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“அது

14. அனைத்து அதிிகதிகாரங்ிகளும் GLC க்கிக!
1975 க்கும் 1979 க்கும் இன இடையில ஒர பபதிகாதுத் கதேர்தேலுக்ிகதிகாை
ிகட்சியின
கபதிகாரதிகாட் இடைம்,
அதேனை
க இடைதிகார
பிகதிகாள்னிகயின
முனபைதிர்பதிகார்த்திரதிகாதே ிகரவிவியதிகாிக மதிகாற்றியிரந்தேது எனதது என்றதிகால,
உள்ளூரதிகாட்சி சனபிகளுக்ிகதிகாை (Community Councils) 1981 க்கு
பினைரதிகாை அதேன பிரச்சதிகாரம் அதேனை சமூிக ஜைநதிகாவியிகத்
துகரதிகாிகத்திைது ஒர நைவுபூர்வமதிகாை முிகவரதிகாிக ஆக்கியிரந்தேது.
இப்கபதிகாதிரந்து, WRP தேனைனமயின அனைத்து கவனைிகளும்
பதேதிகாழிற் ிகட்சி மற்றும் பதேதிகாழிற்சங்ிக அதிிகதிகாரத்துவத்தின சிை
பகுதிிகளு இடைன பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்திற்கு எதிரதிகாை கூட்டினை
அபிவிரத்தி பசய்வியகவ ஒரமுிகப்படுத்தேப்பட் இடைது. இப்புதிவிய
நினைப்பதிகாடு,
சிை
பிரச்சினைிகளுக்கு
மத்தியில,
நன இடைமுனதது என்றவியளவில 1981 ஜைவரயில பதேதிகா இடைங்கி னவக்ிகப்பட் இடைது.
உள்ளூரதிகாட்சி
கசனவிகனள
பவட்டுவதேற்ிகதிகாை
க இடைதிகார
கிகதிகாரக்னிகிகனள முிகங்பிகதிகாடுத்திரந்தே, பரட் னநட் இடைதிகால (Ted
Knight) வழிந இடைத்தேப்பட் இடை ைம்கபத் (Lambeth) நிகரசனபயின
பதேதிகாழிற்
ிகட்சி
ஆனணைவியதிகாளர்ிகள்
(Labour Councillors),
அரசதிகாங்ிகத்னதே
எதிர்த்து
கபதிகாரட்டு
கசனவிகனளப்
பதிகாதுிகதிகாப்பதேதிகா அலைது பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்னதே வினைவியதிகாிக
பிகதிகாடுத்து உள்ளதிகாட்சி வர வீதேங்ிகனள உவியர்த்துவதேன
மூைமதிகாிக கமதிகாதேனை தேவிர்த்துக் பிகதிகாள்ள முவியலவதேதிகா எை
முடிபவடுக்ிக கவண்டியிரந்தேது.
வர வீதே உவியர்வுக்கு எதிரதிகாிக வந்தேது. ஜைவர 7, 1981,
நியூஸ னைன தேனைவியங்ிகம் “அரவரப்பதிகாை கவனைனவியச்
பசய்வியதிகாதீர்” எனறு தேனைப்பிட்டு எச்சரத்தேது:
WRP

“க இடைதிகார

பவட்டுக்ிகனளத்
கதேதிகாற்ிகடிக்கும்
முவியற்சிவியதிகாிக உள்ளூரதிகாட்சி நிகரசனபிகளில (Local
councils) வர வீதேங்ிகனள உவியர்த்துபவனபது
பநரப்கபதிகாடு வினளவியதிகாடுவதேதிகாகும். வர வீதே
உவியர்வுிகளதிகால
சதிகாதேதிகாரணைமதிகாிக
ஈடுபசய்விய
முடிவியதிகாது எனபதேதிகால, அது பபதிகாரளதிகாதேதிகாரரீதிவியதிகாிக
அபத்தேமதிகாைது
மட்டுமலை,
மதிகாதது என்றதிகாிக
அது
அரசிவியல தேற்பிகதிகானைக்கு நிிகரதிகாைது.
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மற்தது என்ற
ிகதிகாரணைங்ிகளுக்ிகதிகாிகவும்
ஆபத்தேதிகாைது. எரவதிகாய, மினசதிகாரம், பவப்பமூட்டி
மற்றும் பபதிகாதுப் கபதிகாக்குவரத்திற்கு மிிக அதிிக
ிகட் இடைணைம் மற்றும் கவனைவதிகாய்ப்பினனம ஆகிவிய
வி இடைவியங்ிகளில
ஏற்ிகைகவ
மிிகவும்
பிகதிகாடுனமவியதிகாை
பிரச்சினைிகனள
முிகங்பிகதிகாடுத்து வரகினதது என்ற பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிக
குடும்பங்ிகள் மீது அது க இடைதிகார பிகதிகாள்னிகிகளின
சுனமனவிய
கமலும்
அதிிகமதிகாிக
இதது என்றக்கி
னவக்கிதது என்றது.
“அது

நடுத்தேர வர்க்ிகத்துக்கும் கூ இடை சவுக்ிகடி
பிகதிகாடுப்பது இடைன, க இடைதிகார-எதிர்ப்பு கூட் இடைதிகாளிிகளதிகாிக
இரக்ிக கூடிவியவர்ிகனளத் பதேதிகாழிற் ிகட்சி மற்றும்
பதேதிகாழிற்சங்ிகங்ிகளின
ிகசப்பதிகாை
எதிர்ப்பதிகாளர்ிகளதிகாிக திரப்புகிதது என்றது. இனதேத்தேதிகான
க இடைதிகாரிகள் விரம்புகிதது என்றதிகார்ிகள்.”
ஆைதிகால மறுநதிகாள், ஜைவர 8, 1981 இல, ைம்கபத் வர
வீதேங்ிகனள உவியர்த்தே நிர்பந்திக்ிகப்பட்டிரப்பதேதிகாிக நியூஸ
னைன அறிவித்தேது. ஜைவர 9, 1981 வதிகாக்கில, அது வர வீதே
உவியர்னவ
ஆசிரவியத்
தேனைவியங்ிகத்திகைகவிய
ஆதேரத்தேது:
"உள்ளூரதிகாட்சி
சனப
கூடுதேல
வர
வீதேத்திற்கு
முடிபவடுக்ிகதிகாமல இரந்து அது ஒர ிக இடைன பசலுத்தேவிவியைதிகா
பபரம்
நிதியிவியல
பநரக்ிகடியில
கபதிகாய்
முடிந்தேதிகால,
உள்ளூரதிகாட்சி சனப தேனைவர்ிகள் மீது 11.2 மிலலிவியன
பவுண்ட்டுிகள் பற்தது என்றதிகாக்குனதது என்ற கூடுதேைதிகாிக சுமத்தேப்படுவது இடைன
அரசு ஆனணைவியர்ிகளதிகால சனபிகள் னிககவியற்ிகப்ப இடை கவண்டியம்
இரந்திரக்கும். அது க இடைதிகாரக்ிகளுக்கு மட்டுகம உதேவிவியதிகாிக
அனமயம்
எனபது இடைன,
தேனைதிகாட்சி
பபரநிகரங்ிகளின
(boroughs)
எதிர்ிகதிகாைத்திற்கும்
அது
ஆபத்தேதிகாிக
இரந்திரக்கும்."
ஏழதிகாண்டுிகளுக்கு முனைர், WRP, சமூிக கசனவிகனளப்
பதிகாதுிகதிகாக்ிக ஒர புரட்சிிகரக் பிகதிகாள்னிகனவிய முனபைடுத்தேது.
அது குறிப்பிட்டிரந்தேது: "வீட்டுவசதி, சுிகதிகாதேதிகாரம் மற்றும்
ிகலவி ஆகிவியனவ பபதிகாதுச் கசனவிகள், முதேலில நதிகாட்டின
பசலவத்திலிரந்து
உதேவி
பபதது என்றப்ப இடைகவண்டும்.
நிைம்,
ிகட்டி இடைங்ிகள் மற்றும் ிகட்டுமதிகாைப் பபதிகாரள் பதேதிகாழிலதுனதது என்ற,
வங்கிிகள், மரந்து உற்பத்திிகனள கதேசிவியமவியமதிகாக்குவது
மட்டுகம இந்தே கசனவிகனளக் ிகட் இடைனமப்பதேற்ிகதிகாை ஒகர
அடித்தேளம்.
“இந்தே
அத்திவியதிகாவசிவிய
பணிிகளுக்ிகதிகாிக
வங்கிிகளி இடைமிரந்தும்
ிக இடைன
வழங்குகவதிகார இடைமிரந்தும் பபதது என்றப்பட் இடை ிக இடைைதிகாைது
உ இடைைடிவியதிகாிக தேள்ளுபடி பசய்வியப்ப இடை கவண்டும்.

