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ட்ரர மாட்ஸ்கிகியய ஒனறிகியஒன்றிணைக்கிறது
By Bill Van Auken ,      13 June 2019 

லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்க

கயூப தலதலைநகர ஹவோனோவில் ய் 6  முதல் 8  வல்

“லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்க சரவயதச கல்வி நிகழ்வ”  (International

Academic  Event  Leon Trotsky) என தலதலைப்பிடப்பட்ட ்ோநோட

ஒன்று நலடரபற்றத.

ஃபிடல் கோஸ்ட்ய்ோவோலும் அவ்த சயகோத்ர ்ோவல் ஆலும்

நீண்டகோதலைம் தலதலைல் தோங்கப்பட்ட வரும் முததலைோளித்தவ
யதசியவோத அ்சோங்கத்தின் கருவியோன,  ஆளும் கயூப

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ட்ர்ோட்ஸ்கசத்லத நசுக்கயலதயும் ்ஷ்யப்
பு்ட்சியின் இலயின் இணைத் தலதலைவரும் நோன்கோம் அகதலைத்தின்

நிறுவனரு்ோன ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு எதி்ோன ்ோஸ்யகோ ஸ்்ோலினிச
அதிகோ்த்தவத்தின் குற்றங்கல் குற்றங்களை நியோயப்படத்தியலதயும்

எடத்தக்ரகோண்டோல்,  இந்த தலதலைப்பில் ்ோநோட்லடக்
கூட்டவத என்பத ்றுக்கமுடியோத முக்கயத்தவத்லதக்

ரகோண்டிருக்கறத.

கோஸ்ட்ய்ோவின் தலதலைல்யோல், கயூப ட்ர்ோட்ஸ்கஸ்டகள

ஈவி்க்க்ற்ற முலறயில் தன்புறுத்தப்பட்டனர,  அவரகளின்
உறுப்பினரகள சிலறயிதலைலடக்கப்பட்டனர ்ற்றும் அவரக் குற்றங்களைத

பத்திரிலககள தலடரசய்யப்பட்ட அடித்த ரநோருக்கப்பட்டத.

லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்கலய படரகோலதலை ரசய்தவரும் யசோவியத்

ஒன்றியத்தின் இ்கசிய யபோலீஸ் அல்ப்போன ஜிபியு (GPU)
இன் முகவரு்ோன ்ய்ோன் ர்ரக்கயடர,  1960  இல்

ர்க்சிகன் சிலறயிலிருந்த விடதலதலையோன உடயனயய
கயூபோவிற்குப் பறந்தோர, அங்கு ஹவோனோ வி்ோன

நிலதலையத்தில் யச குவோ்ோவினோலும் ்ற்றும் ஃபிடல்
கோஸ்ட்ய்ோவோலும் அவருக்கு இதயங்கனிந்த வ்யவற்பு

அளிக்கப்பட்டத.  1978  இல் அவர இறக்கும்வல்
ஹவோனோவக்கும் ்ோஸ்யகோவிற்கும் இலடயில் ரதோடரச்சியோக

பயயின் இணைம் ரசய்தவந்தோர.

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் படரகோலதலைலய ஒழுங்குரசய்வதில் ஒரு

முக்கய பங்கு வகத்த ்ய்ோன் ர்ரக்கயட்த தோய் கரிடோட்
ர்ரக்கயடர 1960  களில் கயூப அ்சோங்கத்தோல் போரிசிலுள் குற்றங்களை

அதன் தூத்கத்தில் ்க்கள ரதோடரபு இயக்குந்ோக பணியில்
அ்ரத்தப்பட்டோர.

ட்ர்ோட்ஸ்கலயப் படரகோலதலை ரசய்த ்ய்ோன் ர்ரக்கயடர, கயூபோவில் ஃபிடல் கோஸ்ட்ய்ோவின் மூத்த

சயகோதர ்ய்ோன் கோஸ்ட்ய்ோ உடன்

1966  இல் ஹவோனோவில் நடந்த மூன்றுகண்ட ்ோநோட்டில்

ஃபிடல் கோஸ்ட்ய்ோ நிகழ்த்திய உல்யில்,  ட்ர்ோட்ஸ்கசத்லத
ரகோடூ்்ோக தோக்க, இத “யகவதலை்ோனத” “கு்ட்டதலைோனத”

“ஏகோதிபத்தியம் ்ற்றும் பிற்யபோக்கன் ஒரு ய்ோச்ோன
கருவி”  என்று ்ோஸ்யகோ வழக்குகளின் போலன் பாஷைலய

அப்படியய எதிர்ோலித்தோர.

ட்ர்ோட்ஸ்கசத்திற்கு எதி்ோன கோஸ்ட்ய்ோ ஆட்சியினோதலைோன

உத்தியயோகபூரவ ரீதியிதலைோன இந்தப் பி்ச்சோ்ம் இருப்பினும்,
ரபரும்போலும் இதனோல்தோன் கயூப ரபோத்க்கள ்த்தியில்

லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்கயின் வோழ்க்லக ்ற்றும் ்்புரில் பற்றி
அறிய ரபரும் ஆரவம் உள் குற்றங்களைத.  கயூப எழுத்தோ் குற்றங்களைர

லியயோனோரயடோ பத்ோ (Leonardo  Padura) வோல் எழுதப்பட்ட
ட்ர்ோட்ஸ்கயின் படரகோலதலை பற்றி ல்யப்படத்தியிருந்த,

2009 ல் ரவளியோன நோவதலைோன நோலய யநசித்த ்னிதன் (The

Man  Who  Loved  Dogs) பி்பதலை்ோனதில் இத

ரவளிப்பலடயோனத.  ர்க்சிக்யகோ நகரில் உள் குற்றங்களை
ட்ர்ோட்ஸ்கயின் அருங்கோட்சியகத்லத போரலவயிட்ட பின்னர

்ற்றும் ட்ர்ோட்ஸ்க படரகோலதலை ரசய்யப்பட்ட அலறலயயும்
போரத்த பின்னர பத்ோ இந்த நோவலதலை எழுதவதற்கு

1- Cuba conference tailors Trotsky to the politics of bourgeois nationalism



தூண்டப்பட்டோர.  அவர கயூபோவிற்குத் திரும்பி வந்ததம்,
அந்த பு்ட்சிக் தலதலைவல்ப் பற்றி கயூப நூதலைகத்தில்,

ட்ர்ோட்ஸ்க ஒரு ஓடகோலி ்ற்றும் ட்ர்ோட்ஸ்க ஒரு தய்ோக
என இ்ண்யட இ்ண்ட புத்தகங்கள இருந்தலதக் கண்டதோக

நிலனவகூரந்தோர.

ஹவோனோவில் ர்ரக்கயடர

யசோசலிச சரவயதசியத்திற்கோன யபோ்ோட்டத்தின் வ்தலைோற்றுத்
ரதோடரச்சிலய யபணுவதில் ட்ர்ோட்ஸ்கயினதம்

ட்ர்ோட்ஸ்கசத்தினதம் போத்தி்த்லதயும் சரியோன முலறயில்
எடத்தக்கோட்டவத ரதளிவோகயவ கயூபோவில் ஆழ்ோன

முக்கயத்தவம் உள் குற்றங்களைத. தீவில் இலடவிடோ ஏகோதிபத்திய
அழுத்தத்தினோலும் ரவளிநோட்ட மூதலைதனத்தடன் யப்ம்

ரசய்தரகோளவதன் மூதலைமும் அதன் ஆட்சிக்கு முண்ட
ரகோடக்கும் கயூப அ்சோங்கத்தின் முயற்சியோல்

உருவோக்கப்பட்ட சமூக ச்த்தவமின்ல்யோலும் கயூப
ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கம் சமூக ்ற்றும் ரபோரு் குற்றங்களைோதோ்

ரநருக்கடிகல் குற்றங்களை எதிரரகோண்ட வருகன்றத.

ஆயினும்,  ஹவோனோவில் நலடரபற்ற ்ோநோட்டின் யநோக்கம்

இதவல்தலை.  ்ோநோட்டின் தலதலைப்புடன், கயூப அதிகோரிக் குற்றங்களைோல்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட விருந்தினர பட்டியல்

தயோரிக்கப்பட்டல்யும் யசரந்த,  இக் கூடலின் யநோக்கம்,
அ்சியல் ரதளிவூட்டலுக்கு முற்றிலும் எதி்ோனதோகும். ஆளும்

உயர அடக்கு என்றுமில்தலைோவோறு உறுதியோக வதலைதபுறத்திற்கு
திரும்புலகயில், ஒரு தீங்கல்தலைோத இடத கல்வியோ் குற்றங்களைர

முகமூடிலய வழங்குவதில் இத அ்சோங்கத்தின் நதலைன்களுக்கு
யசலவரசய்கறத.

