலக்கபபட்டலைத,  உலகம்

முழுவதும் ஆளும் உய் தலைவரடுக்குகளும் அவற்றன் ஊடக

பி் தலைவரச்சோ் தலைவரகரகளும் மற்றும் அதற்கு வக்கோலத்து வோங்கும்

கல்விமோன்களும்,  டசோசலிசத்தின் மீதோன

முதலோளித்துவத்தின்  கட்சி கவற்றயோக போ் தலைவரோட்டினர.  1990  களின்

 கட்சி கவற்றக்  கட்சி ககோண்டோட்டமோது, ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சிகள் டசோசலிச

ஆட்சிகளோக இருந்தன,  முதலோளித்துவத்தின் மு் தலைவரண்போடுகள்

எபபடிடயோ கடக்கபபட்டுவிட்டன, என்மண்டபம் நிறை இ் தலைவரண்டு  கட்சி கபோய்கலைள

அடிபபலைடயோக  கட்சி ககோண்டிருந்தது.  ஆனோல்,  கடந்த 30

ஆண்டுகளின் அனுபவங்களின்  கட்சி கவளிச்சத்தில் போரத்தோல்,

முதலோளித்துவத்தின்  கட்சி கவற்ற பற்றய  கட்சி ககோண்டோட்டங்கள்

இன்று குலைமண்டபம் நிறைந்தபட்சடமனும் கோலத்திற்கு முந்திய ஒன்று

என்பது  கட்சி கதளிவோகிமண்டபம் நிறைது. ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சிகள்

கலைலக்கபபட்ட பின்னர, முதலோளித்துவம் மனித இனத்திற்கு

சமோதோனத்லைதயும்,   கட்சி கசழிபலைபயும் உலகளோவிய

ஜனனோயகத்லைதயும் வழங்கும் என ஆளும் உய் தலைவரடுக்குகள்

அறவித்தன.
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யதோரத்தம் டவறு என்பது நிரூபிக்கபபட்டுள்ளது.  1991 இல்

ஈ் தலைவரோக் மீதோன அ கட்சி கமரிக்க ஆக்கி் தலைவரமிபபு மற்றும்

யூடகோஸ்லோவியோவில் உள்னோட்டுப டபோரில் இருந்து

 கட்சி கதோடங்கி,  முடிவில்லோ இ் தலைவரோணுவ டமோதல்கள் இடம் கட்சி கபற்று

வருகின்மண்டபம் நிறைன.  2001   கட்சி கசபடம்பர 11 இல் அ கட்சி கமரிக்கோ மீதோன

தோக்குதலுக்குப பின்னர, “பயங்க் தலைவரவோதத்தின் மீதோன டபோர"
என்பது அதன் பதி கட்சி கனட்டோவது ஆண்லைட கடக்கிமண்டபம் நிறைது.

அதற்கு முடிவு கண்ணுக் கட்சி ககட்டிய தூ் தலைவரத்தில்  கட்சி கதரியவில்லைல.

மோமண்டபம் நிறைோக பூடகோள அ் தலைவரசியல் டபோட்டிகள் மற்றும்

மு் தலைவரண்போடுகள் தீவி் தலைவரமலைடவதோனது தவிரக்கமுடியோமல்

மூன்மண்டபம் நிறைோம் உலகப டபோரின்  கட்சி கவடிபபுக்கு வழிவகுக்கிமண்டபம் நிறைது.

அ கட்சி கமரிக்கோவோனது பி் தலைவரதோன உலக சக்தி என்மண்டபம் நிறை தனது

நிலைலலைய சீனோ பதீலிடு  கட்சி கசய்ய அனுமதிக்கோது என்பலைத

 கட்சி கதளிவோக்கியுள்ளது.  அது சீனோவின் எழுச்சிலைய தடுக்க

இ் தலைவரோணுவ சக்திலையப பயன்படுத்தவும் தயோ் தலைவரோக உள்ளது.

அடத டன் தலைவரம்,  அ கட்சி கமரிக்கோ ் தலைவரஷ்யோவுடன் ஒரு டமோதல்

டபோக்கில் உள்ளது. வோஷிங்டன், யூட் தலைவரசியோ மற்றும் மத்திய

கிழக்கில் ஆதிக்கம்  கட்சி கசலுத்தும் தனது திட்டங்களுக்கு

் தலைவரஷ்யோலைவ ஒரு தலைடயோக கருதுகிமண்டபம் நிறைது. கடந்த வோ் தலைவரம் தோன்,

எதிரத் தோக்குதல் ஆயுதங்கலைள ் தலைவரஷ்யோ சட்ட விட் தலைவரோதமோக

நிலைலநிறுத்தி இருபபதோக கூறக் கட்சி ககோண்டு,  ் தலைவரஷ்யோவிற்கு

எதி் தலைவரோக முன்கூட்டிய தோக்குதலைல னடத்த தயோ் தலைவரோவதோக

டனட்டடோவுக்கோன அ கட்சி கமரிக்க தூதுவர அறவித்துள்ளோர.