பதேதிகாழிற்
ிகட்சி
நிகரசனப
தேனைவர்ிகள்
(ிகவுனசிைர்ிகள்)
இந்தே
ிக இடைனிகனள
நிரதிகாிகரப்பது இடைன,
இந்தே
அத்திவியதிகாவசிவியமதிகாை
கசனவிகனள
வழங்ிக
கவண்டும்."
(WRP
முனகைதிகாக்குிகள், ஆிகஸட் 1, 1974 இல ஏற்றுக்
பிகதிகாள்ளப்பட் இடைது)
ிகட்சினவிய
ைம்கபத்
சீர்திரத்தேவதிகாதிிகளின
பினைதிகால
நிறுத்துவதேற்ிகதிகாிக,
இந்தே
பிகதிகாள்னிக
முழுனமவியதிகாிக
தூக்கிபவியறிவியப்பட் இடைது. ஹீலி, ஜைவர 17, 1981 இல நியூஸ
னைனின 24 பக்ிக சிதது என்றப்பு பதிப்பு ஒனனதது என்ற பவளியி இடை ஏற்பதிகாடு
பசய்தேதிகார், அது ைம்கபத் நிகரசனப தேனைவர்ிகள் மற்றும் பரட்
னநட் மீது பதிகாரதிகாட்டுக்ிகனளக் குவிப்பதேற்ிகதிகாிக அர்பணிக்ிகப்பட் இடை
எட்டுப் பக்ிக துனணை இனணைப்னபயம் உள்ள இடைக்கி இரந்தேது.
ஆசிரவியர்
குழு
அறிக்னிக
ஒனறு,
"பதேதிகாழிற்
ிகட்சி
ிகட்டுப்பதிகாட்டிைதிகாை ைம்கபத் நிகரசனபக்கு முழு ஆதேரவு
வழங்ிக" இைண் இடைனில "உள்ளதிகாட்சி அரசதிகாங்ிகத்தின பநரக்ிகடி"
எனதது என்ற மதிகாநதிகாட்டுக்கு அனழப்பு விடுத்தேது, ைம்கபத் நிகரசனப
"சரவியதிகாை
மற்றும்
தீர்க்ிகமதிகாை
நினைப்பதிகாட்ன இடை
எடுத்திரப்பதேதிகாிக" அந்தே அறிக்னிக வதிகாதிட் இடைது.
வர வீதேத்னதே உவியர்த்துவதேற்ிகதிகாை ைம்கபத் முடிவுக்கு எதிரதிகாிக
பலகவறு திரத்தேலவதிகாதேக் குழுக்ிகள் ந இடைத்திவிய தேதிகாக்குதேனைக்
ிகண்டித்து நியூஸ னைன இன வதிகாய்சவ இடைதிகால வீரர்ிகள்
எழுதிைதிகார்ிகள்: "வர வீதே அதிிகரப்னபக் பிகதிகாண்டு க இடைதிகார
பவட்டுக்ிகனள ஈடுபசய்விய முடிவியதிகாது எனபனதேயம், அதேற்ிகதிகாை
அரசிவியல வினை கபரழிவுிகரமதிகாிக இரக்கும் எனபகதேதிகாடு
பபதிகாரளதிகாதேதிகாரரீதிவியதிகாிகச் பசய்வியப்ப இடை முடிவியதிகாது எனபனதேயம்
ைம்கபத் நிகரசனப தேனைவர்ிகள் தேதிகான முதேனமுதேலில
ஒப்புக்பிகதிகாண் இடைதிகார்ிகள்.
“ஆைதிகால

இதுவலை
விவதிகாதேம்.
மத்திவிய
அரசதிகாங்ிகத்தேதிகால
அலுவைிகத்தில
இரந்து
விரட்டுவதேற்கு
ஆளதிகாகி,
க இடைதிகார
ஆனணைவியர்ிகளுக்கு
வழிவிடும்
விதேத்தில,
திவதிகாலநினைனவிய
அறிவிப்பதேதிகா
அலைது
பதேதிகா இடைர்ந்து நீடிப்பதேற்ிகதிகாிக தேதிகாட்சர்-ப-ஹெசலன இடைன
(Thatcher-Heseltine) அழிவுக் பிகதிகாள்னிகிகனள
எதிர்த்துப்
கபதிகாரதிகாடுவதேதிகா
எனபதுதேதிகான
ைம்கபத்தில பிரச்சினைவியதிகாிக உள்ளது...
“ைம்கபத்

அலைது கவபதது என்றந்தேபவதிகார பதேதிகாழிற்
ிகட்சி நிகரசனபயம் அரசிவியல தேற்பிகதிகானை
பசய்யபமனறு
நதிகாங்ிகள்
நம்பவிலனை.
அவர்ிகளின பணி அலுவைிகத்தில இரப்பதும்
க இடைதிகாரக்ிகளுக்கு எதிரதிகாிக பதிகாரவிய இவியக்ிகத்னதே
அபிவிரத்தி
பசய்வதேற்ிகதிகாிகவும்
மற்றும்
தேதிகாட்சரன அழிவுக் பிகதிகாள்னிகிகளுக்கு எதிரதிகாிக
சமூிகத்தின
அனைத்து
பிரவுிகனளயம்
ஐக்கிவியப்படுத்துவதேற்ிகதிகாிகவும்
பிரச்சதிகாரம்
பசய்வதும் ஆகும்...
“திரபுவதிகாதிிகள்

