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நான்காம் அகிலத்தின் ஸ்ன் ஸ்தாபகத்தின்
80 வது ஆண்டு நாள
By David North,

3 September 2018

இன்று

ச செப்சப்டெம்பர் 3, 1938 அன்று நடப்டெசபற்ற
நநான்கநாம் அகிலத்தின் ஸ்ின் ஸ்தநாபக ்தாபக மநாநநாட்டின் 80 வத
ஆண்டு
நநாாளநாகும்.
லிியலநான்
ட்ச நாட்ஸ்கியின்
ின் ஸ்தடலட்தாபக மயின்
கீழ்
நநான்கநாம்
அகிலத்தின்
ஸ்ின் ஸ்தநாபக்தாபக மநானத, சபரும் வ லநாற்று முக்கிலத்தவமும்
 செ்தாபக மகநால சின் ஸ்தநாப்டெர்புடப்டெலத்தாபக மநான ஒரு நிகழ்வு ஆகும்.
அடுத்ின் ஸ்த மூன்று ்தாபக மநாின் ஸ்தங்களில் உலக ிய செநா செலி செ வடலத்
ின் ஸ்தாளம் நநான்கநாம் அகிலத்தின் முக்கிலத்தவத்டின் ஸ்த
விாளக்கும் சின் ஸ்தநாப்டெர்ச்சிலநான சவளியீடுகள் ்தாபக மற்றும்
நிகழ்வுகளுப்டென்
இந்ின் ஸ்த
ஆண்டு
நிடறடவக்
சகநாண்ப்டெநாடும்.
இன்டறல தினம், ிய செநா செலி செ  செ்தாபக மத்தவக் கட்சியின்
ியின் ஸ்தசிலத் ின் ஸ்தடலவரும், உலக ிய செநா செலி செ வடலத்
ின் ஸ்தாளத்தின்
 செர்வியின் ஸ்த செ
ஆசிரிலர்
குழுவின்
ின் ஸ்தடலவரு்தாபக மநான ியப்டெவிட் ியநநார்த்தின் 75 வத ஆண்டு
நிடறவின் ியவடாளயில் வழங்கில அறிக்டகடல
நநாங்கள் மீண்டும் சவளியிடுகிியறநாம்.
*** *** ***
75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ச செப்ப்டெம்பர் 3, 1938 இல் நநான்கநாம்
அகிலம் பநாரிசின் புறநகர் பகுதியில் நடப்டெசபற்ற ஒரு
்தாபக மநாநநாட்டில் நிறுவப்பட்ப்டெத. ஆபத்ின் ஸ்தநான பநாதகநாப்பு நிடலட்தாபக மயின்
கநா ணத்தினநால் ்தாபக மநாநநாட்டின் பணி ஒரு நநாடாளக்குள் முடிக்கப்பப்டெ
ியவண்டியிருந்ின் ஸ்தத. ்தாபக மநாநநாட்டிற்கு 12 ்தாபக மநாின் ஸ்தங்கள் முன்பிருந்த
ட்ச நாட்ஸ்கி செ இலக்கம் இடப்டெலறநா ின் ஸ்தநாக்குின் ஸ்தலுக்கு உள்ாளநாகி
வந்ின் ஸ்தத. அவர் ச்தாபக மக்சிியகநாவில் நநாடுகப்டெத்ின் ஸ்தப்பட்ப்டெ நிடலயில்
இருந்ின் ஸ்தநாலும், லிியலநான் ட்ச நாட்ஸ்கி ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்தின்
ஸ் நாலினி செ ஆட்சிலநால் அின் ஸ்தன் மிக ஆபத்ின் ஸ்தநான அ சிலல்
விிய நாதிலநாக கருின் ஸ்தப்பட்ப்டெநார். 1927 ல் ிய செநாவிலத் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியில்
இருந்த
சவளிியலற்றப்பட்ப்டெதிலிருந்தம்
்தாபக மற்றும்
ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்தில் இருந்த 1929 ல் நநாடு கப்டெத்ின் ஸ்தப்பட்ப்டெடின் ஸ்த
சின் ஸ்தநாப்டெர்ந்ின் ஸ்த
 செகநாப்ின் ஸ்தத்தில்
ட்ச நாட்ஸ்கி
ியின் ஸ்தநாற்றுவித்திருந்ின் ஸ்த
 செர்வியின் ஸ்த செ
இலக்கத்டின் ஸ்த
அழிக்க
ஸ் நாலின்
உறுதிசகநாண்டிருந்ின் ஸ்தநார்.

லிியலநான் ட்ச நாட்ஸ்கி
ச செப்ப்டெம்பர் 1937 ல் ட்ச நாட்ஸ்கியின் அ சிலல் ச செலலர் எர்வின்
சவநால்ஃப் ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்தின் இ கசில சபநாலி செநான GPU
இன் முகவர்காளநால் ஸ்சபயினில் சகநால்லப்பட்ப்டெநார். இியின் ஸ்த
்தாபக மநாின் ஸ்தத்தில் GPU வில் இருந்த விலகி ட்ச நாட்ஸ்கியினநால்
நிறுவப்பட்ப்டெ புதில  செர்வியின் ஸ்த செ அட்தாபக மப்பிற்கு ின் ஸ்தன் விசுவநா செத்டின் ஸ்த
அறிவித்ின் ஸ்த இக்னநாஸ் ட ் ரைஸஸ் ரைஸும் சுவிட் செர்லநாந்தில் லவு செநானில்
சகநால்லப்பட்ப்டெநார். சபப் வரி 1938 ல் ட்ச நாட்ஸ்கியின் மூத்ின் ஸ்த
்தாபக மகனும்
ஐிய நாப்பநாவில்
மிக
முக்கில்தாபக மநான
அ சிலல்
பி திநிதியு்தாபக மநான லிியலநான் ச செியப்டெநாவ் பநாரிசில் GPU ஆல்
சகநால்லப்பட்ப்டெநார். ஜ ஜூன் 1938 ல், நிறுவன ்தாபக மநாநநாட்டிற்கு 6
வநா ங்களுக்கு முன்பு இலக்கத்தின்  செர்வியின் ஸ்த செ ச செலலகத்தின்
ின் ஸ்தடலவ நான ருியப்டெநால்ப் கிசாளச்தாபக மன்ட் பநாரிஸில் அவருடப்டெல
வீட்டில் இருந்த கப்டெத்ின் ஸ்தப்பட்டு சகநாடலயுண்ப்டெநார்.
ச செியப்டெநாவ்,
சவநால்ஃப்
்தாபக மற்றும்
கிசாளச்தாபக மன்ட்
ஆகிியலநார்
்தாபக மநாநநாட்டின்
சக் கௌ வத்
ின் ஸ்தடலவர்காளநாக
ியின் ஸ்தர்ந்சின் ஸ்தடுக்கப்பட்டிருந்ின் ஸ்தனர்.
வந்திருந்ின் ஸ்த
பி திநிதிகளிப்டெம்
பிச ஞ்சு ட்ச நாட்ஸ்கி செவநாதிலநான பிலர் நவில், “கிசாளச்தாபக மன்டின்
ிய செநாக்தாபக மநான ்தாபக ம ணத்தினநால்,
ஒரு முடறலநான
அறிக்டக
வழங்கப்பப்டெ்தாபக மநாட்ப்டெநாத. கிசாளச்தாபக மன்ட் ஒரு விரிவநான எழுத்தமூல
அறிக்டகடல சுற்றிற்கு விப்டெத் ின் ஸ்தலநா நாக டவத்திருந்ின் ஸ்தநார். ஆனநால்
அவருடப்டெல ்தாபக மற்ற ஆவணங்களுப்டென் அதவும் ்தாபக மடறந்தவிட்ப்டெத.
ின் ஸ்தற்ியபநாடின் ஸ்தல அறிக்டக ஒரு சுருக்க்தாபக மநானின் ஸ்தநாகியவ இருக்கும்.”
என அறிவித்ின் ஸ்தநார்.
்தாபக மநாநநாடு நடப்டெசபற்ற ந கம் ியபநான்ற சூழல்  செர்வியின் ஸ்த செ
சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்டின் ஸ்த
எதிர்சகநாண்ப்டெ
அ சிலல்
சூழ்நிடலட்தாபக மடலத்ின் ஸ்தநான்
பி திபலித்ின் ஸ்தத.
ியஜர்்தாபக மனியிலும்
இத்ின் ஸ்தநாலியிலும் பநாசி செ ஆட்சிகள் அதிகநா த்தில் இருந்ின் ஸ்தன .
ஐிய நாப்பநா
ியபநாரின்
விளிம்பிற்கு
ச சென்றுசகநாண்டிருந்ின் ஸ்தத .
பி நாக்கில்
இருந்ின் ஸ்த
முின் ஸ்தலநாளித்தவ
அ  செநாங்கத்தின்