்ோநோட்டின் தன்ல், யோர பங்யகற்க அலழக்கப்பட்டனர யோர
பங்யகற்பதிலிருந்த தடக்கப்பட்டனர என்பதோல்

தீர்ோனிக்கப்பட்டத.

யபோலி இடதகள ்ற்றும் பப்யதலைோவோத திருத்தல்வோதிகல் குற்றங்களைக்

ரகோண்ட ஒரு தி்ட்ட, வி் குற்றங்களைக்க உல்கல் குற்றங்களை வழங்குவதற்கோக
ஹவோனோவிற்கு ரகோண்ட வ்ப்பட்டல் ஒரு முக்கய

பணிலயக் ரகோண்டிருந்தத:  ட்ர்ோட்ஸ்கசத்தின் பு்ட்சிக்
உள் குற்றங்களைடக்கத்லத நசுக்குவத ்ற்றும் வ்தலைோற்றில்

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் பங்லக, கயூப ஆளும் ரசல்வந்த தட்டின்
நதலைன்களுக்கு அனுசரித்தப் யபோகும் வண்யின் இணைம் சித்தரிப்பத.

தங்கல் குற்றங்களை கல்வியோ் குற்றங்களைரகள என்று முன்லவக்லகயில்,
பல்கலதலைக்கழக பதவிலய ய்ற்யகோளகோட்டினோலும் சரி

அல்தலைத தம்ல் சுதந்தி்்ோன ஆய்வோ் குற்றங்களைரகள என்று

கோட்டினோலும் சரி,  உண்ல்யில் அங்யக வருலக தந்திருந்த
கட்டத்தட்ட அலனவருய், குட்டிமுததலைோளித்தவ யதசியவோதம்

்ற்றும் ஸ்்ோலினிசத்தக்கு அடிபணிய யவண்டம்
என்பதற்கோக,  1963 ல் ட்ர்ோட்ஸ்கச இயக்கத்திலிருந்த

பி் குற்றங்களைவபட்டக் ரகோண்ட, உதலைகம் முழுவதம் நோன்கோம்
அகதலைத்லத கலதலைக்கும் ரசயலதலை நடத்தகன்ற அ்சியல்

போ்ம்பரியத்லத ரகோண்டவரக் குற்றங்களைோவர.

நோன்கோம் அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழு தடக்கப்பட்டத

முற்றிலும் ய்ோச்ோன அடிப்பலடயில்,  ்ோநோட்டில்
பங்யகற்பதிலிருந்த தலடரசய்யப்பட்டத,  பப்யதலைோவோத

கலதலைப்புவோதத்திற்கு எதி்ோன யபோ்ோட்டத்திற்கு தலதலைல்
தோங்கய நோன்கோம் அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழுவோகும்,

அத ஆய்வக் கட்டல்யும் முன்லவக்க முடியோத நிகழ்வக்கு
வருலகத்வம் கூட முடியோத,  அத வருலக தருவத

“இந்நிகழ்வ யோருக்கோக நடத்தப்படகறயதோ அந்த கயூப
ரபோத்க்களின் பங்யகற்கும் அ் குற்றங்களைலவக் குலறத்தவிடக்

கூடம்” என அதனிடம் கூறப்பட்டத.

நிகழ்ச்சி ஒழுங்கல்ப்போ் குற்றங்களைர ்ோநோட்டின் முடிவில்

ஒப்புக்ரகோள் குற்றங்களை நிரப்பந்திக்கப்பட்டவோறு, அரிதோக ஒரு சிதலை
கயூபரகய் குற்றங்களை ்ோநோட்டிற்கு வருலக தந்தனர. அவரகளுள,

்ோநோட விருப்பத்திற்கு ்ோறோன விடயங்கல் குற்றங்களை யநோக்க
ரசல்தலைோ்ல் இருப்பலத உறுதிப்படத்தவதற்கோக கயூப

அ்சோங்கத்தோல் அனுப்பப்பட்ட “கண்கோணிப்போ் குற்றங்களைரகள”
இருந்தனர.

யோல் அலழக்க யவண்டம் யோல்த் தவிரக்க யவண்டம்
என்பலத கயூப அ்சோங்கம் நன்கு அறிந்திருந்தத. நோன்கோம்

அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழுவின் பி்திநிதிகல் குற்றங்களை
பங்யகற்க அனு்திக்கப்பட்டிருந்தோல்,  அவரகள 1963  இல்

ட்ர்ோட்ஸ்கச இயக்கத்திற்குளய் குற்றங்களை ஏற்பட்ட பி் குற்றங்களைவோல்
முன்லவக்கப்பட்ட அடிப்பலடப் பி்ச்சிலனகல் குற்றங்களையும் ்ற்றும்

கயூப பு்ட்சியின் தோக்கங்கள குறித்த கடம்
யவறுபோடகல் குற்றங்களையும் அவரகள எழுப்பியிருப்போரகள என்பதில்

அத மிகவம் நனவோக இருந்தத.

நிகழ்ச்சிலய ஒழுங்கு ரசய்வதில் ல்யப் போத்தி்ம், அதலைன்

வூட்ஸ் ஆல் தலதலைல் தோங்கப்படம் சரவயதச ்ோரக்சிசப்
யபோக்குக்கோன (IMT) ஒரு முன்னணியோன “Centro de Estudios

Socialistas  Carlos  Marx,” ஆல் வகக்கப்பட்டத.  கயூப
ஒழுங்கல்ப்போ் குற்றங்களைர, “Centro” க்கு போ்ோட்டல் வழங்கனோர,

்ோநோட்டின் முடிவ அறிக்லகலய வூட்ஸ் கோரயின் இணைோளி மூதலைம்
இதலைண்டனிலிருந்த வழங்கனோர.

்ோநோட்லடப் பற்றிய அதன் அறிக்லகயில்,  IMT பின்வரும்
எடத்தக்கோட்டம் பத்திலய உள் குற்றங்களைடக்க இருந்தத: “லியயோன்

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் கருத்தக்கள அதன் ரசோந்த ஒளியோல்
பி்கோசிக்கன்றன.  ஆனோல் தங்கல் குற்றங்களை ட்ர்ோட்ஸ்கஸ்டகள

என்று கூறிக்ரகோளளும் பதலைருக்கு இத ரபோருத்த்ோனத
என்று கூறமுடியோத, அவரகள உண்ல்யில் குறுகய ்ற்றும்

குறுங்குழுவோத எண்யின் இணைம் ரகோண்ட குழுக்கள. … கருத்த்ங்கு
கட்டப்போட்லட விட்டப் யபோய்விடம் ஒரு கடல்யோன

ஆபத்த அங்கு இருந்தத,  ஆனோல் அதிரஷ்டவச்ோக
்ோநோட்ட ஏற்போட்டோ் குற்றங்களைரகள இந்த தலடகல் குற்றங்களை சரியோன

முலறயில் லகயோண்டோரகள.”
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ரதளிவோகயவ,  பி்தோன்ோன தலட ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
யபோ்ோட்டத் ரதோடரச்சிலய பி்திநிதித்தவப்படத்திய நோன்கோம்

அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழுலவ ்ோநோட்டிலிருந்த
தவிரத்தவிட்டதோகும்.  இந்த முடிவ யவண்டர்ன்யற,

யநரல்யின்றி ்ற்றும் ரகட்ட நம்பிக்லகயுடன்
எடக்கப்பட்டதோகும்.  கோஸ்ட்ய்ோயிசத்திற்கும்

ஸ்்ோலினிசத்திற்கும் அடிபணிந்த பப்யதலைோவோத
திருத்தல்வோதிகளுடன் ரதோடரபுலடயவரகள ்ட்டம் அதில்

பங்யகற்க அனு்திக்கப்பட்டனர.