விரம்புவதுகபதிகால,
பிரதேதிகாை
கபதிகாரதிகாட் இடைம் ஆரம்பிக்ிக முனைகர ைம்கபத்
கபதிகாரதிகாட் இடைத்னதே இப்கபதிகாது முடிக்ிககவண்டும்
எனபது,
நனிகப்பிற்கு
இ இடைமதிகாைதும்
பிற்கபதிகாக்குத்தேைமதிகாைதும் ஆகும்.”
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இது குட்டிச் சீர்திரத்தேவதிகாதே அரசிவியலவதிகாதிிகளின வசதிிகனள
பதிகாதுிகதிகாப்பனதே
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்தின
தேனைவிதியில
தேங்கியிரக்குமதிகாறு பசய்யம் நதிகா இடைதிகாளுமனதது என்ற கிகதிகாணைலபுத்தியின
சர்வசதிகாதேதிகாரணைமதிகாை பமதிகாழிவியதிகாகும்.
ஹீலி
அவரது
அரசிவியலின
ஒத்தினசந்தே
தேனனமனவிய
கநர்னமவியதிகாிக னவப்பதேற்கு எந்தே முவியற்சியம் பசய்வியவிலனை.
பவறும்
இரண் இடைதிகாண்டுிகளுக்கு
முனபுதேதிகான,
க இடைதிகாரிகள்
கதேர்தேலில பஜயித்தேதிகால பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்தின மீது
ிகடுனமவியதிகாை தேதிகாக்குதேனை ந இடைத்துவதிகார்ிகள் எனபனதே WRP
அதுகவ ஒப்புக் பிகதிகாண் இடை நினைனமிகளின கீழ, பதேதிகாழிற் ிகட்சி
அரசதிகாங்ிகத்னதேப் பதேவியிலிரந்து கீழிதது என்றக்ிக கவண்டுபமை
அவர் வலியறுத்தி இரந்தேதிகார். இப்கபதிகாது அகதே ஹீலி,
க இடைதிகாரக்ிகளுக்குப்
பணிவிய
மறுப்பதேன
மூைம்
பதேதிகாழிற்
ிகட்சியிைர் "அரசிவியல தேற்பிகதிகானை ந இடைத்துவது" அவர்ிகளுக்கு
"அபத்தேமதிகாைதேதிகாிகவும்
பிற்கபதிகாக்குத்தேைமதிகாைதேதிகாிகவும்
அனமயம்" எனறு வதிகாதிடுகிதது என்றதிகார்.
ஜைவர 19, 1981 வதிகாக்கில, நியூஸ னைன முழுப் பக்ிக
தேனைவியங்ிகம் ஒனறு “ைம்கபத் நிகரசனபக்ிகதிகாிக உறுதிவியதிகாிக
நிற்கபதிகாம்” எனறு பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளுக்கு அனழப்பு விடுத்தேது.
வர வீதேத்னதே உவியர்த்துவது எனதது என்ற பதேதிகாழிற் ிகட்சியிைரன
முடினவ எதிர்த்தே அனைவனரயம் ிகண்டித்தேது இடைன, முற்றிலும்
பவட்ிகமிலைதிகாமல
பதேதிகாழிற்
ிகட்சியிைரக்கு
மனனிப்பும்
பிகதிகாடுக்ிகப்பட் இடைது. இந்தே சூழநினைிகளின கீழ, ஹீலியின
அகவியதிகாக்கிவியத்தேைம்,
"திரத்தேலவதிகாதேம்"
எனதது என்ற
வதிகார்த்னதேயிலிரந்தே அனைத்து அர்த்தேங்ிகனளயம் நீக்கிவியது.
WRP தேனைவர்ிகளின துகரதிகாிகத்தேதிகால, குட்டி-முதேைதிகாளித்துவ
குழுக்ிகளுக்கு புதிவிய அந்தேஸது வழங்ிகப்பட் இடைது:
“திரத்தேலவதிகாதிிகள்

‘வரவீதே உவியர்வு கவண் இடைதிகாம்’
எனும் தீர்மதிகாைத்னதே எடுத்து அதேனை ஓர்
ஒழுக்ிக
பிரச்சினைவியதிகாிக
மதிகாற்றுகிதது என்றதிகார்ிகள்.
பரந்தேளவில
மதிகாறியிரந்தே
புதது என்றச்
சூழநினைனவியயம் மற்றும் ைம்கபத் கபதிகானதது என்ற
தீர்க்ிகமதிகாை தேளங்ிகளில இரந்து க இடைதிகார-விகரதிகாதே
முனைணினவிய
அபிவிரத்தி
பசய்வதேற்ிகதிகாை
கமகைதிகாங்கிவிய அவசிவியத்னதேயம் ஒர ிகணைமும்
எண்ணிப் பதிகார்க்ிகதிகாமல, சனிக்கிழனம, ைம்கபத்
நிகரசனப தேனைவர்ிகனளத் கதேதிகாற்ிகடிக்ிக அனதே
அவர்ிகள் பவியனபடுத்திைதிகார்ிகள்.
“வர

வீதேங்ிகனள அதிிகரப்பதேன மூைமதிகாிக ஒர
தீர்வு
எனதது என்றபவதிகானறு
கின இடைவியதிகாது,
கமலும்
அங்கிக அவ்வதிகாபதது என்றதிகானறு இரப்பதேதிகாிக ைம்கபத்
நிகரசனப ஒரகபதிகாதும் கூறிவியதும் இலனை.
ஆைதிகால தேதிகாட்சரக்கு எதிரதிகாை நினைப்பதிகாட்ன இடை
தேக்ிக னவத்திரக்ிகவும் மற்றும் மக்ிகளதிகால
கதேர்ந்பதேடுக்ிகப்பட் இடை அவர்ிகளின பதேவிிகளில
நினைத்திரக்ிகவும், ிக இடைந்தே வதிகாரம் கூடுதேல
வரனவிய அறிமுிகப்படுத்துவதில நிகரசனபயின
பபரம்பதிகானனமயிைர்
மிிகவும்
சரவியதிகாிககவ
இரந்தேைர்...
“பனழவிய

பவற்றிிகனள கபதிகாரதிகாட் இடைமினறி விட்டுக்
பிகதிகாடுப்பவர்ிகளதிகால ஒரகபதிகாதும் புதிவியவற்னதது என்றச்
சதிகாதிக்ிக முடிவியதிகாது. அதுகபதிகானதது என்றபவதிகார தீர்னவ
உபகதேசிப்பவர்ிகள் உண்னமயில
‘தேதிகாட்சரன

ஆட்ிகள்’ ஆவர், ஏபைனில அவர்ிகள் ‘அவரன’
பமதிகாழினவியப் கபசுகிதது என்றதிகார்ிகள்...
“கவறு