ஒத்தடழப்புப்டென் பிரித்ின் ஸ்தநானிலநாவும் பிச ஞ்சு ஏகநாதிபத்திலமும்
ச செக்ியகநாஸ்ியலநாவநாக்கிலநாடவ
ஹிட்லருக்கு
 செ ணடப்டெலச்ச செய்தவிட்ப்டெ மூனிச் ்தாபக மநாநநாடு சில வநா ங்களுள்
நடப்டெசபற இருந்ின் ஸ்தத. ஸ்பநானில பு ட்சி, அின் ஸ்தன் ஸ் நாலி செ,
அ நாஜகவநாின் ஸ்த
ின் ஸ்தடலவர்காளநால்
ின் ஸ்தவறநாக
வழிநப்டெத்ின் ஸ்தப்பட்டு,
கநாட்டிக் சகநாடுக்கப்பட்டு, இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கும் ிய்தாபக மலநான
உள்நநாட்டுப் ியபநாருக்குப்பின் ியின் ஸ்தநால்விடல விட வநாக அணுகிக்
சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தத. பி நான்சில் 1936-37 ்தாபக மக்கள் முன்னணி
அ  செநாங்கம்
சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்டின் ஸ்த
அ சிலல்ரீதிலநாக
சீர்குடலல ச செய்வின் ஸ்தற்கு ின் ஸ்தனத  செக்திக்கு முடிந்ின் ஸ்த அடனத்டின் ஸ்தயும்
ச செய்த சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தத. ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்தில், 1936 ல்
ஸ் நாலின்
கட்ப்டெவிழ்த்தவிட்டிருந்ின் ஸ்த
பலங்க ம்
படழல
ியபநால்ஷிவிக்
ின் ஸ்தடலமுடற
முழுவடின் ஸ்தயும்
கிட்ப்டெத்ின் ஸ்தட்ப்டெ
அழித்தவிட்ப்டெத. ஸ் நாலினிஸ்ட்டுக்கள் ்தாபக மற்றும்  செமூக ஜனநநாலகக்
கட்சியினரின் கநாட்டிக் சகநாடுப்புக்கள், இ ண்ப்டெநாம் ஏகநாதிபத்தில
உலகப் ியபநார் ின் ஸ்தடுக்கப்பப்டெக்கூடில ஒிய
வழிவடகலநான
சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்தின்
ிய செநா செலி செப்
பு ட்சி
வருவடின் ஸ்த
அழித்தவிட்ப்டென.
நிறுவன ்தாபக மநாநநாட்டில் பங்கு சபற வந்திருந்ின் ஸ்த பி திநிதிகளின்
முக்கில பணி, லிியலநான் ட்ச நாட்ஸ்கி எழுதியிருந்ின் ஸ்த ஆவணத்டின் ஸ்த
ஏற்பதின் ஸ்தநான்.
அின் ஸ்தன்
ின் ஸ்தடலப்பு
“முின் ஸ்தலநாளித்தவத்தின்
்தாபக ம ணஓலமும் நநான்கநாம் அகிலத்தின் பணிகளும்” என்பின் ஸ்தநாகும்.
இின் ஸ்தன் ஆ ம்ப ச செநாற்சறநாப்டெரும் அ சிலல் இலக்கிலத்திியலியல
மிகவும் குறிப்பிப்டெத்ின் ஸ்தக்கதம், ஆழ்ந்ின் ஸ்த ின் ஸ்தன்ட்தாபக ம சகநாண்ப்டெதம்,
பின்வரு்தாபக மநாறு குறிப்பிட்ப்டெத: “இன்டறல முழு உலக அ சிலல்
நிடலட்தாபக மயும்
முக்கில்தாபக மநாக
சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்தின்
ின் ஸ்தடலட்தாபக மயின்
ஒரு
வ லநாற்று
சநருக்கடியினநால்
பண்பு்தாபக மலப்படுத்ின் ஸ்தப்படுகின்றத.”
இச்ச செநாற்களுப்டென் ட்ச நாட்ஸ்கி 1938 ல் இருந்ின் ஸ்த நிடலட்தாபக மடல
சுருக்கி கூறிலத ்தாபக மட்டு்தாபக மல்லநா்தாபக மல், ின் ஸ்தற்கநால வ லநாற்றின் முக்கில
அ சிலல்
பி ச்சிடனடலயும்
சுருக்கி
கூறினநார்.
முின் ஸ்தலநாளித்தவத்டின் ஸ்த ிய செநா செலி செத்ின் ஸ்தநால் பி தியீடு ச செய்வின் ஸ்தற்கநான
புறநிடல முன்னிபந்ின் ஸ்தடனகாளநான, உற்பத்தி  செக்திகளின்  செர்வியின் ஸ்த செ
வாளர்ச்சி ்தாபக மற்றும் பு ட்சிக வர்க்கத்தின் இருப்பு ஆகிலடவ
இருந்ின் ஸ்தன. ஆனநால் பு ட்சி என்பத புறநிடலப் சபநாருாளநாின் ஸ்தநா
சூழ்நிடலயின் ின் ஸ்தன்னிலல்பநான விடாளவு அல்ல. அின் ஸ்தற்கு
வ லநாற்று நிகழ்வின் மீின் ஸ்தநான ிய செநா செலி செ ியவடலத்திட்ப்டெத்டின் ஸ்த
அடித்ின் ஸ்தாள்தாபக மநாக சகநாண்டு, ஒரு சின் ஸ்தளிவநாக விரிவநாக்கப்பட்டுள்ாள
ஒரு
மூியலநாபநால
ியவடலத்திட்ப்டெத்தினநால்
ஆயுின் ஸ்தபநாணிலநாக்கப்பட்ப்டெ சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின் நனவநான
ின் ஸ்தடலயீடு ியின் ஸ்தடவ.
சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின் பு ட்சிக அ சிலல் அத அகற்ற
விரும்பும்
முின் ஸ்தலநாளித்தவ
வர்க்கத்தின்
எதிர்ப்பு ட்சி
அ சிலடலவிப்டெ  செற்றும் குடறந்ின் ஸ்த நனடவக் சகநாண்டிருக்கக்
கூப்டெநாத. இங்குின் ஸ்தநான் ஒரு பு ட்சிக
கட்சியின் வ லநாற்று
முக்கிலத்தவம் உள்ாளத. ஆனநால் பு ட்சிக க் கட்சியின்
தீர்க்கக ்தாபக மநான பங்கு, சலனின் ்தாபக மற்றும் ட்ச நாட்ஸ்கியின்
ியபநால்ஷவிக்
கட்சியின்
ின் ஸ்தடலட்தாபக மயில்
முின் ஸ்தலநாளித்தவ
வர்க்கத்டின் ஸ்த
அகற்றி,
வ லநாற்றில்
முின் ஸ்தல்
ின் ஸ்தப்டெடவலநாக
சின் ஸ்தநாழிலநாாளர்களின் அ  செநாங்கத்டின் ஸ்த ஷ்ல சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கம்
அட்தாபக மத்ின் ஸ்தியபநாத,
அக்ியப்டெநாபர்
1917 ல்
ியநர்்தாபக மடறலநாக
நிரூபிக்கப்பட்ப்டெத. பின்னர் இத 1920 களினதம் 1930 களினதம்
ியின் ஸ்தநால்விகளின்ியபநாத எதிர்்தாபக மடறலநாக நிரூபிக்கப்பட்ப்டெத. ஒரு
சின் ஸ்தநாப்டெர் பு ட்சிக
 செந்ின் ஸ்தர்ப்பங்கள் சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின்
விசுவநா செத்டின் ஸ்த சபற்றிருந்ின் ஸ்த பநாரில  செமூக ஜனநநாலக ்தாபக மற்றும்

கம்யூனிஸ்ட் (ஸ் நாலினி செ) கட்சிகளின் ின் ஸ்தவறநான சகநாள்டககள்
்தாபக மற்றும்
திட்ப்டெமிட்டு
நப்டெத்தில
கநாட்டிக்சகநாடுப்புக்காளநால்
இழக்கப்பட்ப்டென.
இ ண்ப்டெநாம் அகிலத்தின்  செமூக ஜனநநாலகக் கட்சிகளின் அ சிலல்
திவநால்ின் ஸ்தன்ட்தாபக ம ்தாபக மற்றும் பிற்ியபநாக்குத்ின் ஸ்தனப் பங்கு 1914 இியலியல
அப்பட்ப்டெ்தாபக மநாக சவளிப்பட்டிருந்ின் ஸ்தத. அப்சபநாழுத அடவ ின் ஸ்தங்கள்
ச செநாந்ின் ஸ்த  செர்வியின் ஸ்த செ ியவடலத்திட்ப்டெங்கடாள நி நாகரித்த, ின் ஸ்தங்கள்
ியின் ஸ்தசில ஆளும் வர்க்கங்களின் ியபநார்க் சகநாள்டககளுக்கு
ஆின் ஸ்த டவக்
சகநாடுத்ின் ஸ்தன.
 செமூக
ஜனநநாலகத்தின்
கநாட்டிசகநாடுப்பிடன எதிர்த்த, அக்ியப்டெநாபர் பு ட்சிக்குப்பின்
கம்யூனி செ (அல்லத மூன்றநாம்) அகிலம் உருவநாக்கப்பட்ப்டெத.
ஆனநால் ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்திற்குள் அ  செ அதிகநா த்தவத்தின்
வாளர்ச்சியும் ்தாபக மற்றும் ஷ்ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அ சிலல்
சீ ழிவும் கம்யூனி செ அகிலத்திற்கு நீண்ப்டெகநால விடாளவுள்ாள
ின் ஸ்தநாக்கங்கடாள சகநாடுத்ின் ஸ்தன. 1923 ம் ஆண்டு இப்டெத எதிர்ப்பு
ட்ச நாட்ஸ்கியின் ின் ஸ்தடலட்தாபக மயில்
ஷ்ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
அதிகநா த்தவ்தாபக மல்தாபக மநாகிலடின் ஸ்த
எதிர்த்தப்
ியபநாரிப்டெ
அட்தாபக மக்கப்பட்ப்டெத.
ஆனநால்
ின் ஸ்தன்
நலன்களுக்கும்
 செலுடககளுக்கும் ஒரு விசுவநா செ்தாபக மநான பி திநிதி ஸ் நாலின்
என்படின் ஸ்த
அறிந்ின் ஸ்த
அதிகநா த்தவம்
அின் ஸ்தனத
்தாபக மநார்க்சி செ
அடிப்படப்டெயிலநான
எதிர்ப்பநாாளர்களுக்கு
எதி நாக
மிருகத்ின் ஸ்தன்தாபக மநாகப் ியபநாரிட்ப்டெத. 1924 ம் ஆண்டு ஸ் நாலினும்
புக்கநாரினும் “ின் ஸ்தனிசலநாரு நநாட்டில் ிய செநா செலி செம்” என்னும்
ியவடலத்திட்ப்டெத்டின் ஸ்த
அறிவித்ின் ஸ்தனர்;
இத
ிய செநா செலி செ
 செர்வியின் ஸ்தசிலவநாின் ஸ்தம் என்னும் ியவடலத்திட்ப்டெத்டின் ஸ்த நி நாகரித்ின் ஸ்தத .
அின் ஸ்தநாவத நி ந்ின் ஸ்த ப் பு ட்சிடல. அடின் ஸ்தத்ின் ஸ்தநான் சலனினும்
ட்ச நாட்ஸ்கியும்
அக்ியப்டெநாபர்
1917
ியபநால்ஷிவிக்குகள்
அதிகநா த்டின் ஸ்த சவல்வின் ஸ்தற்கு அடித்ின் ஸ்தாள்தாபக மநாக சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தனர்.
ஸ் நாலின், புக்கநாரினத ியவடலத்திட்ப்டெம்,  செர்வியின் ஸ்த செ சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்தின் நலன்கள், ிய செநாவிலத் அதிகநா த்தவத்தின் ியின் ஸ்தசில
நலன்களுக்கு நடப்டெமுடறயில் அடிபணிலச் ச செய்வின் ஸ்தற்கு ஒரு
்தாபக மநார்க்சி செ எதிர்ப்பு ின் ஸ்தத்தவநார்த்ின் ஸ்த நிலநாலப்படுத்ின் ஸ்தடல வழங்கிலத.
்தாபக மநார்க்சி செ
ின் ஸ்தத்தவத்தின்
இந்ின் ஸ்த
அடிப்படப்டெ
திரித்ின் ஸ்தல்
நடப்டெமுடறயில் மூன்றநாம் அகிலத்திற்கும் ்தாபக மற்றும் அத்தப்டென்
இடணந்தள்ாள கட்சிகளுக்கும் ியப ழிடவத்ின் ஸ்தநான் சகநாடுத்ின் ஸ்தத .
1920 களின் ியபநாக்கில், ்தாபக மநாஸ்ியகநாவின் ஆடணகளுப்டென் இடலந்த
நப்டெக்கத் ின் ஸ்தவறில ியின் ஸ்தசில ரீதிலநான கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின்
ின் ஸ்தடலவர்கள் அதிகநா த்தவத்தின் மூலம் அகற்றப்பட்டு, ின் ஸ்த்தாபக மக்கு
இணங்கக்கூடில,
திறட்தாபக மலற்ற
ிய செடவச செய்ியவநார்
நிலமிக்கப்பட்ப்டெனர். மூன்றநாம் அகிலத்டின் ஸ்த உலக ிய செநா செலி செப்
பு ட்சியின் கட்சிலநாக பநார்க்கநா்தாபக மல் ிய செநாவிலத் சவளியுறவுக்
சகநாள்டகயின் ஒரு கருவி என மிகசவளிப்படப்டெலநாக பநார்த்ின் ஸ்த
ஸ் நாலின் இலற்றில சகநாள்டககாளநால் ியநநாக்குநிடல ின் ஸ்தவறில
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஒரு ியப ழிவில் இருந்த ்தாபக மற்சறநாரு
ியப ழிவிற்கு அதிர்ச்சியுப்டென் நகர்ந்ின் ஸ்தன. பிரித்ின் ஸ்தநானில சபநாத
ியவடலநிறுத்ின் ஸ்தம்
1926 ல்
ியின் ஸ்தநால்வியுற்றதம்,
அின் ஸ்தன்
ஓ நாண்டிற்குப்பின் சீனப் பு ட்சியின் ியின் ஸ்தநால்வி ஆகிலடவ
மூன்றநாம் அகிலத்தின் சீ ழிவின் முக்கில ட்தாபக மல் கற்கள் ஆகும்.
1928 ம் ஆண்டு ்தாபக மத்தில ஆசிலநாவில் அல்்தாபக மநா
ஆட்ப்டெநாவிற்கு
நநாடுகப்டெத்ின் ஸ்தப்பட்ப்டெ
நிடலயில்
ட்ச நாட்ஸ்கி கம்யூனி செ அகிலத்தின் வட வு
ியவடலத்திட்ப்டெம்: அடிப்படப்டெகள் பற்றில ஒரு
வி்தாபக மர் செனம் (The Draft Program of the Communist
Interntional: A Criticism of Fundamentals) என்படின் ஸ்த

