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தொழழிலழளர் புரட்சிக் கட்சி ட்தரழட்ஸ்கிசத்ட்ஸ்கிசத்தொ எவ்ிசத்தை எவ்வழறு கழட்டிக்தகழடுத்ொது ?

பகுத. 1

ஆசிரிய ொட்ஸ்கிசத்தலயங்கம
International Commitee of the Fourth International

ஒரு தசசாப்தத்திற்கும் கும் ம்கும் மேம் மேலசான குறுக்கீடுக்குப் பின்னர் இந்த

இதகும் மதசாடு,  நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக் குழுவின்
ஒரு தத்து்துவசார்த்த இதழ் என்ற ்துவன் அனகயில் நசான்கசாம்
அகிம் மேலத்தின் ன் ததசாடர்ச்சி்ச்சியசான கசாம் மேலசாண்டு ன் த்துவளியீடசானது
புதுப்பிக்கப்படுகிறது.  ன் ததசாழிம் மேலசாளர் புரட்சிக் கட்சி (WRP)

முக்கி்ச்சிய ன் தபசாறுப்பசாய்க் ன் தகசாண்டிருந்த நசான்கசாம் அகிம் மேலம்
இதழ் ன் த்துவளியீடசானது, 1975 ல் அன் அனனத்தும் ன் அனகவிடப்பட்டது.
அந்த ஆண்டுக்குப் பின்னர் 1979 இலும் ்கும் மேற்றும் கன் அனடசி்ச்சியசாக
1982 இல் என இரு இதழ்கள் ்கும் மேட்டுகும் ம்கும் மே ன் த்துவளி்துவந்தன.

நசான்கசாம் அகிம் மேலம் இதழுக்கு கும் மநர்ந்த கதி்ச்சியசானது ன் ததசாழிம் மேலசாளர்
புரட்சிக் கட்சியின் அரசி்ச்சியல் சீரழிவு ்கும் மேற்றும் நசான்கசாம்
அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலக குழுவுக்குள்கும் மள அதன்வின் அனள்துவசாய்
எழுந்த ன் தநருக்கடியின் ஒரு ன் தசறி்துவசான ன் த்துவளிப்பசாடசாகும்.
கடந்த ஆண்டு அன் அனனத்தும் மேலகக் குழு நின் அனம் மேலநசாட்டி்ச்சிய்துவசாறு,
1985-86 ல் ன் ததசாழிம் மேலசாளர் புரட்சிக் கட்சியின் ன் தபசாறிவு ஹீல-
பண்டசா-சுகும் மம் மேலசாட்டர் தன் அனம் மேலன் அன்கும் மேயின் நீடித்த கும் மதசி்ச்சிய்துவசாத ்கும் மேற்றும்
சந்தர்ப்ப்துவசாத சீரழிவின் வின் அனளன் தபசாருளசாகும்.  1970 களின்
ன் ததசாடக்கத்தில் இருந்து,  நசான்கசாம் அகிம் மேலத்ன் அனத கும் மசசாசலசப்
புரட்சியின் உம் மேலகக் கட்சி்ச்சியசாக கட்டு்துவது என்பது
அதிகரித்தளவில் பிரித்தசானி்ச்சிய பகுதியின் குறுகி்ச்சிய அரசி்ச்சியல்
கும் மதன் அன்துவகளுக்கு கீழ்ப்படுத்தப்பட்டது. அது அதன் கும் மதசி்ச்சிய்துவசாத
நம் மேலன்கன் அனள முன்ன் தனடுப்பதற்கு நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின்
அன் அனனத்தும் மேலக குழுவிற்குள்கும் மள அதன் அரசி்ச்சியல் ன் தசல்்துவசாக்ன் அனக
திட்டமிட்டு துஷ்பிரகும் ம்ச்சியசாகம் ன் தசய்தது.

பப்கும் மம் மேலசா்துவசாத திருத்தல்்துவசாதத்திற்கு எதிரசான கும் மபசாரசாட்டத்திலும்
நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக் குழுவின்
கசாரி்ச்சியசாளர்கன் அனளப் பயிற்ற்றுவிப்பதிலும் 1960 கள் முழு்துவதிலும்
நசான்கசாம் அகிம் மேலம் இதழ் முக்கி்ச்சிய பசாத்திரம்
ஆற்றியிருப்பினும்,  WRP தன் அனம் மேலன் அன்கும் மே்ச்சியசானது இதழின்
ன் த்துவளியீட்ன் அனட ன் ததசாடர்்துவதற்கசான அன் அனனத்து ஆர்்துவத்ன் அனதயும்
இதந்தது. பிரிட்டிஷ் பகுதியின் ஒரு ்கும் மேசாதசாந்திர “தத்து்துவசார்த்த
ஏட்ன் அனட” ன் த்துவளியிடு்துவதன் மூம் மேலம் WRP இன் கும் மதன் அன்துவகளுக்கு

சிறப்பசாக கும் மசன் அன்துவன் தசய்்ச்சிய முடியும் என்ற முடிவுக்கு ஹீல
்துவந்தசார். அதற்கு Labour Review என்று தன் அனம் மேலப்பிடப்பட்டது.