கோரயின் இணைோளிக் கோட்சி வழியோக வூட்ஸ் முன்லவத்த அவ்த

ரசோந்த முன்லவப்பு, ட்ர்ோட்ஸ்கயின் படரகோலதலைக்கு முந்திய
ஆண்டகளில் அவர தனில்ப்படத்தப்பட்டலத

வலியுறுத்தியத.  வூட்ஸ் அவல் “உதலைகத்திற்கு எதி்ோக
தனிரயோரு ்னித்ோக” குறிப்பிட்டோர. “லியயோன்

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்ோரபரும் சிந்தலனகள எ்த
எண்யின் இணைங்களில்,  எ்த இதயங்களில் ்ற்றும் எத

ஆன்்ோக்களில் வோழ்கன்றன”  என்று அவர அறிவித்தோர.
ஸ்்ோலினிசத்திற்கு எதி்ோன அவ்த யபோ்ோட்டத்தில்

ட்ர்ோட்ஸ்க .நோன்கோம் அகதலைத்லத உதலைக பு்ட்சிக் கட்சியோக
அவர ஸ்தோபித்தத ரதோடரந்த ஒரு மூடப்பட்ட புத்தக்ோக

உள் குற்றங்களைத.

பிற முன்லவப்புக்களும் ரபரும்போலும் இந்தக்

கண்யயின் இணைோட்டத்லதத்தோன் பின்பற்றின.  அர்ரிக்க ஜனநோயக
யசோசலிஸ்டகள என்ற அல்ப்புக்குச் ரசன்ற முன்னோள

பப்யதலைோவோதி சுசோன் லவய்ஸ்்ன்,  விக்டர யசரலஜப் பற்றி
யபசினோர, அவல் ட்ர்ோட்ஸ்கயுடன் ஒப்பிட்டோர. லவய்ஸ்்ன்

ட்ர்ோட்ஸ்கலய, நோன்கோம் அகதலைத்லதக் கட்டவதற்கோன
அவ்த யபோ்ோட்டத்தின் யபோத, நம்பிக்லகயற்ற முலறயில்

தனில்ப்படத்தப்பட்டவர ்ற்றும் யபோல்ஷிவிசத்தின் “ரபோத
அறிவோரந்த தன்ல்யில்”  இருந்த தண்டிக்கப்பட்டவர என

சித்தரித்தோர.

்ற்றவரகள, ட்ர்ோட்ஸ்க, ஸ்்ோலினுக்கு எதி்ோக

விவசோயிக் குற்றங்களைத ரசல்வோக்லகயும் யசோவியத் ஒன்றியத்தில்
முததலைோளித்தவ மீட்சிக்கோன அச்சுறுத்தலதலையும் எதிர்ோலித்த

யதசியவோதப் யபோக்கோன புக்கோரினின் வதலைத எதிரப்யபோட
ஐக்கயப்படோததோல் ஒரு அ்சியல் தவலறச் ரசய்திருந்தோர

என்ற வோதத்லத முன்ரனடத்தனர.

ஏரனஸ்ட் யடட்டின் போத்தி்ம்

குறிப்போக ய்ோச்ோன ்ற்றும் பிற்யபோக்குத்தன்ோக இருந்தத,
மூத்த கயனடிய பப்யதலைோவோதியும் 1966 ல் நோன்கோம்

அகதலைத்திற்கு எதி்ோகவம் அப்யபோலதய பிரித்தோனிய
பகுதியோன யசோசலிச ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர கழகத்தின் (SLL)

தலதலைவ்ோக இருந்த ரஜரரி ஹீலிக்கு எதி்ோகவம்
ஆத்தி்மூட்டலில் ஈடபட்டதில் நன்கு அறியப்பட்டவரு்ோன

ஏரனஸ்ட் யடட் (Ernest  Tate)  ஆல் வழங்கப்பட்ட
முன்லவப்போகும்.

பிரிட்டனில் பப்யதலைோவோத ஐக்கய ரசயதலைகம் ்ற்றும்
அர்ரிக்க யசோசலிச ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர கட்சி (SWP)  இன்

லகயோ் குற்றங்களைோக ரசயல்பட்ட யடட்,  ஹங்யகரியப் பு்ட்சியின்
பத்தோம் ஆண்டவிழோ மீதோன SLL ஒழுங்கல்த்த கூட்டத்திற்கு

ரவளியய அவரும் ்ற்றவரகளும் அ்சியல் ரவளியீடகல் குற்றங்களை

விற்கும்யபோத நுலழவோயிலதலை அவரகள ்றிக்க யவண்டோம்
என்று யகட்டக்ரகோண்ட ரபோழுத யவண்டர்ன்யற ஒரு

வோக்குவோதத்தில் ஈடபட்டோர.  ்ற்றவரகள ஒதங்கப்
யபோலகயில், யடட் ்ட்டம் ்றுத்த SLL யதோழரகளுடன் சரீ்

ரீதியோன ய்ோதலில் ஈடபட முன்முயற்சி ரசய்தோர.

உடனடியோக,  யடட் இங்கதலைோந்தில் உள் குற்றங்களை இடத

பத்திரிலகயிடம் அந்நிழ்லவப் பற்றிய ரபோய்கயின் இணைக்லகக் கூறி,
SLL ஐ “வன்முலறயோனத”  என்று கண்டனம் ரசய்த,

ஹீலிலய பிரித்தோனிய போசிஸ்ட் ஓஸ்வோல்ட் ய்ோஸ்லி (Oswald

Mosley)  உடன் ஒப்பிட்ட,  அவரும் SLL உம் யபச்சு

சுதந்தி்த்லத நசுக்குகறோரகள என்றும் கூறிக் ரகோண்டோர.

ரஜரரி ஹீலி

SWP ்ற்றும் சரவயதச ரசயதலைகத்தடனோன ரநருக்க்ோன

ஒத்தலழப்புடன், ICFI ்ற்றும் SLL ஐ பழிசு்த்தவதற்கோகவம்
கயூபோ ்ற்றும் பப்யதலைோவோத கலதலைப்புவோதம் மீதோன

யவறுபோடகல் குற்றங்களைப் பற்றிய எந்தவித்ோன
கதலைந்தல்யோடலதலையும் தடக்கும் யநோக்கத்திற்கோகயவ முழு

ஆத்தி்மூட்டலும் நடோத்தப்பட்டத.

யடட்டின் அவதூறுகல் குற்றங்களை அச்சிட்டவரகள, சட்ட நடவடிக்லக

எடக்கப்படம் என்ற அச்சுறுத்தலின் கீழ் த்த கருத்லத
பின்வோங்கவம் ஹீலியும் SLL உம் “வன்முலறலய

ய்ற்ரகோண்டனர அல்தலைத யபச்சு சுதந்தி்த்லதத் தடக்க
முயற்சித்தனர”  என்று குறிப்பிட்டதற்கோக ்ன்னிப்பு

ரவளியிடவதற்கும் நிரபந்திக்கப்பட்டனர.

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவம் பற்றி,  யடட்

கயூபோவில் ய்ம்யபோக்கோக குறிப்பிட்டோர.  ஆயினும்,
அலனத்திற்கும் ய்தலைோக ஒரு ்ோரக்சிச சரவயதச கட்சியின்

தலதலைல்யின் கீழ் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் சுயோதீன்ோன
பு்ட்சிக்்ோன அணிதி்் குற்றங்களைலதலை முன்லவக்கும் ட்ர்ோட்ஸ்கயின்

தத்தவத்லத,  முததலைோளித்தவ யதசியவோத இயக்கங்களின்,
முதலும் முக்கய்ோனத்ோக கயூபோவில் கோஸ்ட்ய்ோயிசம்

சோரபோக ஒற்றுல்க்கோன பி்ச்சோ்த்லத நடத்தவதற்கோன ஒரு
லகயயடோக அவர ்ோற்ற முலனந்தோர.
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நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவம், கோதலைனித்தவ உதலைகல் விடதலதலைப்
யபோ்ோட்டங்களுடனோன “ஐக்கயத்லத”

குவில்யப்படத்தவதோக கூறப்படவதற்கோன ஒரு
எடத்தக்கோட்டோக,  ட்ர்ோட்ஸ்கயின் “முததலைோளித்தவத்தின்

்்யின் இணை ஓதலைமும் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் பணிகளும்”
“இலட்ருவ யவலதலைத்திட்டம்”  என்றும்கூட நன்கு

அறியப்பட்டத்ோனலத யடட் ய்ற்யகோள கோட்டினோர.