அகிலத்தின்
ஆறநாம்
கநாங்கி சிற்கு
முன்
எழுதினநார். இந்ின் ஸ்த ஆவணம் முந்டின் ஸ்தல ஐந்த
ஆண்டுகளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சபற்ற
ியின் ஸ்தநால்விகளுக்கநான
ின் ஸ்தத்தவநார்த்ின் ஸ்த,
அ சிலல்
கநா ணங்கடாள
விரிவநாக
விாளக்கிக்கநாட்டிலத.
ட்ச நாட்ஸ்கியின் வி்தாபக மர் செனத்தின் முக்கில இலக்கு
ஸ் நாலின்-புகநாரினின்
“ின் ஸ்தனிசலநாரு
நநாட்டில்
ிய செநா செலி செம்” என்னும் ின் ஸ்தத்தவ்தாபக மநாகும். அவர்
எழுதினநார்:
''எ்தாபக மத
 செகநாப்ின் ஸ்த்தாபக மநான
இந்ின் ஸ்த
ஏகநாதிபத்தில
 செகநாப்ின் ஸ்தத்தில் உலகப் சபநாருாளநாின் ஸ்தநா மும், உலக
அ சிலலும் நிதிமூலின் ஸ்தனத்தின் ிய்தாபக மலநாதிக்கத்தின்
கீழ் உள்ாள நிடலயில், எந்ின் ஸ்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியும்
முழுட்தாபக மலநாகவும்,
பி ின் ஸ்தநான்தாபக மநாகவும்
ின் ஸ்தனத ச செநாந்ின் ஸ்த நநாட்டினுள் உள்ாள நிடலட்தாபக மகளின்,
ியபநாக்குகளின்
வாளர்ச்சிகளில்
இருந்த
ஆ ம்பிப்பின் ஸ்தன் மூலம் ின் ஸ்தனத ியவடலத்திட்ப்டெத்டின் ஸ்த
ஸ்ின் ஸ்தநாபிக்க
முடிலநாத.
இத
ிய செநாவிலத்
ஒன்றிலத்தின்
எல்டலகளுக்குள்ியாள
அ சு
அதிகநா த்டின் ஸ்த திறட்தாபக மலநாகப் பலன்படுத்தம் ஒரு
கட்சிக்கும் கூப்டெ முற்றிலும் சபநாருந்தம். 1914
-ஆகஸ்ட்
4 ம்
திகதி
அடனத்தக்
கநாலங்களுக்கு்தாபக மநாக,
ியின் ஸ்தசில
ியவடலத்திட்ப்டெங்களுக்கு
 செநாவு்தாபக மணி
அடிக்கப்பட்ப்டெநாகி விட்ப்டெத. பநாட்ப்டெநாளி வர்க்கத்தின்
பு ட்சிக க் கட்சி ின் ஸ்தற்ியபநாடின் ஸ்தல  செகநாப்ின் ஸ்தத்திற்கு,
முின் ஸ்தலநாளித்தவத்தின் அதியுலர்ந்ின் ஸ்த வாளர்ச்சியும்,
வீழ்ச்சியும் சகநாண்ப்டெ  செகநாப்ின் ஸ்தத்தின் ின் ஸ்தன்ட்தாபக மயுப்டென்
சின் ஸ்தநாப்டெர்புடப்டெலின் ஸ்தநான
ஒரு
 செர்வியின் ஸ்தசில
ியவடலத்திட்ப்டெம் என்பத ஒரு சபநாழுதம் ியின் ஸ்தசில
ியவடலத் திட்ப்டெங்களின் ஒட்டுச்தாபக மநாத்ின் ஸ்திய்தாபக மநா அல்லத
அவற்றின் சபநாதத்ியின் ஸ்தநாற்றங்களின் கலடவியலநா
அல்ல.
 செர்வியின் ஸ்த செ ியவடலத்திட்ப்டெம், உலகப் சபநாருாளநாின் ஸ்தநா ,
உலக அ சிலல் அட்தாபக மப்டப முழுட்தாபக மலநாகக்
சகநாண்ப்டெின் ஸ்தநாகவும் நிடலட்தாபக மகளின் ியபநாக்குகளின்
அவற்றின்
அடனத்தத்
சின் ஸ்தநாப்டெர்புகடாளயும்
மு ண்பநாடுகடாளயும் அின் ஸ்தநாவத அின் ஸ்தன் ின் ஸ்தனிப்
பகுதிகள் ப ஸ்ப
ரீதிலநாகப் படகட்தாபக மயுப்டென்
ஒன்றிசலநான்று ின் ஸ்தங்கியுள்ாள நிடலட்தாபக மகள் பற்றில
ஆய்விலிருந்ியின் ஸ்த
ியந டிலநாக
ஆ ம்பிக்க
ியவண்டும். ின் ஸ்தற்ியபநாடின் ஸ்தல  செகநாப்ின் ஸ்தத்தில் கப்டெந்ின் ஸ்த
கநாலத்டின் ஸ்தவிப்டெ மிக அதிக அாளவில் பநாட்ப்டெநாளி
வர்க்கத்தின் ியின் ஸ்தசில ியநநாக்குநிடல ஒரு உலக
ியநநாக்குநிடலயிலிருந்ியின் ஸ்த ஊற்சறடுக்க ியவண்டும்;
ஊற்சறடுக்கவும் முடியும், எதிர்்தாபக மநாறநாக அல்ல.
இங்ியகின் ஸ்தநான்
கம்யூனி செ
 செர்வியின் ஸ்தசிலத்திற்கும்
ியின் ஸ்தசில
ிய செநா செலி செத்தின்
அடனத்த
வடகலறநாக்களுக்கும்
இடப்டெயிலநான
அடிப்படப்டெலநான
பி ின் ஸ்தநான்தாபக மநான
ியவறுபநாடு
இருக்கின்றத.''
ட்ச நாட்ஸ்கி முக்கில வலியுறுத்ின் ஸ்தல் சகநாடுத்ின் ஸ்த ஒரு உலக
நிடலியநநாக்கின் முக்கிலத்தவம், சபநாதவநான ின் ஸ்தத்தவநார்த்ின் ஸ்த
ரீதிலநான
ஆய்வுகளில்
இருந்த
்தாபக மட்டும்
 செநாின் ஸ்தநா ண்தாபக மநாக
சவளிப்பப்டெவில்டல,
ஆனநால்
ட்ச நாட்ஸ்கி
1923-24 ல்