அத்தலைகய ஒரு  கட்சி கவளிபபலைடயோன அச்சுறுத்தல்,  இரு

 கட்சி கபரும் அணு ஆயுதம்  கட்சி ககோண்ட சக்திகளுக்கு இலைடயிலோன

டமோதலின் ஒரு ஆபத்தோன விரிவோக்கமோகும்.  உலகம் ஒரு

அணுவோயுத யுத்தத்தின் விளிம்பிற்கு னகரவதுடன் அது

கோவு கட்சி ககோள்ளபடபோகும் உயிரகள் எண்ணிலடங்கோதலைவயோக

இருக்கும்.

அதிகரித்து வரும் சரவடதச வன்முலைமண்டபம் நிறையின் பின்னணியில்,

ஒவ் கட்சி கவோரு னோட்டிலும் குறபபோக அ கட்சி கமரிக்கோ உட்பட

ஏலைனய முன்டனறய முதலோளித்துவ னோடுகளில் சமூக

பதட்டங்கள் அதிகரித்து வருகின்மண்டபம் நிறைன.   கட்சி கதோடரச்சியோன

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர  கட்சி கனருக்கடியும் சமூக சமத்துவமின்லைமயின்

அளவு அதிகரித்துக் கோதுணைபபடுவதும் இந்த பதட்டங்களின்

அடிபபலைட கோ் தலைவரதுணைங்களோக உள்ளன.  ஒரு டசினுக்கும்

குலைமண்டபம் நிறைவோன பில்லியனரகள் மக்கள் கட்சி கதோலைகயில் போதிக்கும்

அதிகமோனவரகளின்  கட்சி கசல்வத்லைத தன்னகத்டத

லைவத்திருக்கிமண்டபம் நிறைோரகள்.  அமசன் உரிலைமயோள் தலைவரோன  கட்சி கஜஃப

 கட்சி கபடஸோஸ், 150  பில்லியன் டோலர மதிபபிலோன தனிபபட்ட

 கட்சி கசோத்துக்கலைள லைவத்துள்ளோர.  ஒரு மணி டன் தலைவரத்திற்குள்,

அவ் தலைவரது  கட்சி கசோத்துக்களுக்கு டசரக்கபபடும் மில்லியன்கள், ஒரு

ச் தலைவரோசரி  கட்சி கதோழிலோளி வோழ்னோள் முழுவதும்  கட்சி கபறும்  கட்சி கமோத்த

 கட்சி கதோலைகலைய விட கணிசமோன மடங்கு அதிகமோகும்.

சமூக சமத்துவமின்லைமயும்  ஜனனோயகத்தின்   கட்சி கபோறவும்

சமூக சமத்துவமின்லைமயோனது தவிரக்க முடியோதவோறு சமூக

மற்றும் வரக்க டமோதல்கலைள உருவோக்குகிமண்டபம் நிறைது.  ஒரு

குறபபிட்ட கட்டத்தில்,  சமூக பதட்டம் மிகவும் தீவி் தலைவரமோகும்

டபோது,  ஜனனோயக வழிமுலைமண்டபம் நிறைகள்  கட்சி கபோறந்து விழத்

 கட்சி கதோடங்குகின்மண்டபம் நிறைன.  இதுடவ இபடபோது உல கட்சி ககங்கும்

வளரந்து வரும் நிலைலலைம ஆகும்.  அ கட்சி கமரிக்கோவின்

ஜனோதிபதியோக  கட்சி கடோனோல்ட் ட்் தலைவரம்ப டதரந் கட்சி கதடுக்கபபட்டலைம,

முதலோளித்துவ வரக்கம் ஆட்சி  கட்சி கசய்து வந்த

நீண்டகோலமோக நிறுவபபட்ட அடத ஜனனோயக அ் தலைவரசியல்

கட்டலைமபபுமுலைமண்டபம் நிறையின்  கட்சி கபோறவின் அறகுறயோகும்.  போசிசம்

மீண்டும் அதிகோ் தலைவரத்திற்கு வரும் அபோயத்லைத பற்ற

ப் தலைவரந்தளவில் டபசபபடுகிமண்டபம் நிறைது.

ஜனனோயகம் எபபடி ம் தலைவரணிக்கிமண்டபம் நிறைது (How  Democracy  Dies),

என்மண்டபம் நிறை நூலின் ஆசிரியரகளோன ஸ்டீவன்  கட்சி கலவிட்ஸ்கியும்

டோனியல் சிபலோட்டும் டவதலைனயுடன் பின்வருமோறு

எழுதுகின்மண்டபம் நிறைோரகள்:

னமது ஜனனோயகம் ஆபத்தில் உள்ளதோ?

இபபடி ஒரு டகள்வி டகட்கபபடும் என்று னோம்
நிலைனத்துக்கூட போரக்கவில்லைல …  கடந்த
இ் தலைவரண்டு ஆண்டுகளில்,  அ் தலைவரசியல்வோதிகள்

அ கட்சி கமரிக்கோவில் முன்பில்லோத வி-ஷேயங்கலைள

பற்ற டபசுவலைதயும்  கட்சி கசய்வலைதயும் னோங்கள்

கவனித்திருக்கிடமண்டபம் நிறைோம் — ஆனோல்,  ஏலைனய

னோடுகளிலும் ஜனனோயக  கட்சி கனருக்கடியின்

முன்னறகுறலைய னோம் அலைடயோளம்

கண்டுள்டளோம்.  பல அ கட்சி கமரிக்கரகலைளப

டபோலடவ,  னோங்கள் பயபபடுகிடமண்டபம் நிறைோம்,

எவ்வோமண்டபம் நிறைோயினும்,  உண்லைமயில் நிலைலலைம

இங்டக அந்தளவு டமோசமோக இருக்க

முடியோது என்று னமக்கு னோடம உறுதிபபடுத்த

முயல்கிடமண்டபம் நிறைோம்.