அவர இலட்ருவ யவலதலைத்திட்டத்திலிருந்த பின்வரு்ோறு

ய்ற்யகோள கோட்டினோர:  “ஆனோல் உதலைகன் அலனத்த
நோடகளும் ஏகோதிபத்திய நோடகள அல்தலை.  ்ோறோக,

ரபரும்போன்ல்யோனலவ ஏகோதிபத்தியத்தோல்
போதிக்கப்பட்டலவ. கோதலைனித்தவ ்ற்றும் அல்க் கோதலைனித்தவ

நோடகளில் சிதலை சந்யதகத்திற்கடமின்றி அடில்த்தனத்தின்
நுகத்தடியிலிருந்த விடதலதலை ரபற முயற்சிக்கும். அவரக் குற்றங்களைத

யபோர ஏகோதிபத்தியத் தன்ல்யோனதல்தலை ்ோறோக விடதலதலைப்
யபோ்ோக இருக்கும்.  ஒடக்குமுலறயோ் குற்றங்களைரகளுக்கு எதி்ோன

யபோரில் ஒடக்கப்பட்ட நோடகளுக்கு உதவவத சரவயதசப்
போட்டோளி வரக்கத்தின் கடல் ஆகும்.”

யடட் யவண்டர்ன்யற அதலனத் ரதோடரந்த பின்வருவலத
திட்டமிட்ட புறக்கணிக்கறோர,  எவ்வோறோயினும்

அக்யகோரிக்லகயோனத நிபந்தலனக்குட்பட்டதோகும்,  “ஒரு
யுத்தத்தில்….  கோதலைனித்தவ நோட்லட ஆதரிக்லகயில்,

போட்டோளி வரக்க்ோனத கோதலைனித்தவ நோட்டின் முததலைோளித்தவ
அ்சோங்கத்தடன்……  சிறித் குற்றங்களையவனும் ஐக்கயப்பட்டவிடக்

கூடோத…. நியோய்ோன ்ற்றும் முற்யபோக்கோன யபோரில் உதவி
வழங்குவதன் மூதலைம்,  பு்ட்சிக்ப் போட்டோளி வரக்கம்

கோதலைனிகளில் உள் குற்றங்களை ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகளின் ஆத்லவ
ரவன்ரறடக்கறத… அங்கு, நோன்கோம் அகதலைத்தின் ஆளுல்

்ற்றும் ரசல்வோக்லக பதலைப்படத்தகறத ்ற்றும் கோதலைனித்தவ
நோட்டில் உள் குற்றங்களை முததலைோளித்தவ அ்சோங்கத்லத தூக்க

வீசுவதற்கு உதவவதற்கோன அதன் திறலனயும்
அதிகரிக்கறத”.

நோன்கோம் அகதலைத்திற்குளய் குற்றங்களையோன யபோ்ோட்டத்தில் கயூப
பு்ட்சியின் முக்கயத்தவம் குறித்த ரபோய்யோன கயின் இணைக்லக

லவப்பதற்கு,  குறிப்போக,  அர்ரிக்க ஏகோதிபத்தியத்திற்கு
எதி்ோக கயூபோலவப் போதகோப்பலத அர்ரிக்கோவில்

அப்யபோத ட்ர்ோட்ஸ்கசக் கட்சியோக இருந்த யசோசலிசத்
ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர கட்சியின் “ல்ய அ்சியல் முன்னுரில்” யோக

ரசய்வதில், FBI முகவரும் தகவல் ரகோடப்பவரு்ோன யஜோசப்
ஹோன்சனின் போத்தி்த்லத புகழ்வதில் யடட்டின் முன்லவப்பு

ரசன்றத.

ஒரு ய்ோச்ோன சிஐஏ முன்னணி அல்ப்போன, Fair Play for

Cuba  Committee  என்பதில் SWP இன் தலதலையீட்டிலனக்
கவனிக்கு்ோறு அலழத்தோர, அதலன, “முற்றிலும்

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவ ரவளிச்சத்தில்”
்ற்றும் “….  பின்னோளில் அறுபத ்ற்றும் எழுபதகளின்

தசோப்தங்களில் மூன்றோம் உதலைக ்க்களுக்கோன ஆத்லவ
ஒழுங்கு ரசய்வதற்கோக உருவோக்கப்பட்ட வோரப்புரு”  எனப்

புகழ்ந்தோர.

இந்த விவரிப்பு,  கயூபப் பு்ட்சி ரதோடரபோக நோன்கோம்

அகதலைத்திற்குளய் குற்றங்களை இடம்ரபற்ற யபோ்ோட்டத்லத எந்த கயூப

போரலவயோ் குற்றங்களைரகளிடமிருந்தம் திட்டமிட்யட ்லறக்கக் கூடிய
வலகயில் வடிவல்க்கப்பட்டத.  ஒரு குட்டி முததலைோளித்தவ

யதசியவோத இயக்கத்தோல் ரதோடக்கப்பட்ட ரகரில்தலைோ
யுத்தத்தின் வில் குற்றங்களைவோக ஃபிடல் கோஸ்ட்ய்ோ அதிகோ்த்திற்கு

வந்தத,  ஹோன்சனின் கீழோன SWP தலதலைல்யோல் அவரகள
யோருடன் ஒரு தசோப்தத்திற்கு முன்னர முறித்தக்

ரகோண்டோரகய் குற்றங்களைோ அந்த பப்யதலைோவோதிகளுடன் ்று
ஐக்கயத்திற்கு ரசல்வதற்கோன அடிப்பலடயோக

பற்றிக்ரகோள் குற்றங்களைப்பட்டத.

இந்த ்று ஐக்கயத்தின் யநோக்க்ோனத, நோன்கோம் அகதலைத்லத

இடத நடத்த் வரக்க அ்சியற் சதப்பு நிதலைத்திற்குள
கலதலைத்த விடவதோக இருந்தத.  ்ோரக்சிச தத்தவ

அடிப்பலடயிலும், அக்யடோபர பு்ட்சியின் கோட்டிக்
ரகோடப்புக்கு எதி்ோக ட்ர்ோட்ஸ்கயின் யபோ்ோட்டத்தின்

்்பியத்தோல் அ்சியல் ரீதியோக வழிநடத்தப்பட்ட
அடிப்பலடயிலும், ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் சரவயதச

யசோசலிச இயக்கத்லதக் கட்டவதற்கோன முயற்சிகள
லகவிடப்பட இருந்தன.  யசோசலிசப் பு்ட்சியின்

தலதலைவிதியோனத, யசோவியத் அதிகோ்த்தவத்தின் ஏதோவரதோரு
வலகலயச் சோரந்த அல்தலைத கூட்ட லவத்த முததலைோளித்தவ

யதசியவோதிகள அல்தலைத குட்டி முததலைோளித்தவ தீவி்ப்
யபோக்கனரின் ஒரு வரிலசக்கு ஒப்பலடக்கப்பட்டத.

ஒரு யதசியவோத ரகோரில்தலைோ இயக்கத்தின் தலதலைல்யில்
கோஸ்ட்ய்ோ அதிகோ்த்திற்கு வந்தத, யசோசலிசத்திற்கோன புதிய

போலதலய திறந்தவிட்டிருந்ததோக பப்யதலைோவோதிகள
பலறசோற்றினர,  அத பு்ட்சிக் ்ோரக்சிச கட்சிகல் குற்றங்களை கட்டத்

யதலவயில்தலைோத ஒன்று, ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் நனவ
பூரவ்ோன ்ற்றும் சுயோதீன்ோன தலதலையீட்லடப் பற்றியயோ

ரசோல்தலைவம் யவண்டோம்.

நோன்கோம் அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழுவோனத

ஏகோதிபத்திய ஆக்க்மிப்புக்கு எதி்ோக கயூபோலவ ரகோளலக
ரீதியோக போதகோப்பலத முன்ரனடத்தக் ரகோண்டிருந்த

அயதயவல் குற்றங்களை,  கோஸ்ட்ய்ோயிசம் பற்றிய அதன் ஆய்லவ,
ஏகோதிபத்திய சகோப்தத்தில் முததலைோளித்தவ யதசியவோதத்தின்

பங்கு பற்றிய ப்ந்த ்திப்பீட்டின் உள் குற்றங்களைடக்கத்தில்
ரசய்திருந்தத.