அதன் ்துவசம் அதிக்கும் மேசான ன் ததசாழில்நுட்ப ்துவசதிகள் இருந்த
கும் மபசாதிலும்,  WRP நசான்கசாம் அகிம் மேலம் இதன் அனத அச்சிடும் பண
அன் த்கும் மேரிக்க பிரி்துவசான கும் ம்துவர்க்கர்ஸ் லீக்குக்கு ஒப்பன் அனடக்கப்பட
கும் ம்துவண்டும் என்று 1979  இல் ்துவற்புறுத்தி்ச்சியது, அன் த்கும் மேரிக்கசாவின்
பிற்கும் மபசாக்கசான வூரிஸ் சட்டத்தின் கசாரண்கும் மேசாக கும் ம்துவர்க்கர்ஸ் லீக்
நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக் குழுவில் கும் மநரடி
உறுப்பினரசா்துவதற்கு தன் அனடன் தசய்்ச்சியப்பட்டசாலும் கூட அது இந்தப்
பணன் அன்ச்சிய ஏற்றது.  ஆயினும் WRP ஆனது சஞ்சின் அனகயின்
ன் த்துவளியீடு,  நிதி ்கும் மேற்றும் விநிகும் ம்ச்சியசாகம் ஆகி்ச்சிய்துவற்றின்
எந்தன் த்துவசாரு அம்சத்திற்கும் எந்தன் த்துவசாரு ன் தபசாறுப்ன் அனபயும்
ஏற்கவில்ன் அனம் மேல.

நசான்கசாம் அகிம் மேலம் ன் த்துவளியீட்டுக்கு ஆதரவு தர எந்த
்துவன் அனகயிலும் WRP ்கும் மேறுப்பதசானது நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின்
அன் அனனத்தும் மேலகக் குழுவின் கும் ம்துவன் அனம் மேலத்திட்ட அடித்தளங்கன் அனள
ஹீல ்கும் மேறுதலப்பகும் மதசாடு இன் அனணந்திருந்தது.  நசான்கசாம் அகிம் மேலம்
ன் த்துவளிச்சத்திற்கு ்துவருமுன்னர்,  அன் அனனத்தும் மேலகக் குழு்துவசானது,
கடந்த தசசாப்தம் முழு்துவதும் ட்ன் தரசாட்ஸ்கிசத்தின் அடிப்பன் அனடக்
கும் மகசாட்பசாடுகள் ஒவ்ன் த்துவசான்ன் அனறயும் கசாட்டிக்ன் தகசாடுத்த
ன் ததசாழிம் மேலசாளர் புரட்சிக் கட்சியின் கும் மபரின்துவசாத ்கும் மேற்றும்
சந்தர்ப்ப்துவசாத அகும் ம்ச்சியசாக்கி்ச்சியர்களிடம் இருந்து தன்ன் அனனத்தசாகும் மன
விடுவித்துக்ன் தகசாள்ள கும் ம்துவண்டி இருந்தது.

அப்கும் மபசாது உம் மேலகம் முழு்துவதிலும் ன் ததசாழிம் மேலசாள ்துவர்க்கத்ன் அனதயும்
ஏகசாதிபத்தி்ச்சிய எதிர்ப்பு இ்ச்சியக்கங்கன் அனளயும் கும் ம்கும் மேம் மேலசாதிக்கம்
ன் தசய்திருந்த ஸ்ரசாலனிச, சமூகஜனநசா்ச்சியக ்கும் மேற்றும் கும் மதசி்ச்சிய்துவசாத
இ்ச்சியக்கங்களுக்குள் நசான்கசாம் அகிம் மேலத்ன் அனதக் கன் அனம் மேலப்பதற்கசான
எதிர்ப்பில் 1953  இல் அன் அனனத்தும் மேலகக் குழு நிறு்துவப்பட்டது.
ட்ன் தரசாட்ஸ்கிசத்ன் அனதப் பசாதுகசாப்பதற்கசான கும் மபசாரசாட்டம்,
பப்கும் மம் மேலசா்துவசாத திருத்தல்்துவசாதிகளுடனசான அன் த்கும் மேரிக்க கும் மசசாசலச
ன் ததசாழிம் மேலசாளர் கட்சியின் (SWP)  கும் மகசாட்பசாடற்ற ்கும் மேறு
ஐக்கி்ச்சியத்திற்கும் இம் மேலங்ன் அனகயில் ம் மேலங்கசா ச்கும் மே ச்கும் மேசாஜக் கட்சியின்
்துவரம் மேலசாற்றுக் கசாட்டிக்ன் தகசாடுப்பிற்கும் எதிரசாக 1961-64  க்கு
இன் அனடயில் நடந்த கும் மபசாரசாட்டத்தில் கும் ம்கும் மேலும் அபிவிருத்தி
ன் தசய்்ச்சியப்பட்டது.