எனினும்,  னோம் கவலைலபபடுகிடமண்டபம் நிறைோம்.  ...

உலகின் பழலைமயோன மற்றும் மிகவும்

 கட்சி கவற்றக் தலைவரமோன ஜனனோயக னோடுகளில் ஒன்றன்

வீழ்ச்சி மற்றும் சீ் தலைவரழிவிடனோடு னோம் வோழ்ந்து

 கட்சி ககோண்டிருக்கிடமண்டபம் நிறைோமோ?

முன்னோள் அ கட்சி கமரிக்க  கட்சி கவளியுமண்டபம் நிறைவுச்  கட்சி கசயலர மடலைலன்

ஆல்பிலை் தலைவரட்,  போசிசம்:  ஒரு எச்சரிக்லைக, (Fascism: A Warning)

என்மண்டபம் நிறை தலைலபபில் ஒரு புத்தகத்லைத எழுதியுள்ளோர,  இதில்

அ கட்சி கமரிக்கோவில் அதிதீவி் தலைவர வலதுசோரிகளின் மீள்எழுச்சிக்கு

அவர பின்வரும் எளிலைமயோன விளக்கத்லைத அளிக்கிமண்டபம் நிறைோர:
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"போசிசமோனது கடந்த கோலத்தில் இருந்த

ஆறபடபோன புண் என்று னோங்கள்

நிலைனத்டதோடமயோனோல்,   கட்சி கவள்லைள

மோளிலைகயில் ட்் தலைவரம்பலைப இருத்தியலைம,

கட்டுத்துணிலைய அகற்ற புண்ணின்

டமற்ப் தலைவரபலைப சு் தலைவரண்டி மீண்டும்

புண்துணைோக்குவது டபோன்மண்டபம் நிறை  கட்சி கசயலோகும்.

ஆனோல் இந்த அ் தலைவரசியல் கண்டறதல் என்பது,

சரவோதிபத்தியத்தின் மீள்எழுச்சி ஒரு உலக அளவிலோன

டபோக்கு என்பலைத புமண்டபம் நிறைக்கணிக்கிமண்டபம் நிறைது. மக்கள் எதிர ஜனனோயம்

(The  People  Versus  Democracy) என்மண்டபம் நிறை நூலில்,  யோஸ்-ஷேோ

மூன்க் என்பவர,  போசிச இயக்கங்களின் புத்துயிரபபு பற்ற

உலகளோவிய அளவில் கவனம்  கட்சி கசலுத்துகிமண்டபம் நிறைோர:

உதோ் தலைவரதுணைமோக,   கட்சி கடோனோல்ட் ட்் தலைவரம்பலைப ஒரு

தனித்துவமோன அ கட்சி கமரிக்க நிகழ்வுபடபோக்கோக

போரபபது ஏமோற்றுவதோகடவ இருக்கும்.  ...

ஆனோல் இன்னும்,  ட்் தலைவரம்ப முன்லைவக்கும்

அச்சுறுத்தலின் உண்லைமயோன தன்லைம மிக

ப் தலைவரந்த உள்ளடக்கத்திடலடய புரிந்து

 கட்சி ககோள்ளபபட முடியும்:  ஏ கட்சி கதன்ஸில் இருந்து

அங்கோ் தலைவரோ, சிட்னி முதல் ஸ்டோக்டகோம், மற்றும்

வோரடசோவில் இருந்து  கட்சி கவலிங்டன் வலை் தலைவர,

ஒவ் கட்சி கவோரு பி் தலைவரதோன ஜனனோயகத்திலும்,

அதிதீவி் தலைவர வலதுசோரி ஜன் தலைவரஞ்சகவோதிகள்

வலிலைம  கட்சி கபற்றுவலைத னோம் அவதோனிக்க

டவண்டும்.  இந்த எல்லோ னோடுகளிலும் தலைல

தூக்கி வரும் ஜன் தலைவரஞ்சகவோதிகளுக்கு

இலைடயில்  கட்சி கதளிவோன டவறுபோடுகள் இருந்த

டபோதும்,  அவற்றன்  கட்சி கபோதுவோன தன்லைமகள்

ஆழமோனலைவகளோக உள்ளன. அலைவ

ஒவ் கட்சி கவோன்றும் அ் தலைவரசியல் அலைமபபுமுலைமண்டபம் நிறைக்கு

வியக்கத்தக்கவோறு ஒத்த வழிகளில் ஆபத்லைத

ஏற்படுத்துவனவோக உள்ளன.