வதிகார்த்னதேயில
கூறுவதேதிகாைதிகால,
அவர்ிகளின கபதிகாலிவியதிகாை 'இ இடைது' வதிகார்த்னதேிகளின
பினைதிகால, மற்றும் க இடைதிகாரிகளுக்கு எதிரதிகாை
'கபதிகார்க்குணைமிக்ிக
நினைப்பதிகாட்ன இடைக்'
குறித்தே
அவர்ிகளின
கபச்சுக்குப்
பினைதிகால,
உண்னமயில அவர்ிகள் ைம்கபத்தில இரந்து
பதேதிகாழிற்
ிகட்சினவிய
பவளிகவியற்றுவனதேயம்
க இடைதிகாரக்ிகனள உள்கள பிகதிகாண்டு வரவனதேயம்
எனை வினை பிகதிகாடுத்தேதிகாவது பசய்து வி இடை
முவியற்சிக்கிதது என்றதிகார்ிகள்."
இது,
WRP
அதேன
சந்தேர்ப்பவதிகாதேத்தினை
மூடிமனதது என்றப்பதேற்ிகதிகாிகவும்,
சமூிக
ஜைநதிகாவியிகவதிகாதிிகனள
எதிர்ப்பவர்ிகனளக் ிகண்டிப்பதேற்ிகதிகாிகவும் அது பவியனபடுத்திவிய
ஸரதிகாலினிச வதிகார்த்னதேஜதிகாைங்ிககள தேவிர கவபதது என்றதிகானறுமிலனை.
இந்தே
தேனையீ இடைதிகாைது,
WRP
நைவுபூர்வமதிகாிக
சமூிக
ஜைநதிகாவியிகத்தின ஒர பதேதிகாங்குதேனசவியதிகாிக மதிகாற்தது என்றமன இடைந்து
பிகதிகாண்டிரந்தேனதே எடுத்துக்ிகதிகாட்டிவியது இடைன, அவ்விதேத்தில அது
ட்பரதிகாட்ஸகிசத்னதேக் னிகவிட்டு மத்திவியவதிகாதே முிகதிகாமிற்குள்
பசலவனதே முழுனமப்படுத்திவியது. 1981 வதிகாக்கில பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்துக்கு
எதிரதிகாிக
WRP
பவளிப்பன இடைவியதிகாிககவ
முதேைதிகாளித்துவ அரனச பதிகாதுிகதிகாத்தேது இடைன, அரசு அதிிகதிகாரிகள்
முிகங்பிகதிகாடுத்திரந்தே நிதிப் பிரச்சினைிகனளக் குறிப்பிட்டுக்
ிகதிகாட்டி பதேதிகாழிைதிகாளர் இவியக்ிகம் மீதேதிகாை தேதிகாக்குதேலிகனளயம் கூ இடை
நிவியதிகாவியப்படுத்திவியது.
இகதே நினைப்பதிகாடுிகனள ஒட்டி, ஜைவர 20, 1981 இல நியூஸ
னைன, “நதிகாம் முதேைதிகாளித்துவத்தின கீழ வதிகாழகினகதது என்றதிகாம்.
அத்து இடைன
முதேைதிகாளித்துவம்
மிிகப்பபரம்
பநரக்ிகடி
ிகட் இடைத்தில உள்ளது, இதேற்குள் தேதிகான அதிதீவிர பிற்கபதிகாக்கு
க இடைதிகார அரசதிகாங்ிகத்தேதிகால நைனபுர அரசின உரனமிகள்
நிர்மூைமதிகாக்ிகப்பட்டு
வரகினதது என்றை,"
எனபனதே
ஏற்றுக்
பிகதிகாள்ளதிகாதேதேற்ிகதிகாிக, வர வீதே உவியர்வுிகனளத் தேதிகாக்கிவியவர்ிகனள
அது ிகண்டித்தேது.
இந்தே வைதுசதிகார நினைப்பதிகாடு, ஹீலிவியதிகால அபிவிரத்தி
பசய்வியப்பட்டிரந்தேதிகாலும், பை ஆண்டுிகளதிகாிக WRP க்குள்
குதது என்றட்ன இடை
விட்டு
பிகதிகாண்டிரந்தே
சமூிக
ஜைநதிகாவியிக
கபரதிகாசிரவியர்ிகளின
ஓர்
அடுக்குக்குள்
உத்கவிகத்னதேத்
தூண்டிவியது — இவர்ிகள் ிகட்சிக்குள் பதிகாட் இடைதிகாளி வர்க்ிக
நினைப்பதிகாட்ன இடைப் பதிகாதுிகதிகாத்தேவர்ிகளுக்கு எதிரதிகாை ஒர ிகனனை
கமதிகாதேலில எப்கபதிகாபதேலைதிகாம் ஹீலியின தேரப்பில நிற்ிக
கவண்டுகமதிகா அப்கபதிகாது மட்டும் அவர்ிகளின ிகலவித்துனதது என்ற
குனிகிகளில இரந்து பவளிப்பட்டு பிகதிகாண்டிரந்தேதிகார்ிகள்.
ைம்கபத் சீர்திரத்தேவதிகாதிிகனளப் பதிகாதுிகதிகாக்ிக ஆர்வத்து இடைன முன
வந்தேவர்ிகளில ஒரவர், -ஹெல பலிகனைக்ிகழிகத்தின பரதிகாம்
பிகம்ப்னப (Tom Kemp) தேவிர கவறு வியதிகாரமிலனை. அவர்,
வர வீதே உவியர்னவ எதிர்த்தேவர்ிகனள, 1931 இல சமூிக
ஜைநதிகாவியிக அரசதிகாங்ிகத்னதேக் கீழிதது என்றக்குவதேற்ிகதிகாிக இழிவதிகார்ந்தே
"சிவப்பு
வதிகாக்பிகடுப்பில"
(Red
Referendum)
பதிகாசிசவதிகாதிிகளு இடைன கசர்ந்து பிரச்சதிகாரம் பசய்தே கஜர்மன
ஸரதிகாலினிசவதிகாதிிகளு இடைன
ஒப்பிட் இடைதிகார்.
துரதிர்ஷ் இடைவசமதிகாைது
எனைபவனதது என்றதிகால, பிகம்ப் இன ிகட்டுனர இரண் இடைதிகாண்டுிகளுக்கு
முனைகர எழுதேப்பட்டிரக்ிக கவண்டும்.
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அவரன
கவதேனைக்குரவிய
ிகட்டுனரயினூ இடைதிகாிக,
பிகம்ப்
"ைம்கபத்
திரப்பத்தின"
உண்னமவியதிகாை
முக்கிவியத்துவம்
குறித்து ஒர உட்பதிகார்னவனவிய பசலுத்திைதிகார்:
“சீர்திரத்தேவதிகாதேத்தில
இரந்து
இப்கபதிகாது
விைிகத் பதேதிகா இடைங்கி இரக்கும் பதேதிகாழிைதிகாளர்
இவியக்ிகத்தின
பிரவுிகளுக்குள்
பதேதிகாழிைதிகாளர்
புரட்சிக்
ிகட்சியின
(WRP)
மரவியதிகானதேனவிய
உவியர்த்துவதேற்ிகதிகாை ஒர சந்தேர்ப்பத்னதே இது
வழங்குகிதது என்றது. இவ்வி இடைவியத்தில எதிர்ிகதிகாைத்தில
திரத்தேலவதிகாதே
அபதிகாவியங்ிகளதிகாிக
ிகதிகாணைப்பட் இடை
மத்திவியவதிகாதே
கபதிகாக்குிகளு இடைன
உதது என்றனவ
ஆழப்படுத்தியம் அிகைப்படுத்தியம் அவற்னதது என்ற
மிிக வினரவில பவற்றி பிகதிகாள்ள முடியம்.”
(நியூஸ னைன, பபப்ரவர 21, 1981)