ஆனசால் 1970 களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து,  WRP

பப்கும் மம் மேலசா்துவசாதத்திற்கு எதிரசான நீண்ட கும் மபசாரசாட்டத்தின்
படிப்பின் அனனகள் அன் அனனத்ன் அனதயும் திட்டமிட்டு நிரசாகரித்தது. ஹீல
ட்ன் தரசாட்ஸ்கிசத்தின் அரசி்ச்சியல் ்கும் மேரபி்ச்சியத்ன் அனத
கும் மகலக்கூத்தசாக்கி்ச்சியதுடன் ்கும் மேற்றும் சந்தர்ப்ப்துவசாதத்தின் மிகவும்
தன் அனடகும் ம்ச்சியது்கும் மேற்ற நன் அனடமுன் அனறப்படுத்துப்துவரசானசார்.
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நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக் குழுவின்
உண்ன் அன்கும் மே்ச்சியசான தத்து்துவசார்த்த ஏடசாக நசான்கசாம் அகிம் மேலம்
புதுப்பிப்பசானது,  ன் ததசாழிம் மேலசாளர் புரட்சிக் கட்சியின் ன் தபசாறிவு
்கும் மேற்றும் உன் அனடவிலருந்து ன் த்துவளிப்பட்ட அன் அனனத்து
கன் அனம் மேலப்பு்துவசாத கன்ன் அனனகளுக்கும் எதிரசாக நடத்தப்பட்ட
ன் த்துவற்றிகர்கும் மேசான கும் மபசாரசாட்டத்தின் வின் அனள்துவசாகும்.

இந்த முதம் மேலசா்துவது சஞ்சின் அனக WRP ஆல் ட்ன் தரசாட்ஸ்கிசம்
கசாட்டிக்ன் தகசாடுக்கப்பட்டது பற்றி்ச்சிய முழுன் அன்கும் மே்ச்சியசான ஆய்வுக்கு
அர்ப்பணக்கப்பட்டுள்ளது.  இது,  1986  பிப்ர்துவரியில் WRP

(சுகும் மம் மேலசாட்டர்-பண்டசா கன்ன் அனன)  உடனசான பிளவுக்குப் பின்னர்
நன் அனடன் தபற இருந்த நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக்
குழுவின் முதம் மேலசா்துவது நின் அனறகும் மபரன் அன்துவயின் கும் மபசாது,  கும் ம்கும் மே18
்கும் மேற்றும் ஜ ஜூன் 9, 1986  க்கு இன் அனடயில் எழுதப்பட்டது.  இந்த
ஆ்துவணத்கும் மதசாடு நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக்
குழு்துவசானது,  WRP ஐ பிரதிநிதித்து்துவம் ன் தசய்்துவதசாகக்

கூறிக்ன் தகசாள்ளும் கன்ன் அனனகளில் ஒன்றுகூட மு்ச்சியற்சி ன் தசய்்ச்சியசாத
— ட்ன் தரசாட்ஸ்கிசத்துடன் WRP முறித்துக்ன் தகசாண்டதின்
வின் அனளன் தபசாருன் அனள,  அபிவிருத்தின் அன்ச்சிய ்துவரம் மேலசாறு,  அரசி்ச்சியல்
்கும் மேற்றும் தத்து்துவசார்த்த மூம் மேலங்கள் பற்றி்ச்சிய புறநின் அனம் மேல ரீதி்ச்சியசான
்கும் மேசார்க்சிச பகுப்பசாய்வு பணன் அன்ச்சிய நின் அனறகும் ம்துவற்றி இருக்கிறது.

ன் ததசாழிம் மேலசாளர்கள் ்கும் மேற்றும் இன் அனளஞர்கள் ்கும் மேத்தியில் முற்றிலும்
புதி்ச்சிய தன் அனம் மேலமுன் அனற ட்ன் தரசாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் கல்வியூட்டலுக்கு
பங்களிப்புச்ன் தசய்்ச்சியவும், நசான்கசாம் அகிம் மேலத்தின் அன் அனனத்தும் மேலகக்
குழுன் அன்துவ கும் மசசாசலசப் புரட்சியின் உம் மேலக கட்சி்ச்சியசாக
விரிவுபடுத்துலுக்கசான சக்திமிக்க அடித்தளத்ன் அனத ்துவதங்கவும்,
உம் மேலகம் முழு்துவதிலுமுள்ள புரட்சி்ச்சியசாளர்களுக்கு WRP

ன் தபசாறிவின் முக்கி்ச்சியத்து்துவத்ன் அனத ன் ததளிவுபடுத்து்துவதில் இந்த
ஆ்துவண்கும் மேசானது தீர்க்க்கும் மேசான பங்ன் அனக ்துவகிக்கும் என்பதில்
அன் அனனத்தும் மேலகக் குழு உறுதி்ச்சியசாக நம்பிக்ன் அனக ன் தகசாள்கிறது.

2- How the WRP Betrayed Trotskyism Fourth International: Volume 13 no. 1