சமீபத்தில்  கட்சி கவளியோன மற் கட்சி கமண்டபம் நிறைோரு புத்தகம்,  போசிசம் எபபடி

 கட்சி கசயற்படுகிமண்டபம் நிறைது (How  Fascism  Works) என்பதோகும். இலைத

எழுதிய டஜசன் ஸ்் தலைவரோன்லி,  வலதுசோரி அதிதீவி் தலைவரவோதத்தின்

வளரச்சியின் பூடகோள தன்லைமயில் கவனம்  கட்சி கசலுத்துகிமண்டபம் நிறைோர:

சமீபத்திய ஆண்டுகளில்,  உல கட்சி ககங்கிலும்

உள்ள பல னோடுகள் சில வலைகயோன

அதிதீவி் தலைவர வலதுசோரி டதசியவோதத்தோல்

டமலோதிக்கம்  கட்சி கசலுத்தபபடுகின்மண்டபம் நிறைன;  இந்த

பட்டியலில் ் தலைவரஷ்யோ,  டபோலந்து,  இந்தியோ,

துருக்கி மற்றும் அ கட்சி கமரிக்கோ ஆகியலைவ

அடங்கும் ...  ஒரு னபர அதிகோ் தலைவரத்துவ

தலைலவ் தலைவரோக ஒரு னோட்லைட பி் தலைவரதிநிதித்துவம்

 கட்சி கசய்யும் சில வலைகயோன இன,  மத,

கலோச்சோ் தலைவரத்தின் அதீதடதசியவோதத்திற்கு

'போசிசம்'  என்மண்டபம் நிறை முத்திலை் தலைவரலைய னோன்

டதரந் கட்சி கதடுக்கின்டமண்டபம் நிறைன்.

போசிச எழுச்சியின் மிக ஆபத்தோன  கட்சி கவளிபபோடோனது,

டஜரமனியில் சமீபகோல அபிவிருத்திகளோல் கோதுணைக்கூடியதோக

இருக்கின்மண்டபம் நிறைது. அங்கு மூன்மண்டபம் நிறைோம் குடிய் தலைவரசும் (Third  Reich)

மற்றும் இ் தலைவரண்டோம் உலகப டபோரும் முடிவலைடந்து எழுபது

ஆண்டுகளுக்கும் பின்னர,  னோஜிகள் மீண்டும் ஒரு தீவி் தலைவர

அ் தலைவரசியல் சக்தியோக தலைல தூக்கியுள்ளனர.  னோஜி

ஆரபபோட்டக்கோ் தலைவரரகள்,  இன கட்சி கவற மற்றும் யூதவிட் தலைவரோத

டகோ-ஷேங்கலைள எழுபபிக் கட்சி ககோண்டு,   கட்சி ககம்னிட்ஸ் மற்றும்

டடோரட்முண்ட்  கட்சி கதருக்களில் ஊரவலம் வந்தனர.  இந்த

ஆரபபோட்டங்களின் முக்கியத்துவம் இருபபது குறபபோக

அவற்றன் அளவில் அல்ல.  னோஜிகள் இன்னமும் சிறய

அ் தலைவரசியல் சக்தியோகடவ உள்ளனர,  டமலும் அவரகள்

டஜரமனிக்குள்  கட்சி கவறுக்கபபடுகிமண்டபம் நிறைோரகள்.  ஆனோல் னோஜிகள்

டஜரமன் அ் தலைவரசின் உயரந்த மட்டத்தில் சக்திவோய்ந்த

ஆத் தலைவரலைவ  கட்சி கபற்றுள்ளனர.   கட்சி ககம்னிட்ஸில் னடந்த

ஆரபபோட்டத்லைதத்  கட்சி கதோடரந்து,  ஆளும் கூட்டணி

அ் தலைவரசோங்கத்தின் உள்துலைமண்டபம் நிறை அலைமச்சர டகோரஸ்ட்

சீடகோஃவர,  னோஜி கும்பலுக்கோன அவ் தலைவரது அன்போன

ஆத் தலைவரலைவ  கட்சி கவளிபபடுத்தினோர.  இந்த ஆரபபோட்டத்லைத

போரத்துக் கட்சி ககோண்டிருந்த  கட்சி கவளினோட்டவரகலைள அந்த கும்பல்

அச்சுறுத்தியலைத,  அ் தலைவரசியலலைமபபின் போதுகோபபுக்கோன

அலைமச்சகத்தின் தலைலவ் தலைவரோன கோன்ஸ் டஜோரக் மோ கட்சி கஸன்,

மறுத்தோர.  அதற்கோன ஒளிபபதிவு ஆதோ் தலைவரம் இருந்த

டபோதிலும் அவர இந்த மறுபலைப  கட்சி கவளியிட்டோர.

