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நான்காம் அகிலத்தின் 80 ஆண்டுகள
குறித்து இந்திய ட்ந்திய ட்ரஇாட்ஸ்கிஸ்டுகளின்

ந்திய ட்ர்ாதுக்கூட்டம்
6 November 2018

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் (ICFI)

இந்திய ஆதரவாளர்கள் நான்காம் அகிலத்தின் 80 வது
ஆண்டு நின் அனிறைவு மற்றும் நான்காம் அகிலத்தின்

அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்ன் அனகப் பிரவாின் அனை ச ா லி 
 மத்துவக் கட்சியின் 50 வது ஆண்டு நின் அனிறைன் அனவக்

ககாண்டாடும் க ன்ன் அனின் அனை க ாதுக் கூட்டகமான்றுக்கு

அன் அனஅப்பு விடுத்துள்ளின் அனைர்.

உலக ட்கராட்ஸ்கி  இயக்கமாின் அனைது, விஞ்்ஞாின் அனை

மார்க்சி த்திற்காின் அனை ச ாராட்டத்தின் முழு  ாரம் ரயத்ன் அனதயும்

உள்ளடக்கியுள்ளது.   ாசி ம் மற்றும்  ர்வாதிகாரம்,   மூக

எதிர்ப்புரட்சி மற்றும் ச ாருக்கு எதிராக ஒரு ச ா லி 

மற்றும்  ர்வசத  முன்சின் அனைாக்கின் அடிப் ன் அனடயில் உலக
கதாழிலாள வர்க்கத்ன் அனத ஐக்கியப் டுத்துவதற்கு ச ாராடும்

ஒசர அரசியல் ச ாக்கு நான்காம் அகிலத்தின்
அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு மட்டுசம.

1917 ரஷ்யப் புரட்சியின் இன் அனயின் இணைத் தன் அனலவராின் அனை லிசயான்

ட்கராட்ஸ்கியிின் அனைால்  ர்வசத  கதாழிலாள வர்க்கத்தின்

புரட்சிகரத் தன் அனலன் அனமயாக நான்காம் அகிலம் நிறுவப் ட்டது.
அது,  ஏகாதி த்தியத்திற்கு எதிராின் அனை வாழ்வா,   ாவா

ச ாராட்டத்தில் ஸ்ராலினி ம் உட் ட அதன் அன் அனின் அனைத்து
ஏஜன்டுகளுக்கும் எதிராக நிறுவப் ட்டது.  ஸ்ராலினி ம்,

ச ாவியத் ஒன்றியத்தில்,  ஒரு  லுன் அனக க ற்ிறை
அதிகாரத்துவத்தின் நலன்களுக்காக கதாழிலாள

வர்க்கத்திடமிருந்து அரசியல் அதிகாரத்ன் அனத வன்முன் அனிறையில்
ன் அனகப் ற்றியதுடன் உலகப் புரட்சியின் முன்சின் அனைாக்ன் அனக

நிராகரத்தது.

1953  இலிருந்து நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக்

குழுவிின் அனைால் வழி நடத்தப் டும்,  நான்காம் அகிலம், எட்டு

த ாப்தங்கள் நீடித்த ககாள்ன் அனகப் பிடிப் ாின் அனை,  புரட்சிகரமாின் அனை

ச ாராட்ட வரலாற்று  தின் அனவ ககாண்டுள்ளது.

கதற்காசியாவில் இந்தப் ச ாராட்டத்தில் இலங்ன் அனக ச ா லி 

 மத்துவக் கட்சி ஒரு முக்கிய  ங்ன் அனக ஆற்றியுள்ளது.

புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கஅகம், 1968 இல் நிறுவப் ட்டது, அது

முதலாளித்துவத்தின் அரசியல் பிரதிநிதிகளால்
முன்கின் அனைடுக்கப் ட்ட வகுப்புவாதம் மற்றும் சதசியவாதத்திற்கு

எதிராக, இலங்ன் அனக ஆளும் உயரடுக்கின் ஒவ்கவாரு

பிரவிலும் இருந்து கதாழிலாள வர்க்கத்தின் அரசியல்

சுயாதீின் அனைத்திற்காகவும்,  கதாழிலாள வர்க்கத்தின்
ஐக்கியத்திற்காகவும்,ச ாராடி வரும் ஒரு கன் அனிறையற்ிறை  ாதன் அனின் அனை

 தின் அனவ ககாண்டுள்ளது.

ட்கராட்ஸ்கி த்திற்காின் அனை இந்த ச ாராட்டம் இப்ச ாது இந்தியா
உட் ட, உலககங்கிலும் உள்ள கதாழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு

எழுச்சியுடன் ஊடுருவல் க ய்கிிறைது. ச ா லி த்தின்  க்கமாக
அதிகமாக ஈர்க்கப் ட்டு வரும்,  கதாழிலாளர்கள் மற்றும்

இன் அனள்ஞர்கள்,  நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக்
குழுவின் வரலாற்றில் குவிந்திருக்கும் கதாழிலாள

வர்க்கத்தின் மூசலா ாய அனு வங்களில் கல்வியூட்டப் ட
சவண்டும்.

இலங்ன் அனக ச ா லி   மத்துவக் கட்சியின் ஒரு முன்ின் அனைண

உறுப்பிின் அனைர்,  க ன்ன் அனின் அனை கூட்டத்தில் உன் அனரயாற்றுவார்.
கதாழிலாளர்கள்,  ஒடுக்கப் ட்டவர்கள்,  இன் அனள்ஞர்கள்,

மாயின் இணைவர்கள், புத்திஜீவிகள் மற்றும் உலக ச ா லி  வன் அனலத்
தள (WSWS) வா கர்கள் அன் அனின் அனைவன் அனரயும் இக்கூட்டத்தில்

கலந்து ககாள்ளும் டியும்,  ச ா லி ப் புரட்சியின்
முன்சின் அனைாக்கு  ற்றிய ஒரு முக்கியமாின் அனை விவாதத்தில்

 ங்சகற்கும் டியும் நாங்கள் அன் அனஅப்பு விடுக்கிசிறைாம்.

 தேத: நவம்பர் 18,  தநரம்:  மமாலலை 4 மண
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