15. The WRP Attacks the Trade Unions

15. பதேதிகா.பு.ிக பதேதிகாழிற் சங்ிகங்ிகனளத் தேதிகாக்குதேல
கம
1981
இல,
பதேதிகாழிற்
ிகட்சியிைர்
உள்ளூரதிகாட்சி
கதேர்தேலிகளில
பவற்றிபபற்று,
பபரவிய
இைண் இடைன
நிகரசனபயில (GLC) பபரம்பதிகானனமனவிய பபற்தது என்றைர், இது
பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்திற்கு எதிரதிகாிக முதேைதிகாளித்துவ அரனசப்
பதிகாதுிகதிகாத்து பிகதிகாண்டிரந்தே உள்ளூர் அரசதிகாங்ிகத்தில உள்ள
"மத்திவியவதிகாதே கபதிகாக்குிகளு இடைன" WRP தேனைனம அதேன
உதது என்றவுிகனள விரவதிகாக்ிக வதிகாய்ப்னப வழங்கிவியது. வர்க்ிகப்
கபதிகாரதிகாட் இடைம் சம்பந்தேமதிகாை இந்தே திரப்பத்தின முக்கிவியத்துவம்
மிிகவும்
பட் இடைவர்த்தேைமதிகாை
முனதது என்றயில
வினரவிகைகவிய
எடுத்துக்ிகதிகாட் இடைப்பட் இடைது.
ஜூனில,
சுரங்ிகப்
பதிகானதே
கபதிகாக்குவரத்துத்துனதது என்ற
பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகள் சங்ிகம் 15 சதேவீதே சம்பள உவியர்வு
பபறுவதேற்கு கவனைநிறுத்தே அச்சுறுத்தேனை விடுத்தேது. ஜூன
26, 1981 கதேதியிட்டு "திர பவய்ப-ஹெலஸின ஏமதிகாற்று நதிகா இடைிகம்"
(Mr. Weighell's Double-Cross) எனறு தேனைப்பிட் இடை ஒர
தேனைவியங்ிகத்தில நியூஸ னைன பதிைளித்தேது:
“ஒட்டுபமதிகாத்தே

கவனைநிறுத்தேத்திற்ிகதிகாிக
இைண் இடைன
சுரங்ிகப்பதிகானதே
கபதிகாக்குவரத்து
பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளுக்கு சிட்னி பவய்ப-ஹெல (Sidney
Weighell)
அனழப்பு விடுப்பனதே ஒகரபவியதிகார
விதேத்தில மட்டுகம விவரக்ிக முடியம் — இது
பபரவிய இைண் இடைன நிகரசனப தேனைனமயிைதிகாை
புதிவிய இ இடைதுசதிகாரிகனள மதிப்பிழக்ிக பசய்வனதே
இைக்ிகதிகாிகக் பிகதிகாண் இடை வைதுசதிகாரிகளின ஓர்
ஆத்திரமூட் இடைைதிகாகும்...
“அவரன

பதேதிகாழிற்சங்ிக மதிகாநதிகாட்டுக்கு ஒரசிை
நதிகாட்ிககள இரந்தே நினையில, பவய்ப-ஹெல,
இைண் இடைன பபதிகாது கபதிகாக்குவரத்னதே கநரடிவியதிகாிக
ிகட்டுப்பதிகாட்டில பிகதிகாண்டிரந்தே GLC ஐ அது
விரம்பதிகாதே ஒர கமதிகாதேலுக்குள் தேள்ளிவி இடை
தேவியதிகாரதிகாைதிகார்...
“க இடைதிகார

அரசதிகாங்ிகத்திற்கு எதிரதிகாை பிரதேதிகாை
கபதிகாரதிகாட் இடைத்துக்கு, பகுதிவியதிகாை கிகதிகாரக்னிகிகள்
அடிபணிவியச்
பசய்வியப்பட்டிரக்ிக
கவண்டும்
எனபனதே பதேதிகாழிைதிகாளர் புரட்சிக் ிகட்சி வி இடைதிகாது

வலியறுத்தி உள்ளது. பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளுக்கும்
பதேதிகாழிற்
ிகட்சியின
நிகரசனபிகளுக்கும்
இன இடையிைதிகாை கமதிகாதேலிகளதிகால தேதிகாட்சர் மட்டுகம
பவியைன இடைவதிகார்.
“ஆைதிகால,

லிவிங்ஸ இடைனுக்கு எதிரதிகாை அவரன
வனசபதிகா இடைல ஊர்ஜிதேப்படுத்துவனதேப் கபதிகாை,
க இடைதிகாரிகளுக்கு
எதிரதிகாை
கபதிகாரதிகாட் இடைத்தில
பவய்ப-ஹெல க்கு அக்ிகனதது என்ற இலனை. சுரங்ிகப்
பதிகானதே
கபதிகாக்குவரத்து
துனதது என்றயின
NUR
உறுப்பிைர்ிகள் அவரது முடினவ நிரதிகாிகரத்து,
பிரதேதிகாை
எதிரக்கு
எதிரதிகாிக
—தேதிகாட்சர்,
ப-ஹெபசலன இடைன மற்றும் ஃபப ஃபௌவ்பைர்— பபரவிய
இைண் இடைன நிகரசனபய இடைன உறுதிவியதிகாிக நிற்ிக
கவண்டும்."
ஜூனை 4, 1981 இல நியூஸ னைன கிகதிகாரவியது:
“இரயிலகவ

பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளின

கதேசிவிய

சங்ிகத்திற்கும் (National Union of Railwaymen NUR) பதேதிகாழிற் ிகட்சி தேனைனம தேதிகாங்கும் பபரவிய
இைண் இடைன
நிகரசனபக்கும்
இன இடைகவியவியதிகாை
இைண் இடைன கபதிகாக்குவரத்து சம்பள கிகதிகாரக்னிக
மீதேதிகாை கமதிகாதேல எனை வினை பிகதிகாடுத்கதேனும்
தேவிர்க்ிகப்ப இடை கவண்டும்.
“சுரங்ிகப்பதிகானதே

பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளதிகால
அச்சுறுத்தேப்பட்டுள்ள ஜூனை 20 இல இரந்து
பதேதிகா இடைங்கும் கவனைநிறுத்தேமதிகாைது, பதேதிகாழிைதிகாளர்
இவியக்ிகத்திற்கும் பதேதிகாழிற்சங்ிக இவியக்ிகத்திற்கும்
இன இடையிைதிகாை ஒற்றுனமயில ஓர் அபதிகாவியிகரமதிகாை
உன இடைனவ உரவதிகாக்கும் எனபது இடைன, க இடைதிகாரக்ிகள்
இனதே
தேமக்கு
சதிகாதேிகமதிகாக்கிக்
பிகதிகாள்ள
வினரவதிகார்ிகள்...