மூன்மண்டபம் நிறைோம் குடிய் தலைவரசின் முழு பயங்க் தலைவரத்லைதயும் அனுபவித்த

னோடோன டஜரமனியில் னோஜிகளின் புத்துயிரபபிற்கு எது

கோ் தலைவரதுணைமோகின்மண்டபம் நிறைது?  னோ கட்சி கடங்கிலும் ஹிட்லரிசத்தோல்

போதிக்கபபட்டவரகளுலைடய நிலைனவுக்கு அஞ்சலி  கட்சி கசலுத்தும்

எண்துணைற்மண்டபம் நிறை நிலைனவுச்சின்னங்கள் உள்ளன.  ஆனோல்,

குதுணைபபடுத்தபபடோத  கட்சி கதோற்று டனோலையப டபோன்று,  பலைழய

அறகுறகள் மீண்டும் தங்கலைள  கட்சி கவளிபபடுத்திக்

கோட்டுகின்மண்டபம் நிறைன.  போசிசத்லைதப பற்றய மிகச்சிமண்டபம் நிறைந்த

பகுபபோய்லைவ  கட்சி கசய்த ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி,  இதற்கோன அ் தலைவரசியல்

டதோற்றுவோய்,  முதலோளித்துவத்தின் மு் தலைவரண்போடுகளிலும்,

பூடகோள  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர  கட்சி கனருக்கடியிலுடம உள்ளது என்மண்டபம் நிறைோர.

பூடகோள  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர  கட்சி கனருக்கடியின் அழுத்தங்கள்,

சரவடதச புவிசோர பதட்டங்கள் மற்றும் உள்னோட்டு சமூக

டமோதல்களின் அழுத்தத்தின் கீழ்,  முதலோளித்துவ
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ஜனனோயகம்  கட்சி கபோறந்து டபோவலைத தடுக்க முடியோது என்று

அவர வலியுறுத்தினோர.

முதலோளித்துவத்தின் அடிபபலைடயில் ஜனனோயகத்லைத

மீட் கட்சி கடடுக்க மற்றும் மீளலைமக்க முடியோது. மக்கள் முன்னணி

என்மண்டபம் நிறை துட் தலைவரோக அ் தலைவரசியலைல கண்டனம்  கட்சி கசய்து 1930 ல்

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி விடுத்த எச்சரிக்லைக,  மிகப  கட்சி கபருமளவில்

சமகோல  கட்சி கபோருத்தத்லைத  கட்சி ககோண்டுள்ளது.  இந்த மக்கள்

முன்னணி  கட்சி ககோள்லைக, "தோ் தலைவரோளவோத" மற்றும் "முற்டபோக்கோன"

முதலோளித்துவக் கட்சிகள் என அலைழக்கபபடுவனவற்றுக்கு

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்லைத அடிபணியச்  கட்சி கசய்து, அதன் மூலம்

போசிசத்தின்  கட்சி கவற்றலைய உறுதிபபடுத்தியது.  1936 ல்

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி இபபடி எழுதினோர:

 கட்சி கதோழிலோளரகலைளயும் விவசோயிகலைளயும்

போ் தலைவரோளுமன்மண்டபம் நிறை மோலையக்குள் அடக்குவதன்

மூலம்,  டபோ் தலைவரோடுவதற்கோன அவரகளது

விருபபத்லைத முடக்குவதன் மூலம்,  மக்கள்

முன்னணியோனது போசிசத்தின்  கட்சி கவற்றக்கு

சோதகமோன நிலைலலைமகலைள உருவோக்குகிமண்டபம் நிறைது.

முதலோளித்துவத்துடன் கூட்டணி அலைமக்கும்

 கட்சி ககோள்லைகயினோல், புதிய  கட்சி ககோடுலைமகள்,

பலி கட்சி ககோடுத்தல்கள் மற்றும் பல ஆண்டுகோல

போசிச பயங்க் தலைவரத்துடன் போட்டோளி வரக்கம்

விலைல  கட்சி ககோடுக்கடவண்டியிருக்கும்.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியின் அலைனத்து எச்சரிக்லைககளும்

யதோரத்தமோகியுள்ளன.  "மக்கள் முன்னணி"  என்பது

1939 க்கும் 1945 க்கும் இலைடயில் பல்லோயி் தலைவரக்கதுணைக்கோன

மக்களின் உயிரகலைள கோவு கட்சி ககோண்ட டப் தலைவரழிவுகளில்

முடிவலைடந்தது.  இன்னமும்,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிசத்தின் எதிரிகள் —

அதோவது வ் தலைவரலோற்றன் படிபபிலைனகலைள நி் தலைவரோகரிக்கும் டபோலி-

இடது அ் தலைவரசியல் டமோசடிக்கோ் தலைவரரகள்— இன்று 1930 கள்

மற்றும் 1940 களின் டப் தலைவரழிவுகளுக்கு  கட்சி கபோறுபபோன அடத

 கட்சி ககோள்லைககளுக்கோக வக்கோலத்து வோங்குகின்மண்டபம் நிறைனர.

தற்கோலத்திய டபோலி-இடது தத்துவவோதிகளில் மிகவும்

பி் தலைவரபலமோன டப் தலைவரோசிரிலைய சோந்தோல் மூஃப (Chantal  Mouffe),

னவ-ஸ்் தலைவரோலினிச மக்கள் முன்னணி வரக்க ஒத்துலைழபபின்

சமீபத்திய வடிவமோக,  ஒரு "இடது ஜன் தலைவரஞ்சகவோதத்லைத"

முன்லைவக்கின்மண்டபம் நிறைோர.   கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவரப

போத்தி் தலைவரத்லைத அடிபபலைடயோகக்  கட்சி ககோண்ட "அத்தியோவசிய"

இடது அ் தலைவரசியலைல நி் தலைவரோகரிக்கவும்,  முதலோளித்துவ

சு் தலைவரண்டலுக்கு எதி் தலைவரோன  கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின்

டபோ் தலைவரோட்டத்லைத நி் தலைவரோகரிக்கவும்  கட்சி கவளிபபலைடயோக அலைழபபு

விடுக்கும் மூஃப,  "தோ் தலைவரோளவோத ஜனனோயக ஆட்சியுடன்

‘பு் தலைவரட்சிக் தலைவரமோன’ முலைமண்டபம் நிறையில் முறத்துக் கட்சி ககோள்ள டவண்டும்”

என இடது ஜன் தலைவரஞ்சகவோதம் வலியுறுத்தவில்லைல எனக்

கூறுகிமண்டபம் நிறைோர.