கயூபோவம் நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவமும்

இ்ண்டோம் உதலைகப் யபோருக்குப் பின்னர,  பதலை ஒடக்கப்பட்ட

நோடகளிலும் கயூபோவிலும் நிகழ்வகள எதிர்லறயோன
வழியில் என்றோலும் நி்ந்த் பு்ட்சி தத்தவத்லத

உறுதிப்படத்தின.  ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்திற்கு ஒரு பு்ட்சிக்க்
கட்சி இல்தலைோதநிலதலையில், அதனோல் ஒடக்கப்பட்ட ்க்களுக்கு

தலதலைல்லய வழங்கத் தி்ோணியற்ற நிலதலையில்;  யதசிய
முததலைோளித்தவ ்ற்றும் குட்டி முததலைோளித்தவ வரக்கத்தின்

பி்திநிதிகள அந்த ரவற்றிடத்லத நி்ப்பவம்,  அவற்றின்
ரசோந்த தீரலவ ரசயல்படத்தவம் முடிந்தத.  நோசர,  யநரு,

ரபய்ோன்,  ரபன் ரபல்தலைோ,  சுகரயனோ,  போத்திஸ்டகள ்ற்றும்
பின்னர ஈ்ோனில் உள் குற்றங்களை இஸ்தலைோமிய அடிப்பலடவோதிகள

்ற்றும் நிக்க்குவோவில் உள் குற்றங்களை சோண்டினிஸ்டோக்கள இந்த
நிகழ்ச்சிப்யபோக்கன் எடத்தக்கோட்டக் குற்றங்களைோக இருந்தனர.

4- Cuba conference tailors Trotsky to the politics of bourgeois nationalism



குட்டி முததலைோளித்தவ யதசியவோத தலதலைவரகல் குற்றங்களை ஹோன்சன்
யபோற்றுவலத,  பிரிட்டிஷ் ட்ர்ோட்ஸ்கஸ்டகள ரதளிவோன

வோரத்லதகளில் வி்ரசித்தனர. 1961 ஆம் ஆண்ட அர்ரிக்க
யசோசலிச ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர கட்சிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அவரகள

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவத்லத போதகோத்தனர:

SLL எழுதியத,  "அத்தலகய யதசியவோத தலதலைவரகளின்

பங்லக அதிகரிப்பத ட்ர்ோட்ஸ்கஸ்டகளின் யவலதலை அல்தலை.
சமூக ஜனநோயகம் ்ற்றும் குறிப்போக ஸ்்ோலினிசத்தோல்

தலதலைல் கோட்டிக்ரகோடக்கப்பட்டதோல் ்ட்டய் அவரகள
்க்களின் ஆத்லவ வழிநடத்த முடிந்தத,  ்ற்றும் இந்த

வழியில் அவரகள ஏகோதிபத்தியத்திற்கும் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகள
விவசோயிகல் குற்றங்களைக் ரகோண்ட ரவகுஜனங்களுக்கும் இலடயில்

ஒரு இலடத்லடக் குற்றங்களைோக ஆனோரகள.  ரபரும்போலும் யசோவியத்
ஒன்றியத்திலிருந்த கலடத்த ரபோரு் குற்றங்களைோதோ் உதவியின்

சோத்தியம் ஏகோதிபத்தியவோதிகளுடன் கடல்யோன யப்ம்
யபசலுக்கு அவரகளுக்கு உதவகறத, முததலைோளித்தவ ்ற்றும்

குட்டி முததலைோளித்தவ தலதலைல்களின் ்த்தியில் உள் குற்றங்களை
இன்னும் தீவி்ப் யபோக்குலடயயோல் ஏகோதிபத்திய

இருப்புக்கல் குற்றங்களைத் தோக்கக் கூடியவரக் குற்றங்களைோகவம் கூட ஆக்கயத
்ற்றும் ரவகு ஜனங்களிடமிருந்த ய்லும் ஆத்லவப் ரபறக்

கூடியதோகவம் ஆக்கயத.  எந்தரவோரு சந்தரப்பத்திலும்,
எங்கள கருத்தில்,  யதசியவோத தலதலைல் யசோசலிஸ்டக் குற்றங்களைோக

்ோறுவோரகள என்பதற்கு ட்ர்ோட்ஸ்கஸ்டகள பதிலீட அல்தலை.
ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் விடதலதலை என்பத

ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகளின் பணியோகும்”.

“இலட்ருவ யவலதலைத்திட்டத்தில்”  ட்ர்ோட்ஸ்க,  “முற்றிலும்

விதிவிதலைக்கோன சூழ்நிலதலைல்களின் ரசல்வோக்கன் கீழ்,
ஸ்்ோலினிஸ்டகள உள் குற்றங்களைடங்கதலைோக குட்டி முததலைோளித்தவக்

கட்சிகள [...] முததலைோளித்தவத்தடன் முறித்தக் ரகோளளும்
போலதயில் தோங்கள யபோகவிரும்புவலதக் கோட்டிலும் ய்லும்

முன்யனறக்கூடம்"  என்ற வோய்ப்லப
முன்ரனதிரபோரத்திருந்தோர.

நோன்கோம் அகதலைத்தின் ஸ்தோபக ஆவயின் இணைம் அதன் பகுதிகளின்
பணியோக வலியுறுத்தவத,  “சுயோதீன்ோன அ்சியல்,

இவ்வலக அ்சியலின் வரக்கத் தன்ல்லய ஆழப்படத்தல்,
சீரதிருத்தவோத ்ற்றும் அல்திவோத பி்ல்கல் குற்றங்களை அழித்தல்,

ரவகுஜனங்களுடன் முன்னணிப்பலடயின் ரதோடரலப
வலில்ப்படத்தல் ்ற்றும் அதிகோ்த்லதப் பு்ட்சிக்்ோய்

ரவன்ரறடக்கத் தயோரித்தல், இவற்றுக்கோன
ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகளின் முயற்சிக்கு உதவதல்”  என்று

வலியுறுத்திச் ரசல்கறத.

கயூபோலவப் ரபோறுத்தவல்,  பப்யதலைோவோதிகள தல்லிய்ோக

எதிர யபோக்லகயய பின்பற்றினர,  கோஸ்ட்ய்ோவின் குட்டி
முததலைோளித்தவ யதசியவோத தலதலைல் குறித்த பி்ல்கல் குற்றங்களை

விலதக்கவம்,  ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகல் குற்றங்களை கோஸ்ட்ய்ோ ஆட்சிக்கு
அடிபணிய ரசய்வதற்கும் முயன்றனர.

கோஸ்ட்ய்ோயிசம் யசோசலிசத்திற்கோன புதிய போலதலய
பி்திநிதித்தவப்படத்தவில்லதலை, ்ோறோக 1960 களில் முன்னோள

கோதலைனித்தவ நோடகள பதலைவற்றில் அதிகோ்த்தக்கு வந்த
முததலைோளித்தவ யதசியவோதத்தின் மிகத் தீவி்ப் யபோக்குலடய

வலககளில் ஒன்றோகும் என நோன்கோம் அகதலைத்தின்

அலனத்ததலைகக் குழு வலியுறுத்தியத. இந்த ஆட்சிகளில் பதலை,
ப்ந்த அ் குற்றங்களைவில் யதசிய்ய்ோக்கலதலை ய்ற்ரகோண்டன.

கோஸ்ட்ய்ோவின் குட்டிமுததலைோளித்தவ யதசியவோத
அ்சோங்கத்தின் கீழ் ய்ற்ரகோள் குற்றங்களைப்பட்ட யதசிய்ய்ோக்கலதலை

அடிப்பலடயோகக் ரகோண்ட கயூபோலவ “ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர அ்சு”
என பப்யதலைோவோதிகள பி்கடனம் ரசய்ததில் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை

வரக்கத்தின் சுயோதீன்ோன அணிதி்் குற்றங்களைல் சம்பந்தப்படவில்லதலை
்ற்றும் யதசிய்ய்ோக்கப்பட்ட ரதோழிற்தலறகளின் மீதோக

ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகள கட்டப்போட்டின் எந்த வடிவமும்
சம்பந்தப்படவில்லதலை என்பத, முற்றிலும் ்ோரக்சிசத்தக்கு

யந்்ோறோனதோகும்.

ட்ர்ோட்ஸ்க, கயூபப் பு்ட்சிக்கு இ்ண்ட தசோப்தங்களுக்கு

முன்யப,  குட்டிமுததலைோளித்தவ சக்திக் குற்றங்களைோல்
முன்ரனடக்கப்படம் யதசிய்ய்ோக்கலதலை யசோசலிசப்

பு்ட்சியயோட ய்யதலைோட்ட்ோக இனங்கோணுவலத
ரவளிப்பலடயோகயவ நி்ோகரித்திருந்தோர. (ஹிட்தலைருடன் கூட்டச்

யசரந்த ரகோண்ட)  1939 ல் ஸ்்ோலினிச கர்ம்ளின்
அதிகோ்த்தவத்தின் யபோதலைந்த பலடரயடப்பின்யபோத

அதனோல் ய்ற்ரகோள் குற்றங்களைப்பட்ட லகயகப்படத்தல் குறித்த
ட்ர்ோட்ஸ்க எழுதினோர: “எம்ல்ப் ரபோறுத்தவல் முதன்ல்

அ்சியல் அ் குற்றங்களைவயகோல்,  இந்த அந்த பகுதிகளில் ரசோத்லத
்ோற்றுவத அல்தலை,  ஆயினும் அலவதோய் எவ்வ் குற்றங்களைவ

முக்கய்ோக இருப்பினும்,  ்ோறோக இன்னும்
ரசோல்தலைப்யபோனோல் உதலைகப் போட்டோளி வரக்கத்தின் நனவிலும்

அல்ப்பிலும் ஏற்படகன்ற ்ோற்றம்,  கடந்தகோதலை
ரவற்றிகல் குற்றங்களைப் போதகோப்பதற்கும் புதியனவற்லற

அலடவதற்கும் அதன் திறலன உயரத்தலும் ஆகும்.”