பதிகாதுிகதிகாத்தேது — அவ்விதேத்தில பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்திற்கு
எதிரதிகாிக WRP க்கும் லிவிங்ஸ இடைனுக்கும் இன இடையிைதிகாை
முழுனமவியதிகாை நலலிணைக்ிகம் ஸதேதிகாபிக்ிகப்பட் இடைது.
இரண் இடைதிகாம் உைிக கபதிகாரன கபதிகாதும் மற்றும் 1937 இல
ஸபபயினிலும்
ஸரதிகாலினிஸடுிகளிைது
நினைப்பதிகாட்டுக்கும்
கபதிகாக்குவரத்து பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளுக்கு எதிரதிகாை ஹீலியின
நினைப்பதிகாட்டிற்கும் இன இடைகவிய ஒர இம்மிவியளவு வித்திவியதிகாசமும்
இரக்ிகவிலனை.
அவ்வி இடைவியங்ிகளில,
ஸரதிகாலினிஸடுிகள்,
"பதிகாசிச-எதிர்ப்பு"
கபதிகாரதிகாட் இடைம்
எனதது என்றனழக்ிகப்பட் இடைதேன
கதேனவிகளுக்ிகதிகாிக பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகம் அதேன நைனிகனள
அடிபணிவிய பசய்து பிகதிகாள்ள கவண்டுபமைக் கிகதிகாரைர்,
பதேதிகாழிைதிகாளர்
புரட்சிக்
ிகட்சிகவியதிகா
"பிரந்து
கி இடைக்கும்
கபதிகாரதிகாட் இடைங்ிகள்"
—அதேதிகாவது,
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்தின
கபதிகாரதிகாட் இடைங்ிகள்— "க இடைதிகார அரசதிகாங்ிகத்திற்கு எதிரதிகாை பிரதேதிகாை
கபதிகாரதிகாட் இடைத்திற்கு அடிபணிவியச் பசய்வியப்ப இடை கவண்டும்," எனறு
வலியறுத்திவியது.
எரச்சலூட்டும் விதேத்தில இச்பசதிகாற்பதது என்றதிகா இடைர் ‘கபதிகாரதிகாட் இடைம்’ எனதது என்ற
வதிகார்த்னதேனவியக்
பிகதிகாண்டு
வினளவியதிகாடிவியதேற்கு
நிிகரதிகாிக
இரந்தேது. ட்பரதிகாட்ஸகிஸடுிகனளப் பபதிகாறுத்தே வனரயில,
பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகம், பதிகாரம்பரவிய வைதுசதிகார தேனைவர்ிகளு இடைன
மட்டுமலை
மதிகாதது என்றதிகாிக
மிிக
முக்கிவியமதிகாிக
இ இடைதுிகளு இடைன
கமதிகாதேலுக்கு நுனழயம் கபதிகாதுதேதிகான, முதேைதிகாளித்துவ எதிரக்கு
எதிரதிகாிக வர்க்ிகப் கபதிகாரதிகாட் இடை அபிவிரத்தியின மிிக முக்கிவிய
ிகட் இடைம் வரகிதது என்றது. இது, பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகம் புரட்சிிகர
கபதிகாரதிகாட் இடைத்னதே கநதிகாக்கி ஒர பதிகானதே எடுக்ிக முவியலகிதது என்றது
எனபதேற்கு தேவறுக்கி இடைமற்தது என்ற ஒர அன இடைவியதிகாளமதிகாகும்.

அகதேகபதிகால, க இடைதிகாரிகளுக்கு எதிரதிகாை
நிகரசனப
கபதிகாரதிகாட் இடைத்தில
அதேனு இடைன
பவய்ப-ஹெல
நலலிணைக்ிகத்து இடைன
நிற்ிக
கவண்டுபமை
கிகதிகாரவதேற்கு
GLC
தேனைவர்ிகளுக்கும் உரனம உள்ளது."

பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகம் பதேதிகாழிற் ிகட்சி இ இடைதுிகளி இடைம் இரந்து
அதேன முக்கிவிய ஆதேரனவ விைக்கிப் பதிகார்க்ிக பதேதிகா இடைங்குகினதது என்ற
கபதிகாது இரப்பனதே வி இடை, கவறு எப்கபதிகாதும் பிரட் இடைனில
முதேைதிகாளித்துவ சமூிகம் அந்தேளவுக்கு மிிகப் பபரவிய ஆபத்தில
இரப்பதிலனை. ஆைதிகால திட் இடைவட் இடைமதிகாிக இந்தே ிகட் இடைத்தில
தேதிகான, WRP, இத்தேனிகவிய சீர்திரத்தேவதிகாதே வதிகார்த்னதேஜதிகாை
கபச்சதிகாளர்ிகளின, அவ்விதேத்தில முதேைதிகாளித்துவத்திற்கிக கூ இடை,
மிிகவும் நைவுபூர்வமதிகாை பதிகாதுிகதிகாவைரதிகாிக பசவியலபட் இடைது. இந்தே
இ இடைதுிகள் மீது கிகதிகாரக்னிகிகள் னவக்ிக மறுத்தும் —
அவ்விதேத்தில அவர்ிகள் முதேைதிகாளித்துவத்து இடைன உதது என்றனவ
முறித்துக் பிகதிகாள்ள மறுப்பனதே மிிகவும் பதேள்ளத்பதேளிவதிகாை
விதேத்தில அம்பைப்படுத்தே மறுத்தும்— WRP தேனைனம
அவர்ிகளுக்குச்
சதிகார்பதிகாிக
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்னதே
ஒழுங்குப்படுத்தே
பசவியலபட் இடைது.
WRP
திரட்டியிரந்தே
அனைத்து
அளப்பரவிய
வளங்ிகளும்
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்திற்கும் மற்றும் கசதிகாசலிசப் புரட்சிக்ிகதிகாை பதிகானதேக்கும்
ஒர
அளப்பரவிய
முட்டுக்ிகட்ன இடைனவிய
உரவதிகாக்ிக
பவியனபடுத்தேப்பட் இடைை.
முழுனமவியதிகாை
அரசிவியல
மற்றும்
வரைதிகாற்று
அர்த்தேத்தில,
பஜர
ஹீலி
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்திற்கு ஒர துகரதிகாகிவியதிகாிக, மதிகார்க்சிசத்திற்கு ஒர
எதிரவியதிகாிக,
மற்றும்
பதேதிகாழிைதிகாளர்
இவியக்ிகத்திற்குள்
முதேைதிகாளித்துவத்தின ஓர் அரசிவியல முிகவரதிகாிக மதிகாறியிரந்தேதிகார்.

இவ்வதிகாறு,
ஒர
கவனைநிறுத்தே
நிிகழவின
கபதிகாது,
பதேதிகாழிற்சங்ிகத்திற்கு எதிரதிகாிக GLC எனை ந இடைவடிக்னிகிகள்
எடுத்தேதிகாலும்
அவற்னதது என்ற
WRP
ஆதேரக்கும்
எனபனதே,
ஒற்றுனமயின பபவியரல, அது பதேளிவுபடுத்திவியது. ஜூனை 8,
1981 இல, நியூஸ னைன லிவிங்ஸ இடைனின முழு பக்ிக ிகடிதேம்
ஒனனதது என்ற பிரசுரத்தேது. இது GLC இன நினைப்பதிகாட்ன இடை

பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகம்
மீதேதிகாை
அவரன
மிிகப்பபரம்
ிகதிகாட்டிக்பிகதிகாடுப்பதிகாைது
பிரட்டிஷ்
பதேதிகாழிைதிகாளர்
இவியக்ிகத்திற்குள் கநரடிவியதிகாை மற்றும் கபரழிவு தேரம் அரசிவியல
வினளவுிகனளக்
பிகதிகாண்டிரந்தேை.
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்தி இடைமிரந்து ஒர புரட்சிிகர முனகைக்னிக பறித்பதேடுக்ிக
WRP
நைவுபூர்வமதிகாிக
பசவியலபட் இடைது.
இ இடைது

க்கும் NUR க்கும் இன இடையிைதிகாை எந்தேவிதே
சம்பள
கபச்சுவதிகார்த்னதேிகளும்
இத்தேனிகவிய
அரசிவியல மற்றும் பபதிகாரளதிகாதேதிகார வதிகாழவின
உண்னமிகனள ிகணைக்கில எடுத்து பிகதிகாள்ள
கவண்டும்...
“GLC