"தோ் தலைவரோளவோத-ஜனனோயக அலைமபபுகலைள அழிக்கோமடலடய

தற்டபோலைதய டமலோதிக்க ஒழுங்லைக மோற்றுவது

சோத்தியமோகும்"  என்று அவர எழுதுகிமண்டபம் நிறைோர. சு் தலைவரண்டல்,

அடக்குமுலைமண்டபம் நிறை மற்றும் சமத்துவமின்லைமயின்  கட்சி ககோடூ் தலைவரமோனதும்

போரியளவில் ஆயுதம்தரித்த போதுகோவலனோன

முதலோளித்துவ-ஏகோதிபத்திய அ் தலைவரசின் மீது லைகலைவக்க

கூடோது.  முதலோளித்துவ அ் தலைவரலைசயும்,  முதலோளித்துவ

 கட்சி கசல்வந்த தன்னலக்குழுலைவயும் உற்பத்தி மற்றும் நிதியியல்

வழிமுலைமண்டபம் நிறையின் தனியோர  கட்சி கசோத்துலைடலைமகலைளயும்

அகற்றுவது டபோன்மண்டபம் நிறை பு் தலைவரட்சிக் தலைவர மோரக்சிச

டவலைலத்திட்டத்திற்கு எதி் தலைவரோக டப் தலைவரோசிரிலைய மூஃப

முன்லைவக்கும் மோற்றீடு என்ன? அவர எழுதியதோவது: "இடது

ஜன் தலைவரஞ்சக அணுகுமுலைமண்டபம் நிறையோனது,  வலதுசோரிக் கட்சிகளின்

ஆத் தலைவரவோளரகளுக்கு அலைழபபு விடுக்கும் ஒரு டவறுபட்ட

 கட்சி கசோற்பதங்கலைள மற்றும் ‘டவறு ஒரு  கட்சி கமோழிலைய’
பயன்படுத்த முயற்சிக்க டவண்டும்"!  அ் தலைவரசியல்

திவோல்நிலைலயின் இலைதவிட மிகவும்  கட்சி கதளிவோன

 கட்சி கவளிபபோட்லைட கற்பலைன  கட்சி கசய்து போரக்க முடியுமோ?  ஒரு

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர டவலைலத்திட்டத்தின் அடிபபலைடயில்  கட்சி கதோழிலோள

வரக்கத்லைத அணிதி் தலைவரட்டோமல் போசிச அபோயத்லைத எதிரக்க

முடியும் என்று டப் தலைவரோசிரிலைய மூஃப எம்லைம

னம்பலைவக்கின்மண்டபம் நிறைோர.  சீரதிருத்தவோதத்லைத ஒரு புதிய

 கட்சி கசோற்பதத்துடன் அலங்கரிபபது அவரகளுக்கு

அவசியமோகியுள்ளது.

பு் தலைவரட்சிக் தலைவர தலைலலைமத்துவத்தின்   கட்சி கனருக்கடி

முதலோளித்துவத்தின் ம் தலைவரதுணை ஓலத்தின் சகோபதத்திற்கு

அதுடவ முன்லைவக்கும் அ் தலைவரசியல் மோற்றீடு,  ஒன்று போசிச

கோட்டுமி் தலைவரோண்டித்தனம் அல்லது டசோசலிசப பு் தலைவரட்சியோகும்.

இதில் ஏதோவ கட்சி கதோன்றன்  கட்சி கவற்றடய மனிதகுலத்தின்

எதிரகோலத்லைத தீரமோனிக்கும்.  போசிசத்தின்  கட்சி கவற்ற மனித

னோகரீகத்தின் ம் தலைவரதுணைத்லைத குறக்கும்.  டசோசலிசப பு் தலைவரட்சியின்

 கட்சி கவற்றயோனது மனித னோகரீகத்தின் புத்துயிரபபும்

மலரச்சியும் ஒரு புதிய மட்டத்தில் டதோன்றுவலைத

சோத்தியமோக்கும். இதுடவ னம் முன்னுள்ள  கட்சி கதரிவு.