பப்யதலைோவோத முன்யனோக்லக எதிரத்தப் யபோரிடலகயில்,

அலனத்ததலைகக் குழுவோனத,  யசோசலிசப் பு்ட்சியில்
ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் ல்ய ்ற்றும் முன்னணிப்

போத்தி்த்லத நி்ோகரிப்பத குறித்தம்,  ்ற்றும் அ்சியல்
அதிகோ்த்லத ரவன்ரறடப்பதற்கு யதலவயோன ்ட்டத்திற்கு

நனலவ வளரத்ரதடப்பதற்கோக ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கதிற்குளய் குற்றங்களை
ஒரு ட்ர்ோட்ஸ்கச கட்சிலயக் கட்டவதற்கோன யதலவ மீதோன

அதன் நி்ோகரிப்பு புதிய கோட்டிக்ரகோடப்புகளுக்கு ்ட்டய்
வழிவகுக்கும் என்பத குறித்தம் எச்சரித்தத. பப்யதலைோவோதிகள

கூறுவதயபோதலை, கயூபோவில் அத்தலகய கட்சி அவசியமில்லதலை
எனில், உதலைகல் யவரறங்கும் அத ஏன் அவசியப்படம்?

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவத்லத அடித்் குற்றங்களை்ோக
ரகோண்ட அலனத்ததலைகக் குழுவோனத,  கோதலைனித்தவ ்ற்றும்

முன்னோள கோதலைனித்தவ நோடகளில் ஏகோதிபத்திய
ஒடக்குமுலறயிலிருந்த விடதலதலை ரபறுவதற்கோன

யபோ்ோட்டம், ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் தலதலைல்யின் கீழ்
்ட்டய் ரவல்தலை முடியும், ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கம் அதிகோ்த்லத

ரவன்ரறடத்த, பு்ட்சிலய சரவயதச ரீதியோக விஸ்தரிப்பதன்
மூதலைம் ்ட்டய் சோத்திய்ோகும் என்று வலியுறுத்தியத. இந்த

முன்யனோக்கலிருந்த ஊற்ரறடக்கும் முதன்ல்யோன பணி,
ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்லத முததலைோளித்தவ வரக்கத்திற்கு

அடிபணியச்ரசய்யும் அலனத்தப் யபோக்குகளின் பிடியிலிருந்த
உலடத்தக் ரகோளவதற்கோன அய்ோத ஒரு யபோ்ோட்டத்தில்

ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் சுயோதீன்ோன பு்ட்சிக்க்
கட்சிகல் குற்றங்களைக் கட்டி எழுப்புவதோகும் என்றத. 

5- Cuba conference tailors Trotsky to the politics of bourgeois nationalism



கோஸ்ட்ய்ோயிசம் “யசோசலிசத்தக்கோன ஒரு புதிய போலத”: ஒரு
இருப்பு நிலதலைக்குறிப்பு

யசோசலிசப் பு்ட்சிக்கோன ஒரு புதிய ்ோதிரியோக
கோஸ்ட்ய்ோயிசம் இதலைத்தீன் அர்ரிக்கோ முழுவதம் யப்ழிவ

வில் குற்றங்களைவகல் குற்றங்களை ஏற்படத்தியத,  இத சரவயதச குழுவின்
எச்சரிக்லககல் குற்றங்களை தன்பக்்ோக உறுதிப்படத்தியத.  இந்த

பகுதியில் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தில் ஒரு பு்ட்சிக்
தலதலைல்க்கோக யபோ்ோடவலத லகவிட்ோறும்,  அதற்கு

பதிதலைோக க்ோ்ப்புறங்களில் "ஆயுதப் யபோ்ோட்டத்திற்கு"
"ரதோழில்நுட்ப தயோரிப்புகல் குற்றங்களை"  ரசய்யு்ோறும்

பப்யதலைோவோதிகள தங்கள ரசோந்த ஆத்வோ் குற்றங்களைரகளுக்கு
அறிவறுத்தினர.

இந்த முன்யனோக்கன் வில் குற்றங்களைவதோன் என்ன? மிகவம்
தீவி்்ய்ோக்கப்பட்ட இல் குற்றங்களைஞரகளும் இ் குற்றங்களைம்

ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகளும் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தில் பு்ட்சிக்
தலதலைல்க்கோன யபோ்ோட்டத்திலிருந்த திலசதிருப்பப்பட்டனர,

இத ஸ்்ோலினிஸ்டகள,  சமூக ஜனநோயகவோதிகள ்ற்றும்
முததலைோளித்தவ-யதசியவோத அதிகோ்த்தவங்களின் எதிரப்

பு்ட்சிக் பிடிலய வலுப்படத்தியத. இல் குற்றங்களைஞரகள, இதலைத்தீன்
அர்ரிக்க முததலைோளித்தவ அ்சுகளின் இ்ோணுவப்

பலடகய் குற்றங்களைோட தற்ரகோலதலை யபோருக்கு அனுப்பப்பட்டனர,
அங்கு ஆயி்க்கயின் இணைக்கோயனோர உயிர இழந்தனர. யதோல்வியுற்ற

ரகரில்தலைோ சோகசங்கள, நோட்டக்குபின் நோடோக போசிச
இ்ோணுவ சரவோதிகோ்ங்கல் குற்றங்களை திணிப்பதற்கும் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை

வரக்கத்லத இ்க்கமின்றி அடக்குவதற்கும் ஒரு
சோக்குப்யபோக்கோக இ்ோணுவத்தோல் பயன்படத்தப்பட்டன.

ரபோலிவியோவில் 1967  அக்யடோபரில் அவல்க் லகப்பற்றி
ரகோலதலை ரசய்ய வழிவகுத்த ரகோடிய சோகசத்லத

ய்ற்ரகோண்ட யச குயவ்ோவின் தலதலைவிதி,  கோஸ்ட்ய்ோயிசம்
்ற்றும் பப்யதலைோவோத திருத்தல்வோதத்தின் யப்ழிவக்்ோன

வில் குற்றங்களைவகளின் தன்பக்்ோன எதிரபோரப்போக இருந்தத.

சி.ஐ.ஏ ்ற்றும் ரபோலிவிய இ்ோணுவத்தின் லககளில் படரகோலதலை ரசய்யப்பட்ட பின்னர யச குயவ்ோ

யசோசலிசத்திற்கோன புதிய போலதலயக் கோட்டவதற்கு
அப்போல்,  கோஸ்ட்ய்ோ அ்சோங்க்ோனத யசோவியத் ஒன்றியம்

்ற்றும் கழக்கத்லதய நோடகளுடனோன அதன் ரநருங்கய
உறவின் மூதலைம் ்ட்டய் அத தப்பிப்பிலழத்திருந்தத.

அயதயவல் குற்றங்களை,  யச குவோ்ோவின் ரகரில்தலைோ யபோ்ோட்டத்தின்
ஆத்வோ் குற்றங்களைரகல் குற்றங்களை தூக்கரயறிய விரும்பிய இதலைத்தீன்

அர்ரிக்கோவில் உள் குற்றங்களை முததலைோளித்தவ அ்சோங்கங்களுடன்
அவர நலடமுலறயில் உறவகல் குற்றங்களை ஏற்படத்தினோர. சிலியில்,

கோஸ்ட்ய்ோ “யசோசலிசத்திற்கோன போ்ோளு்ன்ற போலதலய”
புகழ்ந்தோர,  இ்ோணுவம் ஒரு ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு சதிக்கு

தயோரிப்பு ரசய்த ரகோண்டிருந்த யவல் குற்றங்களையிலும்,  அதலைண்யட
அ்சோங்கத்திற்கு கீழ்ப்படியு்ோறு ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகளிடம்

கூறினோர.  அவர ஈக்குவயடோர ்ற்றும் ரபருவிலுள் குற்றங்களை
இ்ோணுவ ஆட்சிகல் குற்றங்களை அ்வலயின் இணைத்தோர ்ற்றும் 1968  இல்

ர்க்சிக்யகோவில் ்ோயின் இணைவ எதிரப்போ் குற்றங்களைரகல் குற்றங்களை படரகோலதலை
ரசய்தலத ரதோடரந்த, உடனடியோக ர்க்சிக்கன் ஆளும்

கட்சியோன PRI இன் ஊழல் எந்தி்த்தடன் ரநருக்க்ோன
உறவகல் குற்றங்களை ஏற்படத்திக் ரகோண்டோர.