“பதேதிகாழிற்சங்ிகங்ிகளுக்கு

அவற்றின
முழு
கிகதிகாரக்னிகனவிய முனபைடுக்ிக உரனம உள்ளது,
அத்து இடைன பதேதிகாழிற் ிகட்சி தேனைவர் பிகன
லிவிங்ஸ இடைன
தேதிகான
அவர்ிகளுக்கு
இந்தே
உரனமனவிய மறுக்ிகக்கூடிவிய ிகன இடைசி மனிதேரதிகாிக
இரப்பதிகார்.
“ஆைதிகால
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சீர்திரத்தேவதிகாதிிகளின —மூைதேைத்திைது துரதிர்ஷ் இடைவசமதிகாை
இந்தே கசவிகர்ிகளின— பிகதிகாள்னிகிகளுக்கு அங்கிக கவபதது என்றந்தே
மதிகாற்றீடும் இரக்ிகவிலனை எனறு அது நதிகாளும் பபதிகாழுதும்
கவறு விதேமதிகாிக வதிகாதிட் இடைது. WRP, அவர் தேனைனமயின கீழ,
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்திற்குள்
மைச்கசதிகார்னவயம்
குழப்பத்னதேயம்
வினதேத்தேது.
தேனனைத்தேதிகாகை
புரட்சிிகரமதிகாைதேதிகாிக அனழத்துக் பிகதிகாள்ளும் ஓர் அனமப்பு
பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்திற்கு எதிரதிகாிக இனதே வி இடை பபரவிய குற்தது என்றம்
பசய்திரக்ிக முடிவியதிகாது. WRP இன கசதி இதுதேதிகான: பதேதிகாழிற்
ிகட்சியிைர்
அதிிகதிகாரத்தில
இரக்கிதது என்றதிகார்ிகள்
—உங்ிகள்
கபதிகாரதிகாட் இடைங்ிகனளக்
னிகவிடுங்ிகள்—
உங்ிகளின
சம்பள
கிகதிகாரக்னிகிகனளக் னிகவிடுங்ிகள் —சீர்திரத்தேவதிகாதிிகளு இடைன
நலலிணைக்ிகத்னதேப் கபணுங்ிகள்— உங்ிகள் தேனைவிதினவிய
அவர்ிகள் ிகரங்ிகளில ஒப்பன இடையங்ிகள் — அத்து இடைன, ிக இடைவுள்
புண்ணிவியமதிகாிக,
வீதிிகனள
விட்டு
ிகனைந்து
வீட்டுச்
பசலலுங்ிகள்.
16.

Towards the Party of Law and Order

16. சட் இடை ஒழுங்கிற்ிகதிகாை ஒர ிகட்சினவிய கநதிகாக்கி
க்கு சதிகார்பதிகாிக WRP பதேதிகாழிற்சங்ிகங்ிகளு இடைன கபதிகாரதிகாடி
பிகதிகாண்டிரந்தே
அகதேகவனள,
வர்க்ிக
கபதிகாரதிகாட் இடைத்தின
மற்பதது என்றதிகார முனையில பிரச்சனைிகள் அபிவிரத்தி அன இடைந்து
பிகதிகாண்டிரந்தேை.
இைண் இடைன,
மதிகானபசஸ இடைர்
மற்றும்
லிவர்பூலில ஒடுக்ிகப்பட் இடை ஆயிரக் ிகணைக்ிகதிகாை புைம்பபவியர்ந்தே
பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளும்
இனளஞர்ிகளும்
முதேைதிகாளித்துவத்தின
சீரழிந்தே நினைனமிகளுக்கு எதிரதிகாிகவும், பபதிகாலிஸின பிகதிகாடுனம
மற்றும் இைவதிகாதேத்திற்கு எதிரதிகாிகவும் திரண்ப இடைழுந்தேைர். இந்தே
கிளர்ச்சிிகள் தேதிகாட்சனர கநதிகாக்கிவிய இனளஞர்ிகளின பவறுப்னப
மட்டுமலை,
மதிகாதது என்றதிகாிக
நிகர
உட்பகுதி
கசரிகளின
ிகண்ிகதிகாணிப்பதிகாளர்ிகளதிகாிக பசவியலபட்டு வந்தே சமூிக ஜைநதிகாவியிக
அலுவைிக
சிப்பந்திிகளிைது
பணைக்குவிவியலிகள்
மீதேதிகாை
அவர்ிகளின
அவமதிப்னபயம்
பவளிப்படுத்திை.
இந்தே
கிளர்ச்சிிகள் எவ்வனிகயிலும் தேற்பசவியைதிகாைனவ இலனை
எனபகதேதிகாடு,
பதேதிகாழிற்
ிகட்சியிைரன
பதேதிகா இடைர்ச்சிவியதிகாை
ிகதிகாட்டிக்பிகதிகாடுப்புிகளதிகால,
அதேதிகாவது
பபதிகாறுனமவியதிகாிக
இரக்குமதிகாறு
அவர்ிகளின
நவியவஞ்சிக
முனதது என்றயீடுிகள்,
முதேைதிகாளித்துவ அரசு பன இடைிகளுக்கு எதிரதிகாிக இனளஞர்ிகனள
அணித்திரட் இடை அவர்ிகள் மறுத்தேனம, மற்றும் அவர்ிகளின
நினைனமிகனள
கமம்படுத்தே
அவர்ிகள்
தேனிகனமவியற்று
இரந்தேனம எை இவற்தது என்றதிகால உரவதிகாகி இரந்தே விரக்தியின
பவளிப்பதிகா இடைதிகாிக இரந்தேை.
GLC