இருபதோம் நூற்மண்டபம் நிறைோண்டின் முதல் தசோபதங்களில் பு் தலைவரட்சிக் தலைவரப

டபோ் தலைவரோட்டங்களின் ஏற்மண்டபம் நிறைத்தோழ்வுகலைள பற்றக் கண்டறந்து,

1917  அக்டடோபரின்  கட்சி கபரும்  கட்சி கவற்றலையத்  கட்சி கதோடரந்து வந்த

பல டதோல்விகளுக்கோன கோ் தலைவரதுணைத்லைத விளக்க முற்பட்ட

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி,  "பு் தலைவரட்சிக் தலைவர தலைலலைமயின்  கட்சி கனருக்கடிடய"

சகோபதத்தின் அடிபபலைட பி் தலைவரச்சலைன என்று அலைடயோளம்

கண்டோர.  டசோசலிசத்தின்  கட்சி கவற்றக்கோன புமண்டபம் நிறைநிலைல
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நிலைலலைமகள் இருந்தன.  ஆனோல் அகநிலைல கோ் தலைவரணியோன

தலைலலைமத்துவம் என்மண்டபம் நிறை தீரக்கபபடோத பி் தலைவரச்சிலைனடய

எஞ்சியுள்ளது.  இதுடவ னமது சகோபதத்தின் அடிபபலைட

பணியோகும்.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிசத்தின் எதிரபபோளரகள்,  குறபபோக எண்துணைற்மண்டபம் நிறை

குட்டி முதலோளித்துவ டபோலி-இடது அ் தலைவரசியலின்

பி் தலைவரதிநிதிகளிலைடடய உள்ளவரகள்,  னோன்கோம் அகிலத்லைத

"குறுங்குழுவோதிகள்"  என்று தோக்குவலைத வழக்கமோக்கி

 கட்சி ககோண்டுள்ளனர.  குட்டி முதலோளித்துவ டபோலி-இடதுகலைளப

டபோல், ஆளும் வரக்கத்துடன்  கட்சி கதோடரபுகலைள லைவத்திருக்க

அலைனத்துலகக் குழு மறுபபலைதயும் அவரகளோல்

 கட்சி கபோறுத்துக் கட்சி ககோள்ள முடியவில்லைல.

டகோட்போடுகலைள கலைடபபிடிபபதன் மூலம்,  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிச

இயக்கத்தோல் தம்முடன் மில்லியன் கதுணைக்கோனவரகலைள

டசரக்க முடியவில்லைல என்மண்டபம் நிறை உண்லைமலைய னமது

எதிரபபோளரகள் சுட்டிக்கோட்டுகின்மண்டபம் நிறைனர.  "னோன்கோம் அகிலம்

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கியோல் பி் தலைவரகடனபபடுத்தபபட்டடத அன்ற,  அது

ஒருடபோதும் கட்டி கட்சி கயழுபபபபடவில்லைல"  என்பது எமது

எதிரிகளிலைடடய பி் தலைவரபலமோன ஒரு கூற்று ஆகும்.  இந்த

கருத்தின் மூலம் அவரகள் கடந்த எண்பது ஆண்டுகளில்

வரக்கப டபோ் தலைவரோட்டத்தின் முழு வ் தலைவரலோற்றலிருந்து னோன்கோம்

அகிலத்தின் பரிதுணைோமத்லைத பிரிக்கின்மண்டபம் நிறைனர. ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகள்,

மோடவோவோதிகள்,  முதலோளித்துவ டதசியவோதிகள்,

 கட்சி கதோழிலோளர அதிகோ் தலைவரத்துவங்கள் டபோன்மண்டபம் நிறை,  டபோலி-

இடதுகளோல் ஆதரிக்கபபடும் கட்சிகளும் அலைமபபுக்களும்,

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கிஸ்டுகள் மீது அவதூறு சுமத்தி,  சிலைமண்டபம் நிறையில்

அலைடத்து மற்றும்  கட்சி ககோலைல  கட்சி கசய்வதன் மூலம் னோன்கோம்

அகிலத்தின் அபிவிருத்திலைய தடுக்க முயற்சித்தலைத

அவரகள் மமண்டபம் நிறைந்துவிட விரும்புகின்மண்டபம் நிறைனர.