அபிவிருத்திச செய்ின் ஸ்த, அச்தாபக மரிக்கநா முக்கில ஏகநாதிபத்தில  செக்திலநாக
உருவநாகுவின் ஸ்தன் உலகாளநாவில ின் ஸ்தநாக்கங்கள் பற்றில அவருடப்டெல
ஆய்வில் இருந்த சவளிப்பட்ப்டெத என்படின் ஸ்த நிடனவு கூர்ின் ஸ்தல்
முக்கில்தாபக மநாகும்.
கம்யூனி செ அகிலத்தின் கூட்ப்டெங்களில் கலந்த சகநாள்வதில்
இருந்த
ட்ச நாட்ஸ்கி
ின் ஸ்தடப்டெச செய்லப்பட்ப்டெநார்.
அவருடப்டெல
ஆக்கங்கள்
ஏற்கனியவ
அடனத்த
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிகளுக்குள்ளும் ின் ஸ்தடப்டெ ச செய்லப்பட்டிருந்ின் ஸ்தன . ஆனநால் ஒரு
அ செநாின் ஸ்தநா ண ின் ஸ்தவறினநால் ட்ச நாட்ஸ்கியின் Criticism ஆங்கிலத்தில்
ச்தாபக மநாழிசபலர்க்கப்பட்டு
ஆறநாம்
கநாங்கி சில்
அச்தாபக மரிக்க
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பி திநிதிலநாக கலந்த சகநாண்டிருந்ின் ஸ்த
ியஜம்ஸ். பி. கனனின் க ங்கடாள அடப்டெந்ின் ஸ்தத. ட்ச நாட்ஸ்கியின்
Criticism சகநாடுத்ின் ஸ்த ஊக்கத்தில் கனன் இந்ின் ஸ்த ஆவணத்டின் ஸ்த
கியனடில பி திநிதிலநான ச்தாபக மநாரிஸ் ஸ்சபக்ப்டெரின் உின் ஸ்தவியுப்டென்
ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்தில் இருந்த கப்டெத்திக் சகநாண்டுவந்ின் ஸ்தநார்.
Criticism of fundamdntals இல் வழங்கப்பட்டிருந்ின் ஸ்த ஆய்வின்
அடிப்படப்டெயில் ்தாபக மக்ஸ்  செநாக்ட்்தாபக மன், ்தாபக மநார்ட்டின் ஆசபர்ன் இன்னும்
பல முக்கில கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கில உறுப்பினர்களுப்டென்
ிய செர்ந்த
கனன்,
ிய செநாவிலத்
ஒன்றிலத்திற்கு
சவளிியல
ட்ச நாட்ஸ்கியின் கருத்தக்களுக்கநாக ியபநா நாப்டெ ஆ ம்பித்ின் ஸ்தநார்.
விட வில்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியில்
இருந்த
சவளிியலற்றப்பட்ப்டெடின் ஸ்த அடுத்த, கனன் ்தாபக மற்றும்  செநாக்ட்்தாபக மன்
அச்தாபக மரிக்க கம்யூனிஸ்ட் லீக் (Communist League of America)
என்படின் ஸ்த அட்தாபக மத்ின் ஸ்தனர். இத  செர்வியின் ஸ்த செ இப்டெத எதிர்ப்டப
உருவநாக்குவதில் முக்கில பங்டக சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தத .
1923 ல் இப்டெத எதிர்ப்பு அட்தாபக மக்கப்பட்ப்டெியபநாத, அின் ஸ்தன் ியநநாக்கம்,
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடல பு ட்சிக  செர்வியின் ஸ்தசில ியவடலத்திட்ப்டெத்தின்
அடித்ின் ஸ்தாளத்தில் சீர்திருத்தின் ஸ்தல், ்தாபக மற்றும் கட்சிக்குள் ஜனநநாலக
்தாபக மத்திலத்தவத்தின்
சகநாள்டககளுக்கு
இணங்க
சவளிப்படப்டெலநான விவநாின் ஸ்தத்டின் ஸ்த மீண்டும் நிறுவுின் ஸ்தல் என
இருந்ின் ஸ்தத. உலகம் முழுவதம் விட வில் ஆின் ஸ்த வநாாளர்கடாள
சவற்றிசகநாண்ப்டெ  செர்வியின் ஸ்த செ இப்டெத எதிர்ப்பு நிறுவப்பட்ப்டெின் ஸ்தன்
ஊப்டெநாக ட்ச நாட்ஸ்கி கம்யூனி செ அகிலத்டின் ஸ்த சீர்திருத்ின் ஸ்தலநாம் என
கருதினநார். ிய செநாவிலத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுள்ளும் ்தாபக மற்றும்
மூன்றநாம்
அகிலத்தினுள்ளும்
எதிர்ப்பு
வாளர்ச்சியுற்றநால்,
ஸ் நாலினுடப்டெல
ியப ழிவு
ின் ஸ்தரும்
சகநாள்டககள்
திருத்ின் ஸ்தப்பட்டுவிடுவின் ஸ்தற்கநான  செநாத்திலப்பநாடுகள் இருக்கும் எனக்
கருதில நிடலயில், ட்ச நாட்ஸ்கி ஒரு புதில அகிலத்திற்கநாக
அடழப்பு விடுவதில் இருந்த ின் ஸ்தன்டன ின் ஸ்தடுத்தடவத்திருந்ின் ஸ்தநார்.
ியஜர்்தாபக மனியில் 1930 க்கும் 1933 க்கும் இடப்டெியல நிலவில
சூழ்நிடல ட்ச நாட்ஸ்கியின் கணிப்பீடுகளில் அதிகம் கவனத்டின் ஸ்தக்
சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தத. 1929 ியவநால்ஸ்ட்ரீட்  செரிவிற்குப்பின் ியஜர்்தாபக மனில
சபநாருாளநாின் ஸ்தநா ம்
வீழ்ச்சிலடப்டெந்ின் ஸ்தபின்
ஹிட்லரின்
ியின் ஸ்தசில
ிய செநா செலி செக் கட்சி (நநாஜிக்கட்சி) ஒரு ப ந்தபட்ப்டெ கட்சிலநாக
உருவநாகிலத. ஹிட்லர் அதிகநா த்திற்கு வருவத ியஜர்்தாபக மன்
சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின் இரு சவகுஜன அட்தாபக மப்புக்காளநான
 செமூக ஜனநநாலகக் கட்சி (SPD) ்தாபக மற்றும் ியஜர்்தாபக மன் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியில்
(KPD)
ின் ஸ்தங்கியிருந்ின் ஸ்தத.
இந்ின் ஸ்த
இருகட்சிகளும்
மில்லிலன்
கணக்கநான
ியஜர்்தாபக மன்
சின் ஸ்தநாழிலநாாளர்களின்
விசுவநா செத்டின் ஸ்த சபற்றிருந்ின் ஸ்ததப்டென், நநாஜிகடாள ியின் ஸ்தநாற்கடிக்கும்
பலத்டின் ஸ்தயும் சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தன.
1929 ல் தருக்கில கப்டெியலநா ப் பகுதிடல ஒட்டில பிரின்கிியபநா
தீவிற்கு
நநாடு
கப்டெத்ின் ஸ்தப்பட்ப்டெபின்,
ட்ச நாட்ஸ்கி
ியஜர்்தாபக மன்
சநருக்கடிடல ஆ நாய்ந்த ஹிட்லர் அதிகநா த்திற்கு வருவடின் ஸ்த
நிறுத்ின் ஸ்த இ ண்டு சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கக் கட்சிகளும் ஐக்கிலப்பட்ப்டெ