1971 இல் கோஸ்ட்ய்ோ ்ற்றும் சிலியின் சரவோதிகோரியோன ரஜன்ல் அகுஸ்யடோ பியனோயச

இந்த தீரக்க்ோன மூயதலைோபோய அனுபவங்கல் குற்றங்களைப் பற்றியும்

நோன்கோம் அகதலைத்திற்குள ரவடித்த யபோ்ோட்டம் பற்றியு்ோன
அறிவ இல்தலைோ்ல்,  கயூபோவில் ்ட்ட்ல்தலை,  இதலைத்தின்

அர்ரிக்கோ முழுவதிலுமுள் குற்றங்களை இன்லறய ரநருக்கடிலயப்
புரிந்தரகோள் குற்றங்களை முடியோத.

ஆனோல், ஏரனஸ்ட் யடட் இலவ அலனத்லதயும் ர்ம் மௌன்ோக
கடந்த ரசன்று,  கயூபோ ்ற்றும் நோன்கோம் அகதலைம் பற்றிய

யகளவிலய ஒரு குட்டிமுததலைோளித்தவ தீவி் ஐக்கயத்திற்கோன
பி்ச்சோ்்ோக குலறத்தோர.

இந்த நடவடிக்லககளுக்கோக,  அவர முன்்ோதிரியோக
ஹோன்சலனயும் Fair  Play  for  Cuba  Committee இலனயும்

யதரந்த எடத்தத அதயவ தன்லன மிகவம்
ரவளிப்படத்தகறத.

1940  லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்கயின் படரகோலதலைலயச் சுற்றியுள் குற்றங்களை
சூழ்நிலதலைல்கல் குற்றங்களை ஆய்வதற்கு “நோன்கம்     அகதலைமும்

போதகோப்பும்” என்ற தலதலைப்பின் கீழ் நோன்கோம் அகதலைத்தின்
அலனத்ததலைகக் குழுவோல் நடத்தப்பட்ட புதலைனோய்வ

விசோ்லயின் இணையோனத,  நோன்கோம் அகதலைத்திற்குள ஊடருவி
அதலன நோசம் ரசய்வதற்கு ஏகோதிபத்தியம் ்ற்றும்

ஸ்்ோலினிசத்தின் உ் குற்றங்களைவ அல்ப்பு முகவோண்ல்கள எடத்த
தசோப்தகோதலை முயற்சிகல் குற்றங்களை நிலதலைநோட்டியத. புதலைன்

விசோ்லயின் இணையோனத ரவளிக்ரகோண்ட வந்த ்ற்றலவகளில்,
யஜோசப் ஹோன்சன் ட்ர்ோட்ஸ்கச இயக்கத்திற்குளய் குற்றங்களை அ்சின்

முகவ்ோக ரசயற்பட்டோர என்பதற்கு எங்கள விசோ்லயின் இணை
உறுதியோன ஆதோ்ங்கல் குற்றங்களை அளித்தத.

6- Cuba conference tailors Trotsky to the politics of bourgeois nationalism
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Fair  Play  for  Cuba  Committee  (FPCC)  என்பலதப்
ரபோறுத்தவல், SWP இன் அ்சியல் பயயின் இணைப்போலதயில் அத

வகத்த சிடமூஞ்சித்தன்ோன பங்லக யடட் அதலைட்சியம்
ரசய்கறோர. இந்த குழுவின் கூட்ட நிறுவனரகளில் ஒருவ்ோன

ஆதலைன் சோக்னர (Alan  Sagner),  ஸ்தோபகத்தின் பி்முகர
ஆவோர, இவர அர்ரிக்க ஜனநோயகக் கட்சியினரின் யதசியக்

குழுவின் அறங்கோவதலைர, நியூயயோரக் ்ற்றும் நியூயஜரசி
தலறமுக ஆலயின் இணையத்தின் தலதலைவர,  ்ற்றும் ரபோத

ஒலிப்ப்புக் கூட்டத்தோபனத்தின் தலதலைவர அயதயபோதலை யதசிய
போதகோப்புக்கோன வணிக அதிகோரிகளின் வோரிய உறுப்பினர

ஆக இருந்தோர.

1961 ல் Fair  Play for Cuba Committee இன் கூட்ட நிறுவன்ோன ஆதலைன் சோக்னர இஸ்ய்லிய
பலடத்த் குற்றங்களைபதியோக இருந்த ய்ோயச தயோன் உடன்

FPCC ஆனத,  FBI முகவரகள ்ற்றும்
தகவல்ரதரிவிப்பவரக் குற்றங்களைோல் லகயோ் குற்றங்களைப்படவதில்

நிலறந்திருந்தத.  மின்னயசோட்டோவில் உள் குற்றங்களை ஒரு சிறிய
தோ்ோ் குற்றங்களைவோத கலதலைப் பளளியோன கோரல்டன் கல்லூரிலயச்

(Carleton  College)  இலிருந்த 12  ்ோயின் இணைவரகல் குற்றங்களைக் ரகோண்ட
குழு SWP க்குள நுலழயும் வழியோக யசலவ ரசய்தத,

எனினும் SWP அக்கல்லூரியில் எந்த யவலதலையும்
முன்ரனடத்திருக்கவில்லதலை.  ஜோக் போரன்ஸ் (ஃயபோரட்

அறக்கட்டல் குற்றங்களை கூட்டறவக்கோக கயூபோவக்குச் ரசன்ற
குடிய்சுக் கட்சிக்கோ்ர)  ஆல் தலதலைல் தோங்கப்பட்ட இந்தக்

கும்பல்,  SWP தலதலைல்லயக் லகப்பற்றியத —அதன்
அ்சியற் குழுவில் ரபரும்போன்ல்லயக் ரகோண்டிருந்தத—

்ற்றும் நூற்றுக்கயின் இணைக்கோன முதரபரும் SWP உறுப்பினரகல் குற்றங்களை
ரவளியயற்றியத.

பப்யதலைோவோத திருத்தல்வோதத்தின் கோட்டிக் ரகோடப்புக்களின்
இந்த வ்தலைோற்லற, நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவத்லத அலடதல்

என முன்லவக்லகயில்,  யடட், ட்ர்ோட்ஸ்கயின் பு்ட்சிக்
்்புரில்களிலிருந்தம் நோன்கோம் அகதலைத்தின் யபோ்ோட்டத்தில்

அதன் ரதோடரச்சியிலிருந்தம் எந்த கயூப
போரலவயோ் குற்றங்களைரகல் குற்றங்களையும் யவண்டர்ன்யற தடப்பதற்கு

முயன்றோர.

எத சரவயதச ்ோரக்சிச குழு (IMG), ஆனத, எதனுடன் அவர

ஐக்கயம் ரகோண்டள் குற்றங்களைோர ்ற்றும் அவ்த அறிக்லகயில்
பிரிட்டனில் யோருலடய அ்சியலதலை அவர புகழ்ந்தோர

என்பலத எல்தலைோம் அவ்த போரலவயோ் குற்றங்களைரகளுக்கு விவரிக்க
யவண்டியத பற்றி அவர கவலதலைப்படவில்லதலை. ஒரு ரபோலீஸ்

ஆத்தி்மூட்டலதலை ஒன்றன் பின் ஒன்றோக நடத்திய பின்னர,
1981 ல் அவ்வல்ப்பு தன்லனத்தோயன கலதலைத்தக்ரகோண்டத,

வதலைதபுறம் நகரும் ரதோழிற் கட்சியில் நுலழவதற்கு
முயற்சிக்கறத.

தருக்கய பு்ட்சிக் ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர கட்சியின் (Devrimci  iİşç

Partisi,  D P)İ  பங்யகற்பு குறித்தம் குறிப்பிடப்பட யவண்டம்.