னமது எதிரிகள் னோன்கோம் அகிலத்திற்கு ஒரு மோற்றீடோக

எலைத முன்லைவக்கின்மண்டபம் நிறைனர?  அவரகள் கடந்த எண்பது,

னோற்பது அல்லது இருபது ஆண்டுகள் தங்கள் அ் தலைவரசியல்

னடவடிக்லைககலைள நிலைனவுகூ் தலைவர முயன்மண்டபம் நிறைோல்,  எந்த அ் தலைவரசியல்

சோதலைனகலைள அவரகளோல்  கட்சி கபருலைமயுடன் சுட்டிக்கோட்ட

முடியும்?  ஸ்் தலைவரோலினிஸ்டுகளோல் டசோவியத் ஒன்றயத்தின்

துகள்கலைளயும் ் தலைவரஷ்யோவின்  கட்சி கபோருளோதோ் தலைவர சீ் தலைவரழிலைவயும்

சுட்டிக்கோட்ட முடியும். மோடவோவோதிகளோல் சீனோலைவ பூடகோள

முதலோளித்துவத்தின் ஒரு லைமய புள்ளியோகவும் டசின்

கதுணைக்கோன புதிய பில்லியனரகளின் இருபபிடமோகவும்

மோற்றயலைதடய சுட்டிக்கோட்ட முடியும். கோஸ்ட்ட் தலைவரோவோதிகளோல்

கியூபோ மீண்டும் அ கட்சி கமரிக்க சுற்றுலோ பயணிகளின் ஒரு

புகலிடமோக எபபடி மோறயுள்ளது என்பலைதயும்,  உள்னோட்டுப

 கட்சி கபோருளோதோ் தலைவரம் உயிரபிலைழக்க அ கட்சி கமரிக்க டோலரகள்

அவசியமோகி இருபபலைதயும் சுட்டிக்கோட்ட முடியும்.  சமூக

ஜனனோயகக் கட்சிகள் முதலோளித்துவ வரக்கத்தின்

போ் தலைவரம்பரிய வலதுசோரிக் கட்சிகளிடமிருந்து ஏமண்டபம் நிறைத்தோழ

டவறுபட்டலைவ அல்ல.  சமூக ஜனனோயக அலைமபபுகள்

டசோசலிசத்திற்கோன டபோ் தலைவரோட்டத்தின் கருவிகளோக மோற்மண்டபம் நிறைபபட

முடியோது என்பலைத நிரூபிக்க பிரிட்டனில் டகோரபின் ஒரு

சிமண்டபம் நிறைந்த உதோ் தலைவரதுணைம்.  உண்லைமயில்,  அவரகலைள இனி

ஓ் தலைவரளவோன சமூக சீரதிருத்த கருவிகளோகவும் கூட மோற்மண்டபம் நிறை

முடியோது.  ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி பயன்படுத்திய  கட்சி கசோற் கட்சி கமண்டபம் நிறைோடலை் தலைவர

ஞ்ஞோபகபபடுத்தினோல்,  இந்த அலைமபபுகளுக்கு இலைடயில்

 கட்சி கபோதுவோக உள்ள விடயம்,  அலைவ டமலும் டமலும்

அழுகிபடபோய்க் கட்சி ககோண்டிருக்கின்மண்டபம் நிறைன.

 கட்சி கதோழிலோள வரக்கத்தின் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர தலைலலைம  கட்சி கனருக்கடிலைய

தீரக்க ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி னோன்கோம் அகிலத்லைத ஸ்தோபித்தோர.

முதலோளித்துவத்தின் ம் தலைவரதுணை ஓலத்தின் சகோபதத்தில்

முன்லைவக்கபபடும் அ் தலைவரசியல் பணிகலைள எளிதில்

பூரத்தி கட்சி கசய்ய முடியோது என்பலைத அவர புரிந்து  கட்சி ககோண்டோர.

ஸ்் தலைவரோலினிச ஆட்சியின் ஒரு முகவ் தலைவரோல் அவர படு கட்சி ககோலைல

 கட்சி கசய்யபபடுவதற்கு மூன்று மோதங்களுக்கு முன்பு,  1940  டம

மோதம் ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி எழுதியதோவது:

நீண்டகோல ம் தலைவரதுணை ஓலத்லைத அலட்சியம்

 கட்சி கசய்தோல், முதலோளித்துவ உலகிற்கு மோற்று

வழி இல்லோமல் டபோகும். பல ஆண்டு கோல,

அல்லது பல தசோபத கோல டபோர, எழுச்சிகள்,

டமோதல் தவிரபபுகள்,  புதிய டபோரகள்,  புதிய

எழுச்சிகள் ஆகியவற்லைமண்டபம் நிறை எதிர கட்சி ககோள்ள நீண்ட

தயோரிபபுகள் அவசியமோக இருக்கும்.  ஒரு

இளம் பு் தலைவரட்சிக் தலைவர கட்சி இந்த முன்டனோக்லைக

அடித்தளமோகக்  கட்சி ககோள்ள டவண்டும்.

ட் கட்சி க் தலைவரோட்ஸ்கி எதிரபோரத்தலைதபடபோல மனித இனம் "பல

தசோபத கோல டபோர,  எழுச்சிகள்,  டமோதல்கள்,  புதிய

டபோரகள் மற்றும் புதிய எழுச்சிகலைளக்" கடந்து வந்துள்ளது.

மிகவும் சோதகமற்மண்டபம் நிறை சூழ்நிலைலலைமகளின் கீழ் அ் தலைவரசியல்

ரீதியோக துன்புறுத்தபபட்ட சிறுபோன்லைமயின் தலைவரோக இருந்து

மோரக்சிசத்தின் போ் தலைவரம்பரியத்லைத போதுகோக்க,  அலைனத்துலகக்

குழுவின் தலைலலைமயில் னோன்கோம் அகிலம் மிகபப் தலைவரந்த

அனுபவத்லைத தி் தலைவரட்டிக் கட்சி ககோண்டுள்ளது.  நிகழ்வுகள் அதன்

வ் தலைவரலோற்று முன்டனோக்லைக நிரூபித்துள்ளன. தற்டபோலைதய

இந்த மிக முதிரவலைடந்த கட்டத்தில்,  முதலோளித்துவத்தின்

ம் தலைவரதுணை ஓலம்,  டசோசலிசப பு் தலைவரட்சியின் ப் தலைவரந்த உலகக்

கட்சியோக னோன்கோம் அகிலத்லைத கட்டி கட்சி கயழுபபுவதற்கோன

நிலைலலைமகலைள உருவோகியுள்ளன.
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