நப்டெவடிக்டக எடுக்க ியவண்டும் என அடழப்பு விடுத்த
ஏ நாாள்தாபக மநாக எழுதினநார். ஆனநால் முின் ஸ்தலநாளித்தவ அ சுக்கு
அடிபணிந்திருந்ின் ஸ்த  செமூக ஜனநநாலகக் கட்சி, சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்தின் எத்ின் ஸ்தடகல சுலநாதீன அ சிலல் நப்டெவடிக்டகடலயும்
எதிர்த்ின் ஸ்ததப்டென், நநாஜிக்களுக்கு எதி நான ஒரு ின் ஸ்தற்பநாதகநாப்பு
ியபநா நாட்ப்டெத்டின் ஸ்தக்கூப்டெ
நப்டெத்ின் ஸ்தவில்டல.
்தாபக மநாறநாக,
ியஜர்்தாபக மன்
சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின் விதி, ஹிட்லட
அதிகநா த்திற்கு
சகநாண்டுவ
 செதித்திட்ப்டெம் தீட்டில ஊழலும் குற்றமும்மிக்க
டவ்தாபக மநார்
ஆட்சியின்
முின் ஸ்தலநாளித்தவ
அ சிலல்வநாதிகளின்
டககளில் விப்டெப்பட்ப்டெத. ியஜர்்தாபக மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடல
சபநாறுத்ின் ஸ்தவட ,  செமூக ஜனநநாலகத்டின் ஸ்த, நநாஜிக் கட்சிக்கு
அ சிலல்  செ்தாபக ம்தாபக மநான “ செமூக பநாசி செம்” என ்தாபக மநாஸ்ியகநாவநால்
கட்ப்டெடாளயிப்டெப்பட்ப்டெ
வட லடறடல
குருட்டுத்ின் ஸ்தன்தாபக மநாகப்
பின்பற்றிலத. ஸ் நாலினிஸ்டுகள், ஹிட்லருக்கு எதி நாக ியஜர்்தாபக மன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினதம்  செமூக ஜனநநாலகக் கட்சியினதம்
ஐக்கில
முன்னணி
அட்தாபக மக்கப்பப்டெ
ியவண்டும்
என்ற
ட்ச நாட்ஸ்கியின் அடழப்டப நி நாகரித்ின் ஸ்தனர். வ லநாற்றிியலியல
மிகப் ியப ழிடவக் சகநாடுத்ின் ஸ்த ின் ஸ்தவறநான கணக்கீடுகளில் ஒன்று
எனக் கருின் ஸ்தப்பப்டெியவண்டில அ சிலல் முன்கணிப்பினநால், ின் ஸ்தங்கள்
ச செநாந்ின் ஸ்த
ச செலலின்ட்தாபக மடல
நிலநாலப்படுத்தி,
நநாஜிகளின்
சவற்றிக்கு பின்னர் விட வில் ஒரு ிய செநா செலி செப் பு ட்சி வரும்
என்றும்,
அத
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிடல
அதிகநா த்திற்குக்
சகநாண்டுவரும் என்றும் ஸ் நாலினிஸ்ட்டுக்கள் அறிவித்ின் ஸ்தனர்.
“ஹிட்லருக்குப் பின், நநாம்ின் ஸ்தநான்” என்பத ஸ் நாலினி செ ியகநாஷம்
ஆயிற்று.
இப்சபரும் ிய செநாக முடிவு ஜனவரி 30, 1933 ல் வந்ின் ஸ்தத. வலின் ஸ்தநான
ஜனநாதிபதி
சவநான்
ஹின்சப்டென்ியபர்க்கினநால்
 செநான்ஸ்ல நாக
நிலமிக்கப்பட்ப்டெ ஹிட்லர் ஒரு குண்டு கூப்டெ தீர்க்கப்பப்டெநாத
 செட்ப்டெரீதிலநாக பின் ஸ்தவிக்கு வந்ின் ஸ்தநார். ின் ஸ்த்தாபக மக்கிடப்டெியல மில்லிலன்
கணக்கநான
உறுப்பினர்கடாள
சகநாண்டிருந்ின் ஸ்த
ியஜர்்தாபக மன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்  செமூக ஜனநநாலகக் கட்சியும் நநாஜியின்
சவற்றிடல எதிர்க்க ஏதம் ச செய்லவில்டல. சில நநாட்களுக்குள்
நநாஜிக்கள், அ  செ எந்தி த்தின்மீத கட்டுப்பநாட்டப்டெக் சகநாண்ப்டெ
நிடலயில்
பலங்க த்டின் ஸ்த
கட்ப்டெவிழ்த்தவிட்ப்டெனர்.
சில
்தாபக மநாின் ஸ்தங்களுக்குள் ியஜர்்தாபக மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி,  செமூக ஜனநநாலகக்
கட்சி, சின் ஸ்தநாழிற் செங்கங்கள் ்தாபக மற்றும் பிற ப ந்தபட்ப்டெ சின் ஸ்தநாழிலநாாளர்
அட்தாபக மப்புக்களும் நசுக்கப்பட்ப்டென. சபரும்பநாலநான ஐிய நாப்பில
யூின் ஸ்தர்கள் உள்ாளப்டெங்கில மில்லிலன் கணக்கநான ்தாபக மக்களின்
உயிட ப் பறிக்கவிருந்ின் ஸ்த 12 ஆண்டுகநால ியப ழிவு ஆ ம்பித்ின் ஸ்தத.
ஹிட்லர் அதிகநா த்திற்கு வந்ின் ஸ்த பின், ியஜர்்தாபக மனில ியப ழிவு,
எஞ்சியிருக்கும் ியஜர்்தாபக மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுள் அல்லத
மூன்றநாம் அகிலத்தினுள் எதிர்ப்புக்கடாள தூண்டு்தாபக மநா என்படின் ஸ்தக்
கநாண்பின் ஸ்தற்கு ட்ச நாட்ஸ்கி சில ்தாபக மநாின் ஸ்தங்கள் கநாத்திருந்ின் ஸ்தநார். ஆனநால்
முற்றிலும்
எதி நானதின் ஸ்தநான்
நப்டெந்ின் ஸ்தத.
ியஜர்்தாபக மனிக்குள்ளும்,
அகிலத்தினுள்ளும்
இருந்ின் ஸ்த
ஸ் நாலினி செ
அட்தாபக மப்புக்கள்
ிய செநாவிலத் அதிகநா த்தவம் ஆடணயிட்ப்டெ அ சிலல் ியபநாக்கின்
பிடழலநான ின் ஸ்தன்ட்தாபக மடலத்ின் ஸ்தநான் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தின.
ியஜர்்தாபக மனியில் ஏற்பட்ப்டெ விடாளவு, கம்யூனி செ அகிலத்திடன
சீர்திருத்தவின் ஸ்தற்கநான  செநாத்திலம் ஏதம் இல்டல என்படின் ஸ்த
ட்ச நாட்ஸ்கிக்கு உறுதிபடுத்திலத. எனியவ ஜ ஜூடல 1933 ல்
ட்ச நாட்ஸ்கி நநான்கநாம் அகிலத்டின் ஸ்த அட்தாபக மப்பின் ஸ்தற்கநான ஒரு
பகி ங்க அடழப்டப சவளியிட்ப்டெநார். மூன்றநாம் அகிலத்தப்டென்
சின் ஸ்தநாப்டெர்புபட்ப்டெ சகநாள்டகயில் அடிப்படப்டெ ்தாபக மநாற்றம் என்பத
ட்ச நாட்ஸ்கிடல இன்னுச்தாபக மநாரு முடிவிற்கு இட்டுச்ச சென்றத.
அின் ஸ்தநாவத, கம்யூனி செ அகிலத்டின் ஸ்த சீர்திருத்தவத  செநாத்திலம்

இல்டல என்பின் ஸ்தநால், ிய செநாவிலத் ஒன்றிலத்தின் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிடல
சீர்திருத்தம்
முன்ியனநாக்கும்
 செநாத்திலமில்டல
என்பின் ஸ்தநாகும்.
ஸ் நாலினி செ
ஆட்சியின்
சகநாள்டககடாள
்தாபக மநாற்றுவின் ஸ்தற்கு
அத
தூக்கிவீ செப்படுின் ஸ்தல்
அவசில்தாபக மநாகிலத.
ஆனநால் இந்ின் ஸ்த தூக்கிவீசுின் ஸ்தல் அக்ியப்டெநாபர் 1917 ல் நிறுவப்பட்ப்டெ
ியின் ஸ்தசில்தாபக மல்தாபக மநாக்கப்பட்ப்டெ ச செநாத்த உறவுகடாள அகற்றுவின் ஸ்தற்கு
பதிலநாக
அடின் ஸ்த
பநாதகநாப்படின் ஸ்த
ியநநாக்க்தாபக மநாக
சகநாண்ப்டெ,
ட்ச நாட்ஸ்கி முன்டவத்ின் ஸ்த பு ட்சி, ஓர்  செமூகத் ின் ஸ்தன்ட்தாபக மடலவிப்டெ
அ சிலல் ின் ஸ்தன்ட்தாபக மடல சகநாண்ப்டெின் ஸ்தநாக இருந்ின் ஸ்தத.
1933 க்கும் 1938 க்கும் இடப்டெப்பட்ப்டெ நிகழ்வுகள் ட்ச நாட்ஸ்கியின்
புதில திட செயின்  செரிலநான ின் ஸ்தன்ட்தாபக மடல உறுதிப்படுத்தின. ஹிட்லர்
அதிகநா த்டின் ஸ்த சவன்றடின் ஸ்தத் சின் ஸ்தநாப்டெர்ந்ின் ஸ்த ஐந்த ஆண்டுகளில்,
ஸ் நாலினி செம்  செர்வியின் ஸ்த செ சின் ஸ்தநாழிலநாாளர் இலக்கத்திற்குள் மிக
ஆபத்ின் ஸ்தநான எதிர்ப்பு ட்சி  செக்திலநாக சவளிப்பட்ப்டெத. கிச ம்ளின்
அதிகநா த்தவத்தின்
சகநாள்டககாளநால்
உருவநாக்கப்பட்ப்டெ
ியின் ஸ்தநால்விகள், ின் ஸ்தவறுகளின் விடாளவு அல்ல ்தாபக மநாறநாக நனவநான
சகநாள்டககளின் விடாளவுகாளநாகும். எந்ின் ஸ்தசவநாரு நநாட்டிலும்
 செமூகப் பு ட்சி சவற்றி சபறுவத, ிய செநாவிலத் சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்தின் பு ட்சிக ஆர்வத்தின் ஒரு ்தாபக மறுஎழுச்சிடல தூண்டும்
என ஸ் நாலினி செ ஆட்சி அஞ்சிலத.
நநான்கநாம்
அகிலத்டின் ஸ்த
முடறலநாக
நிறுவ
ட்ச நாட்ஸ்கி
திட்ப்டெமிட்ப்டெவடகயில் உடழக்டகயில், அவர் இரு முக்கில
எதிர்ப்பு வடககடாள எதிர்சகநாண்ப்டெநார்.
முின் ஸ்தலநாவத வர்க்கப் ியபநா நாட்ப்டெத்தின்  செர்வியின் ஸ்த செ அனுபவத்தில்
இருந்தம்
்தாபக மற்றும்
ஸ் நாலினி செத்தினதம்
 செமூக
ஜனநநாலகத்தினதம்
கநாட்டிக்சகநாடுப்பின்
அனுபவத்தில்
இருந்தம், ஒரு சகநாள்டக ரீதிலநான ின் ஸ்தன்ட்தாபக ம சகநாண்ப்டெ
எவ்விின் ஸ்த்தாபக மநான
முடிவுகடாளயும் எடுத்தக்சகநாள்ாள
்தாபக மறுக்கும்
ின் ஸ்தனிநபர்கள்
்தாபக மற்றும்
ியபநாக்குகளுடப்டெல
நிடலப்பநாப்டெநாகும்.
எப்சபநாழுின் ஸ்தநாவத ட்ச நாட்ஸ்கியின் ஆய்வின் ஏியின் ஸ்தனும் ஒரு
விப்டெலத்திற்கு
ஆின் ஸ்த டவியலநா
அல்லத
உப்டென்பநாட்டப்டெியலநா
சவளிப்படுத்திலியபநாதம், ஒரு புதில அகிலத்திற்கநாக ியபநா நாப்டெ
ின் ஸ்தம்ட்தாபக மயும்,
அவர்காளத
அட்தாபக மப்புகடாளயும் அர்ப்பணிக்க
்தாபக மறுத்தவிட்ப்டெனர்.
இின் ஸ்தன்
விடாளவு,
ட்ச நாட்ஸ்கி
“்தாபக மத்திலவநாதிகள்” என்று வட லறுத்ின் ஸ்த இப்ியபநாக்குகள் ஒரு
பு ட்சிக்கும் எதிர்ப்பு ட்சிக்கும் இடப்டெியல ஒரு பநாதகநாப்பநான
நடுவழிடல கநாண முற்பட்ப்டென. அவற்றின் சகநாள்டகலற்ற
அ சிலல்
ின் ஸ்தந்தி
உத்தியின்
அடித்ின் ஸ்தாளத்தில்
முற்றிலும்
 செந்ின் ஸ்தர்ப்பவநாின் ஸ்த கணிப்பீடுகள்ின் ஸ்தநான் இருந்ின் ஸ்தன. அவர்கள் ின் ஸ்தங்கள்
ியின் ஸ்தசில ின் ஸ்தந்திிய நாபநாலங்களில்  செர்வியின் ஸ்த செ ியவடலத்திட்ப்டெம் ்தாபக மற்றும்
சகநாள்டககள்
குறுக்கிடுவடின் ஸ்த
ின் ஸ்தடுப்பதில்
உறுதிலநாக
இருந்ின் ஸ்தனர். இத்ின் ஸ்தடகல ியின் ஸ்தசில  செந்ின் ஸ்தர்ப்பவநாின் ஸ்த வழிவடகடல
ியஜர்்தாபக மன் ிய செநா செலி செ சின் ஸ்தநாழிலநாாளர் கட்சி (SAP), ஸ்சபயின்
்தாபக மநார்க்சி செ ஐக்கில கட்சி (POUM), பிரித்ின் ஸ்தநானில சுின் ஸ்தந்தி சின் ஸ்தநாழிற்
கட்சி (ILP) ஆகிலடவ கநாட்டின. பிரித்ின் ஸ்தநானில சுின் ஸ்தந்தி சின் ஸ்தநாழிற்
கட்சி, சவன்னர் ப்ிய நாக்ியவ ின் ஸ்தடலட்தாபக மயில் (பின்னர் ப்ிய நாக்ியவ
பி பு) இருந்ின் ஸ்தத, லண்ப்டென் பீிய நா எனப்பட்ப்டெடின் ஸ்த அட்தாபக மப்பதில்
முக்கில பங்டகக் சகநாண்டிருந்ின் ஸ்தத.
நநான்கநாம் அகிலம் அட்தாபக மப்பின் ஸ்தற்கு எதி நான இ ண்ப்டெநாவத வநாின் ஸ்தம் ,
அின் ஸ்தன் அறிவிப்பு கநாலத்திற்கு முந்தி வந்தள்ாளத என்பின் ஸ்தநாகும்.
ஒரு அகிலம் “சபரும் நிகழ்வுகளில்” இருந்தின் ஸ்தநான் எழுச்சி சபற
முடியும், அின் ஸ்தநாவத ஒரு சவற்றிக ்தாபக மநான பு ட்சியில் இருந்த
என்று கூறப்பட்ப்டெத. நிறுவன ்தாபக மநாநநாட்டில், இந்ின் ஸ்த நிடலப்பநாடு,
ஒரு ியபநாலந்த பி திநிதிலநால் முன்டவக்கப்பட்ப்டெத, நிகழ்ச்சிக்
குறிப்புகளில் கநார்ல் என்ற சபலர் குறிப்பிப்டெப்பட்டுள்ாளத. அவர்