அவர தனத அறிக்லகயில் ஒரு “ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர அ்சில்”
போதங்கல் குற்றங்களை பதித்திருப்பலதயிட்ட ரபருமிதம் ரகோண்டோர

்ற்றும் அவர யச குயவ்ோலவ நி்ந்த்ப் பு்ட்சி தத்தவத்தின்
மிகச்சிறந்த பி்திநிதி என்றும் புகழ்ந்தோர.

யகோரயக அல்தமி்ோ இன் ஆரரஜன்டினிய Partido  Obrero

(ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர கட்சி - PO) ்ற்றும் சவோஸ் மியன் பாஷைல் இன் கய்க்க

ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர பு்ட்சிக் கட்சி (EEK) உடன் D Pİ  உம் யசரந்த,
நோன்கோம் அகதலைத்லத மீ் குற்றங்களை கட்டியல்ப்பதற்கோன (Coordinating

Committee for the Refoundation of the Fourth International - CRFI)

ஒத்தலழப்புக் குழுவின் பகுதியோக உள் குற்றங்களைத.  இத

ஸ்்ோலினிசத்தடனோன கூட்டில் நோன்கோம் அகதலைத்லத “மீ் குற்றங்களை
ஸ்தோபிப்பதற்கோக” ரசயற்பட்ட வந்திருக்கறத.  இப்ரபோழுத

இந்த பிற்யபோக்குத்தன்ோன நடவடிக்லக,  கயூபோவிலுள் குற்றங்களை
கோஸ்ட்ய்ோ அ்சோங்கத்திற்கும் நீளகறத.

்ஷ்யப் பு்ட்சியின் இலயின் இணைத் தலதலைவரினதம் நோன்கோம்
அகதலைத்தின் ஸ்தோபகரினதம் வ்தலைோற்று ்்புகல் குற்றங்களை

இழிவபடத்தவம் ட்ர்ோட்ஸ்கச இயக்கத்தின் யபோ்ோட்டத்லத
குழியதோண்டிப் புலதக்கவம் கருத்தக்கல் குற்றங்களை

முன்லவப்பதற்கோக ஹவோனோவிற்குச் ரசன்ற இந்தப்
யபோக்குகய் குற்றங்களைோ அவரக் குற்றங்களைத பி்திநிதிகய் குற்றங்களைோ கயூப பு்ட்சியின்

எந்த இருப்பு நிலதலைக் குறிப்லபயும் வல்வதற்கு அக்கலற
கோட்டவில்லதலை, கோஸ்ட்ய்ோலவ ஒரு “இயற்லக ்ோரக்சிஸ்ட்”,

கயூபோலவ ஒரு “ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர அ்சு”,  ்ற்றும்
குட்டிமுததலைோளித்தவ ரகரில்தலைோவோதம் யசோசலிசத்திற்கோன

புதிய போலத என பலறசோற்றுவதில் உள் குற்றங்களை அவரகளின்
ரசோந்த பதிவச்சோன்யற மிகக் கூடததலைோனதோக இருந்தத.

கோஸ்ட்ய்ோயிசத்லத தழுவிக்ரகோண்ட இந்த வலக வடிவங்கள
பற்றி நோன்கோம் அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழுவோல்

முன்லவக்கப்பட்ட வி்ரசனம் முற்றிலும் நிரூபயின் இணை்ோக
இருக்கறத.

யசோசலிசத்திற்கு புதிய போலதலய வழங்குவதிலிருந்த
அப்போல், கோஸ்ட்ய்ோயிச இயக்க்ோனத, கயூப சமுதோயத்தின்

அடிப்பலடப் பி்ச்சிலனகல் குற்றங்களை தீரப்பதற்கு தி்ோணியற்றுத
என்பலத நிரூபித்தத. கோஸ்ட்ய்ோ அதிகோ்த்திற்கு வந்த ஆறு

தசோப்தங்களுக்குப் பிறகு,  அத்தீவின் ரபோரு் குற்றங்களைோதோ்்ோனத
அதிகரித்த அ் குற்றங்களைவில் ரதோடரந்த சுற்றுதலைோத் தலறலயயும்

குடியயறியவரகள அனுப்பும் பயின் இணைத்திலும் தங்க உள் குற்றங்களைத.
1991 ல் ஸ்்ோலினிச அதிகோ்த்தவம் USSR ஐ கலதலைத்தலத

அடத்த யசோவியத் உதவிக் ரகோலடகள முடிவக்கு வந்தல்
்ற்றும் ரநருக்கடி பீடித்தள் குற்றங்களை ரவனிசுதலைோவிலிருந்த ்லிவ

விலதலை எண்ரயின் இணைய் இறக்கு்திகளில் ஏற்பட்ட கடம் குலறவ
ஆகயன,  மில்லியன் கயின் இணைக்கோன கயூப ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகல் குற்றங்களை

வறுல்யில் விட்டிருக்கும் அயதயவல் குற்றங்களை,  தீவின்
ரபோரு் குற்றங்களைோதோ்ம் பின்தங்கய நிலதலைலயயும் சோரந்திருக்கும்

தன்ல்லயயும் ரவளிக்கோட்டகறத.

கோஸ்ட்ய்ோவின் எழுச்சிக்குப் 60  ஆண்டகளுக்கு பின்னர,

அங்யக கயூப ரதோழிதலைோ் குற்றங்களை வரக்கத்தின் சுயோதீன்ோன
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அல்ப்புகள என எதவம் இல்லதலை, அதன் அதிகோ்த்திற்கோன
எவ்வித உறுப்புகளும் கூட இருக்கவில்லதலை. 2016 ல் ஃபிடல்

கோஸ்ட்ய்ோ இறந்த பின்னர,  அவ்த 88  வயதோன சயகோத்ர
்ோவல் நோட்டின் ஆளும் கட்சியின் தலதலைவ்ோகத் ரதோடரந்த

நீடிக்கறோர.

போரிய உலழக்கும் ்க்கள யபோரின் அச்சுறுத்தலதலையும்

அத்யதோட யசரந்த அவரகளின் வோழ்க்லகத் த்ங்களின்
மீதோன அதிகரித்தவரும் தோக்குதல்கல் குற்றங்களையும் ்ற்றும் வ் குற்றங்களைரந்த

வரும் சமூக ச்த்தவமின்ல்லயயும் எதிரரகோளலகயில்,
ஆளும் அடக்கோனத ரவளிநோட்ட மூதலைதனத்யதோட என்றுமி்ோ

அ் குற்றங்களைவ ரநருக்க்ோன உறவகளின் மூதலை்ோக த்த
சலுலககல் குற்றங்களை போதகோக்க முயற்சிக்கறத. பப்யதலைோவோதிக் குற்றங்களைோல்

கயூபோ ஒரு “ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைர அ்சு”  எனச் சித்தரிக்கப்படம்
முயற்சிகல் குற்றங்களை, நோட்டின் ரபோரு் குற்றங்களைோதோ்த்லத முததலைோளித்தவம்

என்றுமி்ோ அதிகரித்த வலகயில் ரதளிவோகயவ ய்தலைோதிக்கம்
ரசய்த வருவத முற்றிலும் அம்பதலைப்படத்தகறத.

நோன்கோம் அகதலைத்தின் அலனத்ததலைகக் குழுவோல், அதன்
திருத்தல்வோத எதி்ோளிகள அலனவருக்கும் எதி்ோக பு்ட்சிக்

யசோசலிச சரவயதசிய முன்யனோக்லகயும்
யவலதலைத்திட்டத்லதயும் போதகோப்பதற்கு அதனோல்

நடத்தப்பட்ட யபோ்ோட்டத்தில், ட்ர்ோட்ஸ்கயின் யபோ்ோட்டத்தின்
ரதோடரச்சிலய அவரகள அறிந்த ரகோண்டோல் ்ட்டய்,

கயூப ரதோழிதலைோ் குற்றங்களைரகள ட்ர்ோட்ஸ்கயின் யபோ்ோட்டம் பற்றிய
உண்ல்யோன புரிதலுக்கோன போலதலயக்

கண்டரகோளவோரகள.

ய்தலைதிக வோசிப்புக்கு:

கோஸ்ட்ய்ோயிசமும் குட்டி முததலைோளிடி முதலாளி்த்தவ யதசியவோத
அ்சியலும்

[7 January 1998]

போதகோப்பு     ்ற்றும் நோன்கோம் அகதலைம்  ,    ரகல்ஃபோன்ட்

வழக்கும் ்ோரக் ஸ்ரபோய்ோவ்ஸ்கயின்     சோட்சியமும்

[10 November 2015]
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