ஒரு புதில அகிலம் “பு ட்சிக
எழுச்சிக்கநாலத்தில்ின் ஸ்தநான்”
ியின் ஸ்தநாற்றுவிக்கப்பப்டெ முடியும் என்று வநாதிட்ப்டெநார். “தீவி ்தாபக மநான
பிற்ியபநாக்கு ்தாபக மற்றும் ்தாபக மந்ின் ஸ்தநிடலக்கநான” சூழல்கள் “நநான்கநாம்
அகிலம் அறிவிக்கப்படுவின் ஸ்தற்கு முற்றிலும் பநாின் ஸ்தக்தாபக மநாக உள்ாளன
என்று அவர் வநாதிட்ப்டெநார். இப்பி திநிதி “நநான்கநாம் அகிலத்தில்
உள்ாள  செக்திகடாள விகிின் ஸ்தநா செநா
ரீதிலநாக பநார்த்ின் ஸ்தநால் அின் ஸ்தன்
கப்டெட்தாபக மகியாளநாடு ஒப்பிடும்ியபநாத மிகவும் சிறிலடவியல”, எனியவ
“முன்கூட்டிியல கநாலத்திற்கு முந்தி ச செலல்பப்டெநா்தாபக மல் ,  செநாின் ஸ்தக்தாபக மநான
கணத்திற்கு கநாத்திருப்பத அவசில்தாபக மநாகும்” என்றநார்.
ட்ச நாட்ஸ்கி, நநான்கநாம் அகிலத்தின் நிறுவன
ின் ஸ்தலநாரிக்டகயில்
ியபநாலந்தப்
பி திநிதியின்
எதிர்பநார்த்திருந்ின் ஸ்தநார்.

ஆவணத்டின் ஸ்த
வநாின் ஸ்தங்கடாள

ஐயுறவுவநாதிகள் ியகட்கலநாம்: நநான்கநாம் அகிலம்
ியின் ஸ்தநாற்றுவிக்கப்பப்டெ ியவண்டில கணம் இப்சபநாழுத
வந்தவிட்ப்டெின் ஸ்தநா?
ஒரு
அகிலத்டின் ஸ்த
“ச செலற்டகத்ின் ஸ்தன்தாபக மநாக” ியின் ஸ்தநாற்றுவிப்பத இலலநாத
என்று
அவர்கள் கூறலநாம். இத சபரும்
நிகழ்வுகளிலிருந்தின் ஸ்தநான்
அத
ியின் ஸ்தநான்றலநாம்
என்பத
ியபநான்றவற்டறக்
கூறலநாம்.
இந்ின் ஸ்த
எதிர்ப்புக்கள் அடனத்தம் ஐயுறவுவநாதிகள் ஒரு
புதில
அகிலத்டின் ஸ்த
கட்ப்டெட்தாபக மக்க
இலநாலக்கற்றவர்கள்
என்படின் ஸ்தத்ின் ஸ்தநான்
கநாட்டுகின்றன. அவர்கள் உண்ட்தாபக மயில் எின் ஸ்தற்கும்
இலநாலக்கற்றவர்கள்.
நநான்கநாம்
அகிலம்
ஏற்கனியவ
சபரும்
நிகழ்வுகளில்
இருந்த
எழுந்தவிட்ப்டெத:
வ லநாற்றிியலியல சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின் மிகப்
சபரில
ியின் ஸ்தநால்விகளிலிருந்த.
இத்ியின் ஸ்தநால்விகளுக்கநான
கநா ணம்
படழல
ின் ஸ்தடலட்தாபக மயின் சீ ழிவு, நலவஞ் செகம் ஆகிலவற்றில்
உள்ாளத.
வர்க்கப்
ியபநா நாட்ப்டெம்,
இடப்டெியல
ின் ஸ்தடப்டெப்படுவடின் ஸ்த சபநாறுத்தக் சகநாள்வதில்டல.
இ ண்ப்டெநாவடின் ஸ்த சின் ஸ்தநாப்டெர்ந்த மூன்றநாம் அகிலம்
பு ட்சியின்
ியின் ஸ்தடவடல
சபநாறுத்ின் ஸ்தவட
இறந்தவிட்ப்டெத. நநான்கநாம் அகிலம் நீடூழி வநாழ்க!
அக்ியப்டெநாபர் 1938 ல் ட்ச நாட்ஸ்கி ஒரு உட டல பதிவு ச செய்ின் ஸ்தநார்.
இதில் அவர் சவளிப்படப்டெலநான ்தாபக மனஎழுச்சியுப்டென் நநான்கநாம்
அகிலம் நிறுவப்படுவடின் ஸ்த வ ியவற்றநார்.
அன்புள்ாள நண்பர்கியாள, நநாம் ஏடனல கட்சிகடாள
ியபநான்ற ஒரு கட்சிலல்ல. ந்தாபக மத ியநநாக்கம் அதிக
உறுப்பினர்கடாள,
அதிக
பத்திரிடககடாள,
டகயிருப்பில்
அதிக
பணத்டின் ஸ்த,
அதிக
பி திநிதிகடாள சகநாண்டிருப்பத அல்ல. ஆனநால்
அடவ அடனத்தம், ஒரு வழிவடக என்னும்
முடறயிடலியல
அவசில்தாபக மநானடவின் ஸ்தநான்.
நம்
ியநநாக்கம்
ிய செநா செலி செப்
பு ட்சியூப்டெநாக
உடழப்பவர்களும் சு ண்ப்டெப்படுபவர்களும் முழு
சபநாருள் செநார் ்தாபக மற்றும் ஆன்மிக விடுின் ஸ்தடலலநாகும்.
எவரும்
அடின் ஸ்தத்
ின் ஸ்தலநாரிக்க
முடிலநாத,
எம்ட்தாபக மத்ின் ஸ்தவி
ியவசறநாருவரும்
வழிகநாட்ப்டெமுடிலநாத. நநாம்ின் ஸ்தநான் அவற்டறச் ச செய்ல
ியவண்டும். படழல அகிலங்காளநான இ ண்ப்டெநாவத,
மூன்றநாவத
்தாபக மற்றும்
ஆம்ஸ்ப்டெர்ப்டெநாம்
உப்டென்

லண்ப்டென் பீிய நாடவயும் ிய செர்த்தக் சகநாள்ியவநாம்,
முழுமுற்றிலும் இற்றுப்ியபநானடவியல ஆகும்.
்தாபக மனிின் ஸ்தகுலத்தின் முன் பநாய்ந்த வரும் சபரும்
நிகழ்வுகள்,
இந்ின் ஸ்த
கநாலம்
கப்டெந்தவிட்ப்டெ
அட்தாபக மப்புக்கடாள
ஒன்றன்பின்
ஒன்றநாக
இருக்கடவக்கநாத. நநான்கநாம் அகிலம் ஒன்றுின் ஸ்தநான்
வருங்கநாலத்டின் ஸ்த நம்பிக்டகயுப்டென் பநார்க்கிறத.
இத ிய செநா செலி செப் பு ட்சியின் உலக கட்சி ஆகும்!
உலகில் இடின் ஸ்தவிப்டெப் சபரில பணி ஏதம்
இருந்ின் ஸ்ததில்டல.
நம்
ஒவ்சவநாருவரிப்டெமும்
்தாபக மகத்ின் ஸ்தநான வ லநாற்றுப் சபநாறுப்பு உள்ாளத.
முக்கநால் நூற்றநாண்டுக்கு முன்னர் முன்டவத்ின் ஸ்த முன்ியனநாக்டக
சகநாண்டு,
ட்ச நாட்ஸ்கியின்
்தாபக மதிப்பீடு
வ லநாற்றினநால்
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ாளின் ஸ்தநா
என்படின் ஸ்த
தீர்்தாபக மநானித்தக்சகநாள்வத
 செநாத்திலம். ட்ச நாட்ஸ்கிலநால் தீர்க்கின் ஸ்தரி சென்தாபக மநாக கூறப்பட்ப்டெ படழல
அட்தாபக மப்புக்காளநான ஸ் நாலினி செ,  செமூக ஜனநநாலக ்தாபக மற்றும்
்தாபக மத்திலவநாின் ஸ்தத்தின் அ சிலல் உடப்டெவுகளில் எஞ்சியிருப்பத
என்ன? இ ண்ப்டெநாம் அகிலம், CIA இனநாலும் பிற நநாடுகளின்
உாளவுத்தடறகளினநாலும் இலக்கப்படும் சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்க
விிய நாின் ஸ்த ச செலற்பநாடுகளுக்கும்  செதிகளுக்கு்தாபக மநான ட்தாபக மல்தாபக மநாகத்ின் ஸ்தநான்
உள்ாளத. மூன்றநாம் அகிலம் உத்திியலநாகபூர்வ்தாபக மநாக ஸ் நாலினநால்
1943 ம் ஆண்டு கடலக்கப்பட்ப்டெத.
உலசகங்கிலும் இருக்கும் ஸ் நாலினி செக் கட்சிகள் 1991 இல்
ிய செநாவிலத்
யூனிலன்
கடலக்கப்பட்ப்டெியபநாத
அவற்டற
வ லநாற்றின் குப்டபத் சின் ஸ்தநாட்டிக்குள் அடித்தச்ச செல்லும் வட
கிச ம்ளின்
அதிகநா த்தவத்டின் ஸ்த
பல
ின் ஸ்த செநாப்ின் ஸ்தங்களுக்கு
சுற்றிவந்ின் ஸ்தன.
இல்டல, நநாம் ஒன்றும் மிடகப்படுத்ின் ஸ்த ியவண்டிலதில்டல. ஷ்ல
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அாளவில் மிகவும் குடறந்தவிட்ப்டெநாலும்
சின் ஸ்தநாப்டெர்ந்த
இருக்கிறத.
அத,
ஷ்ல
ியின் ஸ்தசிலவநாதிகள்,
பநாசிஸ்ட்டுக்களுப்டென்
்தாபக மநாஸ்ியகநாவில்
ஆர்ப்பநாட்ப்டெங்கடாள
நப்டெத்தகிறத.
அவற்றில்
ஸ் நாலினுடப்டெல
பப்டெங்களுப்டெனநான
பின் ஸ்தநாடககள்
ஸ்வநாஸ்திகநா
சின்னங்கள்
பதிக்கப்பட்டு
அட செக்கப்படுகின்றன.
“கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி”
சீனநாவில்
அதிகநா த்தில் உள்ாளத என்பத உண்ட்தாபக மியல. அங்கு அத,
இ ண்ப்டெநாம்
மிகப்
சபரில
உலகின்
முின் ஸ்தலநாளித்தவ
சபநாருாளநாின் ஸ்தநா த்திற்கு ின் ஸ்தடலட்தாபக ம ின் ஸ்தநாங்குகிறத. இந்ின் ஸ்தப் சபநாலிஸ்
அ  செ ஆட்சி சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின் உடழப்பில் இருந்த
சு ண்ப்டெப்படும் சபரும் இலநாபங்கள் அச்தாபக மரிக்க, ஐிய நாப்பில
நநாடுகப்டெந்ின் ஸ்த நிறுவனங்களுக்கு ்தாபக மநாற்றப்படுவின் ஸ்தற்கு உத்ின் ஸ்த வநாின் ஸ்தம்
வழங்குகின்றத.
நநான்கநாம் அகிலம் ஒன்றுின் ஸ்தநான் இத்ின் ஸ்தடகல வ லநாற்றின்
நீண்ப்டெகநால ிய்தாபக மடு பள்ாளங்கடாள சவற்றிக ்தாபக மநாகக் கப்டெந்த
வந்தள்ாள பு ட்சிக ்தாபக மநான அட்தாபக மப்பநாகும். இத ஆழ்தாபக மநான
அ சிலல் ியபநா நாட்ப்டெங்கடாளயும் பிாளவுகடாளயும் கப்டெந்தள்ாளத
என்பத உண்ட்தாபக மியல. இந்ின் ஸ்த உள் மு ண்பநாடுகள், சின் ஸ்தநாப்டெர்ச்சிலநாக
்தாபக மநாற்ற்தாபக மடப்டெயும்
 செர்வியின் ஸ்த செ
 செமூகப்
சபநாருாளநாின் ஸ்தநா
சூழ்நிடலட்தாபக மகளின்
கீழ்
வர்க்கப்
ியபநா நாட்ப்டெத்தின்
்தாபக மநாற்றங்கடாளயும் ்தாபக மற்றும் இந்ின் ஸ்த ்தாபக மநாற்றங்களின் ின் ஸ்தநாக்கங்களின்
கீழ் சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தினுள் ்தாபக மட்டு்தாபக மல்லநாத ்தாபக மத்திலின் ஸ்த
வர்க்கத்தின் வித்திலநா செ்தாபக மநான ின் ஸ்தட்டுக்களின் ்தாபக மத்தியிலும் நிகழும்
 செமூக  செக்திகளின் ்தாபக மறு அணிதி ாளடலயும் பி திபலிக்கின்றத.
முன்னநாள் ்தாபக மற்றும் ியபநாலி
சபநாங்கும் விஷக்கநாற்றின்

இப்டெத உலர்கல்விக்கூப்டெத்தினரின்
சநநாதிப்பில் நிடறந்ின் ஸ்த எதிலும்

குற்றம்கநாணும் அ சிலல்வநாதிகள், நநான்கநாம் அகிலத்திற்குள்
ஏற்பட்ப்டெ பிாளவுகடாளச் சுட்டிக் கநாட்டுவதில் மிகவும் விருப்பம்
சகநாண்டுள்ாளர். அத்ின் ஸ்தடகலவர்கள், ஆண்டு ்தாபக மநாறி ஆண்டு
ின் ஸ்தநாங்கள்
வநாக்குப்ியபநாடும்
முின் ஸ்தலநாளித்தவக்
கட்சிகளின்
குற்றங்களுக்கு ச்தாபக ம் கௌன்தாபக மநாகச்  செம்்தாபக மதிப்பதப்டென், அ சிலலில்
வர்க்க
இலங்கிலடல
பற்றி
எடின் ஸ்தயும்
விாளங்கிக்சகநாள்ாளவில்டல. ச செநாந்ின் ஸ்த ்தாபக மட்ப்டெத்திலும்கூப்டெ அவர்கள்
ஏன்
எவ நாவத
எங்கநாவத
உறுதிலநான,
 செ்தாபக ம  செத்திற்கு
இப்டெமில்லநாின் ஸ்த சகநாள்டக  செம்பந்ின் ஸ்த்தாபக மநாக அ சிலல் ியபநா நாட்ப்டெத்டின் ஸ்த
நப்டெத்தகின்றனர்
என்படின் ஸ்த
விாளங்கிக்சகநாள்ாள
முடிலநாத
இருக்கின்றனர்.
நநான்கநாம் அகிலம் நிறுவப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்குப்பின்,
நவம்பர் 1953 ல் எழுந்ின் ஸ்த ஸ் நாலினி செ  செநார்பநான ியபநாக்கு ஒன்று
அடிப்படப்டெப் பி ச் செடனகாளநான வர்க்க நிடலியநநாக்கு, வ லநாற்று
முன்ியனநாக்கு, அத சின் ஸ்தநாப்டெர்பநான அ சிலல் மூியலநாபநாலம் பற்றி
ஒரு பிாளவிற்கு இட்டுச்ச சென்றத. ியபநாருக்குப் பிந்டின் ஸ்தல
முின் ஸ்தலநாளித்தவத்தின் ்தாபக மறு ஸ்தி ப்பநாடும் இன்னும் பநாரிலாளவில்
இருந்த
ஸ் நாலினி செ
அதிகநா த்தவத்தின்
அ சிலல்
ச செல்வநாக்கிலநான பநாரில அழுத்ின் ஸ்தமும் ்தாபக மற்றும் வாளர்ச்சிலடப்டெயும்
்தாபக மத்திலின் ஸ்த வர்க்கத்தின் ஒரு பிரிவில் சபருகில முடறயில்
அ சிலல் சுலஉணர்வு ஏற்பட்ப்டெத அடனத்தம் ஒரு புதில
வடிவத்திலநான
 செந்ின் ஸ்தர்ப்பவநாின் ஸ்தத்தின்
வாளர்ச்சியில்
சவளிப்பநாட்டப்டெக்
கண்ப்டென.
இப்புதில
 செந்ின் ஸ்தர்ப்பவநாின் ஸ்தம்,
பப்ியலநாவநாின் ஸ்தம்
என
அறிலப்பட்ப்டெத
(அடின் ஸ்த
நன்கு
சவளிப்படுத்தில மிியஷல் பப்ியலநா சபலரில் இருந்த வந்ின் ஸ்தத ).
இத ிய செநாவிலத் அதிகநா த்தவத்டின் ஸ்தயும் ஸ் நாலினி செத்டின் ஸ்தயும்
ட்ச நாட்ஸ்கி எதிர்ப்பு ட்சிக ்தாபக மநானடவ என வடகப்படுத்திலடின் ஸ்த
நி நாகரித்ின் ஸ்தத.
பல
நூற்றநாண்டு
கநாலப்ியபநாக்கில்
அதிகநா த்தவத்தின்
பு ட்சிகாளநாலும்
்தாபக மற்றும்
அத்தப்டென்
பிடணந்தள்ாள
ஸ் நாலினி செக்
கட்சிகளின்
ின் ஸ்தடலட்தாபக மயில்
ிய செநா செலி செம் அடப்டெலப்படும் என்ற கருத்டின் ஸ்த கண்டுபிடித்ின் ஸ்தத . இத
நப்டெக்கும். ஒரு அணு  செக்திப்ியபநார் கூப்டெ ிய செநா செலி செப் பு ட்சியின்
சவற்றிக்கநான சூழடலத் ியின் ஸ்தநாற்றுவிக்க முடியும் என்று அத
கூறிலத. ிய்தாபக மலும் குறிப்பநாக கநாலனித்தவ நநாடுகளிலும்
“மூன்றநாம் உலக நநாடுகளில்” இருந்ின் ஸ்த பல முின் ஸ்தலநாளித்தவ
ியின் ஸ்தசிலவநாின் ஸ்த ்தாபக மற்றும் குட்டி முின் ஸ்தலநாளித்தவ இலக்கங்களுக்கு
ட்ச நாட்ஸ்கி சகநாடுக்க ்தாபக மறுத்ின் ஸ்த பு ட்சிக த் ின் ஸ்தடகட்தாபக மகடாள,
அவற்றிற்கு இருப்பின் ஸ்தநாக கூறிலத.
்தாபக மநார்க்சி செ
ின் ஸ்தத்தவடின் ஸ்தயும்
்தாபக மற்றும்
ட்ச நாட்ஸ்கி செ
முன்ியனநாக்டகயும் பப்ியலநாவநாதிகள் திரிபுபடுத்திலின் ஸ்தன் முக்கில
உள்ாளப்டெக்கம் ிய செநா செலி செ பு ட்சியில் சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கத்தின்
ட்தாபக மலப்பங்டக நி நாகரித்ின் ஸ்ததின் ஸ்தநான். ியஜம்ஸ். பி. கனன் உடப்டெல
முலற்சிலநால்
1953 ல்
பப்ியலநாவநாின் ஸ்த
 செந்ின் ஸ்தர்ப்பவநாின் ஸ்தத்தின்
ச செல்வநாக்கிற்கு எதி நாகப் ியபநா நாப்டெ நநான்கநாம் அகிலத்தின்
அடனத்தலகக் குழு அட்தாபக மக்கப்பட்ப்டெத. பப்ியலநாவநாின் ஸ்தத்தின்
அ சிலல் ின் ஸ்தர்க்கமும் நடப்டெமுடறயும் எதிர்க்கப்பப்டெநாவிட்ப்டெநால் ஒரு
பு ட்சிக த் சின் ஸ்தநாழிலநாாள வர்க்கக் கட்சி என்னும் வடகயில்
நநான்கநாம் அகிலம் கடலக்கப்படுவின் ஸ்தற்கு வழிவகுத்தவிடும்.
பப்ியலநாவநாின் ஸ்தத்தின்
ச செல்வநாக்கிற்கு
எதி நான
அ சிலல்
ியபநா நாட்ப்டெம் நநான்கநாம் அகிலத்தினுள் 30 ஆண்டுகளுக்கும்
ிய்தாபக மலநாக நடப்டெசபற்றத. இப்ியபநா நாட்ப்டெம் சவற்றிக ்தாபக மநான 1985 ல்
அடனத்தலகக் குழுவின் ்தாபக ம பநார்ந்ின் ஸ்த ட்ச நாட்ஸ்கி செவநாதிகள்
நநான்கநாம் அகிலத்தின் அ சிலல் ின் ஸ்தடலட்தாபக மடல மீட்ப்டெியபநாத
முடிவிற்கு வந்ின் ஸ்தத. இந்ின் ஸ்த சவற்றிக்கு கநா ண்தாபக மநான புறநிடல

கநா ணிகள், முின் ஸ்தலநாளித்தவத்தின் உலகாளநாவில சநருக்கடி
தீவி ்தாபக மநானத, ஸ் நாலினி செ அதிகநா த்தவத்தின் ஆழ்ந்ின் ஸ்த சநருக்கடி
்தாபக மற்றும் ஒரு ியின் ஸ்தசில சீர்திருத்ின் ஸ்தவநாின் ஸ்த ியவடலத்திட்ப்டெத்டின் ஸ்த
அடித்ின் ஸ்தாள்தாபக மநாக
சகநாண்டிருந்ின் ஸ்த
அடனத்த
சின் ஸ்தநாழிலநாாளர்
அட்தாபக மப்புக்களின் சவளிப்படப்டெலநான திவநால்ின் ஸ்தன்ட்தாபக மயும்ின் ஸ்தநான்.
ஆனநால் இந்ின் ஸ்த புறநிடல நிடலட்தாபக மகள் ்தாபக மட்டும் ியபநாத்தாபக மநானின் ஸ்தநாக
இருந்திருக்கநாத. திருத்ின் ஸ்தல்வநாதிகள் ்தாபக மற்றும்  செந்ின் ஸ்தர்ப்பவநாதிகள்
அடனத்தலகக் குழுவின் ்தாபக ம பநார்ந்ின் ஸ்த ட்ச நாட்ஸ்கிஸ்ட்டுகாளநால்
ியின் ஸ்தநாற்கடிக்கப்பட்ப்டெின் ஸ்தற்கு கநா ணம், அவர்கள் நனவநான முடறயில்
ின் ஸ்தங்கள் பணிக்கு ட்ச நாட்ஸ்கி ்தாபக மற்றும் நநான்கநாம் அகிலத்தின்
ின் ஸ்தத்தவநார்த்ின் ஸ்த ்தாபக ம பிலத்டின் ஸ்த அடித்ின் ஸ்தாள்தாபக மநாக சகநாண்ப்டெதின் ஸ்தநான்.
பலின் ஸ்த செநாப்ின் ஸ்தங்களுக்கு
ிய்தாபக மலநாக
அபிவிருத்திச செய்லப்பட்டு,
கட்டிலட்தாபக மக்கப்பட்ப்டெ இந்ின் ஸ்த ்தாபக ம பிலம் அ சிலல் பலத்திற்கநான ஒரு
்தாபக மநாசபரும்
மூலம்
ஆகும்.
இறுதிப்பகுப்பநாய்வில்,
முின் ஸ்தலநாளித்தவத்தின் உலக சநருக்கடியின் வாளர்ச்சி ்தாபக மற்றும்
அடின் ஸ்தத்சின் ஸ்தநாப்டெர்ந்ின் ஸ்த வர்க்கப் ியபநா நாட்ப்டெம் ஆகிலடவ ட்ச நாட்ஸ்கி
்தாபக மற்றும் நநான்கநாம் அகிலம் அபிவிருத்தி ச செய்ின் ஸ்த முன்ியனநாக்குப்டென்
இடலந்திருந்ின் ஸ்தன.
நூற்றநாண்டின் முக்கநால் பகுதிலநான எழுபத்தி ஐந்த ஆண்டுகள்
ஒரு கணி செ்தாபக மநான கநாலம் ஆகும். நநான்கநாம் அகிலத்தின் நிறுவகக்
கநாங்கி ஸ்
கநாலத்தில்
இருந்த
நிடறலியவ ்தாபக மநாற்றங்கள்
ஏற்பட்டுவிட்ப்டென என்பத சவளிப்படப்டெ. ஆனநால் முின் ஸ்தலநாளித்தவ
 செமுின் ஸ்தநாலத்தின் அடிப்படப்டெ கட்டு்தாபக மநானங்களும் மு ண்பநாடுகளும்
இன்னும் சின் ஸ்தநாப்டெர்ந்த நீடிக்கின்றன. அடனத்த சின் ஸ்தநாழில்நுட்ப
கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் அப்பநால் ின் ஸ்தற்கநால முின் ஸ்தலநாளித்தவம்
எதிர்சகநாள்ளும் நிடலட்தாபக ம 1938 ல் இருந்ின் ஸ்தடின் ஸ்தவிப்டெ மிகவும்
நம்பிக்டகயிழந்ின் ஸ்தின் ஸ்தநாகியவ
உள்ாளத.
உண்ட்தாபக மயில்
இத
ிய்தாபக மநா செ்தாபக மநாகிவிட்ப்டெத. நநான்கநாம் அகிலத்தின் நிறுவன ஆவணத்டின் ஸ்த
ட்ச நாட்ஸ்கி
எழுதிலியபநாத,
உலக
முின் ஸ்தலநாளித்தவம்
ின் ஸ்தவிர்க்கமுடிலநாின் ஸ்த சபநாருாளநாின் ஸ்தநா சநருக்கடிலநால் பீடிக்கப்பட்டு
ஜனநநாலகத்டின் ஸ்த டகவிட்டு ியபநாட ியநநாக்கி விட ந்ின் ஸ்தத.
இன்று நநான்கநாம் அகில ஸ்ின் ஸ்தநாபிின் ஸ்தத்தின் 75 வத ஆண்டு
நிடறடவ நநாம் சகநாண்ப்டெநாடுடகயில், உலக முின் ஸ்தலநாளித்தவம்....
ின் ஸ்தவிர்க்கமுடிலநாின் ஸ்த சபநாருாளநாின் ஸ்தநா சநருக்கடிலநால் பீடிக்கப்பட்டு
ஜனநநாலகத்டின் ஸ்த டகவிட்டு ியபநாட ியநநாக்கி விட கிறத.
75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுின் ஸ்தப்பட்ப்டெ ட்ச நாட்ஸ்கியின்
எழுத்தக்கள்
அ செநாின் ஸ்தநா ண
உப்டெனடித்ின் ஸ்தன்ட்தாபக மடலக்
சகநாண்டுள்ாளன:
வ லநாற்று
நிடலட்தாபக மகள்
“இன்னும்
ிய செநா செலி செத்திற்கநாக கனிலவில்டல” என்னும் ியபச்சு
அறிலநாட்தாபக மயினதம்
்தாபக மற்றும்
உணர்ட்தாபக மமிக்க
ஏ்தாபக மநாற்றுத்ின் ஸ்தனத்தினதம் விடாளவுின் ஸ்தநான். சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்க பு ட்சிக்கநான புறநிடல முன்நிபந்ின் ஸ்தடனகள்
“கனிந்தள்ாளன” என்பத ்தாபக மட்டு்தாபக மல்லநாத, அடவ
 செற்ியற
அழுகவும்
சின் ஸ்தநாப்டெங்கிவிட்ப்டென.
ஒரு
ிய செநா செலி செப்
பு ட்சி
இல்லநாவிடின்,
அடுத்ின் ஸ்த
வ லநாற்றுக்கநாலகட்ப்டெத்தில், ஒரு ியப ழிவு என்பத
்தாபக மனிின் ஸ்தகுலத்தின்
முழு
கலநாச் செநா த்டின் ஸ்தயும்
அச்சுறுத்தம்.
இப்சபநாழுத
சின் ஸ்தநாழிலநாாள
வர்க்கத்தின்
ின் ஸ்தருணம்
ஆகும்
அின் ஸ்தநாவத,
முக்கில்தாபக மநாக
அின் ஸ்தன்
பு ட்சிக
முன்னணியுடப்டெலதின் கநால்தாபக மநாகும். ்தாபக மனிின் ஸ்தகுலத்தின்
வ லநாற்று சநருக்கடி பு ட்சிக த் ின் ஸ்தடலட்தாபக ம
சநருக்கடிலநாக சுருக்கப்பட்டுள்ாளத.