பிரக்ஸ இடைன மற்றும் பரதிகாக்ஸபரத்தில ஆயிரக் ிகணைக்ிகதிகாை
இனளஞர்ிகளதிகால
WRP
ஆைது
சீர்திரத்தேவதிகாதிிகளின
கூட் இடைதிகாளிிகளதிகாிககவ
பதிகார்க்ிகப்பட் இடைது
எனதது என்ற
உண்னம,
அவர்ிகளின விரக்தினவியத் தீவிரப்படுத்தே மட்டுகம பசய்தேது இடைன,
தேனனிவியலபதிகாை எழுச்சி மூைமதிகாிக அலைதிகாமல அவர்ிகளின
ிகண்கணைதிகாட் இடைங்ிகனளத் பதேரவியப்படுத்துவதேற்கு கவறு வழி
இலைதிகாகதேதிகாரதிகாய்
அவர்ிகனள
மதிகாற்றியிரந்தேது.
இந்தே
கிளர்ச்சிிகளுக்குத் தேனைனமயம் கவனைத்திட் இடைமும் இலைதிகாமல
இரந்தேை எனபதேற்கு பபரதும் WRP தேதிகான பபதிகாறுப்பதிகாக்ிகப்ப இடை
கவண்டும். 1981 கிகதிகான இடையில, க இடைதிகாரக்ிகள் மற்றும் அவர்ிகளின
சீர்திரத்தேவதிகாதே கசவிகர்ிகனள எதிர்த்து கபதிகாரதிகாடுவதேற்கு வழி
கதேடிவிய கிளர்ச்சிிகரமதிகாை இனளஞர்ிகளுக்கு WRP எனை
மதிகாற்றீட்ன இடை வழங்கி இரக்ிக முடியம்? இ இடைது கபச்சதிகாளர்ிகள்
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வழிந இடைத்திவிய "க இடைதிகார-எதிர்ப்பு" கபதிகாரதிகாட் இடைம் குறித்தே அதேன
கபச்சுக்ிகள்,
இத்தேனிகவிய
நம்பிக்னிகவியற்தது என்ற
நதிகா இடைதிகாளுமனதது என்றவதிகாதிிகனள இவியலபதிகாிககவ அவமதித்து ஒதுக்கிவிய
இனளஞர்ிகளுக்கு
நனிகப்பூட்டுவதேதிகாிக
மட்டுகம
கதேதிகானறியிரக்ிக முடியம். பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிகத்னதே கநதிகாக்கிவிய
ஒர திரப்பத்னதே அது பரந்துனரக்ிகவும் முடிவியதிகாமல, WRP,
பவறுமகை GLC இன சட் இடைதிட் இடைங்ிகளுக்கு ஒத்துனழக்குமதிகாறு
பதேதிகாழிற்சங்ிகங்ிகளுக்கு அறிவுறுத்திவியது. சுரங்ிகச் பசதிகானைதிகால,
இனளஞர்ிகளுக்குக்
ிகதிகாட்டுவதேற்கு
WRP
வசம்
ஒர
முட்டுச்சந்னதே தேவிர கவபதது என்றதிகானறும் இரக்ிகவிலனை.
முதேைதிகாளித்துவ அரசின சீர்திரத்தேவதிகாதே ஏஜண்டுிகளுக்கு WRP
தேனைவர்ிகளின
சரணைதிகாிகதியின
அரசிவியல
தேர்க்ிகமதிகாைது,
எழுச்சிிகள்
பற்றிவிய
அவர்ிகளின
பவறித்தேைமதிகாை
ிகண் இடைைங்ிகளில
—எழுச்சிிகனள
அவர்ிகள்
வழக்ிகமதிகாை
பதிகாணியில
ிகைவரங்ிகள்
எைக்
குறித்தேதில—
மற்றும்
பவடிக்கும் பதேட் இடை நினைக்ிகதிகாை உண்னமவியதிகாை புதது என்றநினை
அடிப்பன இடை
ஏதும்
இரப்பதேதிகாிக
மறுக்கும்
அவர்ிகளது
முவியற்சிிகளில மிிக ஒழுக்ிகங் பிகட் இடை பவளிப்பதிகாட்ன இடைக்
ிகண் இடைது. பதிைதிகாிக நியூஸ னைன எழுச்சிிகனள உண்னமயில
அரசு ஆத்திர மூட் இடைலிகள் எை வலியறுத்திவியது. இந்தேச்
சூத்திரப்படுத்தேல ‘க இடைதிகார எதிர்ப்பு கபதிகாரதிகாட் இடைம்’ எனும்
பபவியரல எழுச்சி பிகதிகாண் இடை இனளஞர்ிகனளக் ிகண் இடைைம்
பசய்விய WRP தேனைவர்ிகளுக்கு வசதிவியதிகாிக அனுமதி அளித்தே
அகதேகவனள, முற்றுனிகயி இடைப்பட் இடை பகுதிிகளில தேனைனம
தேதிகாங்கிவிய பிரதிகாந்திவிய பதேதிகாழிற் ிகட்சி அரசதிகாங்ிகங்ிகள் மீது
எவ்விதே தேதிகாக்குதேனையம் தேவிர்த்தேது.

"பதேதிகாழிற் ிகட்சி ிகட்டுப்பதிகாட்டில உள்ள நிகரசனபிகள், ிகைவர
பதிகாதிப்புிகளதிகாலும் அதிிக பபதிகாலிஸ பசைவுிகளதிகாலும் கூடுதேல
ிக இடைனில மூழிகடிக்ிகப்பட்டு வரகினதது என்றை," எனறு ஜூனை 11,
1981
நியூஸ
னைன
பதிப்பில
பவளிவியதிகாை
ஒர
தேனைவியங்ிகத்தில WRP ிகரத்துனரத்தேது. ிகைவரம் ந இடைந்தே
பகுதிிகளில இரந்து பன இடைிகனள பவளிகவியற்தது என்ற கவண்டுபமை
GLC
னவிய
கிகதிகாரவதேன
மூைம்
ஏன
WRP
இந்தே
பிரச்சினைனவியக் னிகவியதிகாளவிலனை?
ஜூனை 18, 1981 இல, "ிகைவரங்ிகள்: பபதிகாலிஸ-இரதிகாணுவ
ஆத்திரமூட் இடைல?" எனறு தேனைப்பிட் இடை WRP அரசிவியல குழுவின
அறிக்னிக ஒனனதது என்ற நியூஸ னைன பிரசுரத்தேது. அது,
"பிரட் இடைனில
இரத்தேம்
கதேதிகாய்ந்தே
கமதிகாதேனை
உண் இடைதிகாக்குவதேற்ிகதிகாிக பசவியலபட்டு" வந்தே அரசிைது விகச இடை
முிகவர்ிகளதிகால திட் இடைமி இடைப்பட் இடை சதியின வினளபபதிகாரள் தேதிகான
இந்தே கிளர்ச்சிிகள் எனறு நிரூபிக்ிக முவியனதது என்றது. இந்தே
"ிகைவரங்ிகள்", "அரசதிகாங்ிக எதிர்ப்பதிகாளர்ிகள் அனைவரக்கும்
எதிரதிகாிக பவியங்ிகரவதிகாதேத்னதேயம் அச்சுறுத்தேனையம் பவியனபடுத்தி
பதேதிகாழிைதிகாள
வர்க்ிகத்திற்கு
எதிரதிகாிக
முனகூட்டிவிய
ஒர
வனமுனதது என்ற
தேதிகாக்குதேனை"
ந இடைத்தே
க இடைதிகாரக்ிகளுக்கு
உதேவுவதேற்ிகதிகாிககவ முடுக்கிவி இடைப்பட்டு இரந்தேை எனறு அது
வதிகாதிட் இடைது.

"பபதிகாலிஸ
ஊடுரவலிகதிகாரர்ிகள்
மற்றும்
இரதிகாணுவ
உளவுத்துனதது என்றயின
ஆத்திரமூட்டுபவர்ிகளுக்கு
எதிரதிகாிக
முழுனமவியதிகாிக விழிப்பு இடைன இரக்ிக" அனழப்பு விடுத்து WRP
வலியறுத்துனிகயில, அந்தே கிளர்ச்சி "பவறுமகை க இடைதிகார
பிகதிகாள்னிகிகளதிகால ந இடைத்தேப்பட் இடை சமூிக இழப்புிகள் மற்றும்
கவனைவதிகாய்ப்பினனமக்கு எதிரதிகாை ஒர தேனபைழுச்சிவியதிகாை
பவடிப்பலை. மதிகாதது என்றதிகாிக, ஒவ்பவதிகார சம்பவமும் திட் இடைமிட்டு

கவண்டுபமனகதது என்ற
பபதிகாலிஸ
சிதது என்றப்புப்பன இடை
பிரவுிகளின
ந இடைவடிக்னிகிகளதிகால
உண் இடைதிகாக்ிகப்பட் இடைதேதிகாகும்,"
எனறு
வலியறுத்திவியது.
கிழக்ிகதிகாசிவிய
மற்றும்
ிகறுப்பிை
சமூிகத்தின
பபரம்
பகுதியிைனர ஆத்திரமூட் இடைைதிகாளர்ிகளதிகாிக அலைது அவர்ிகளின
பதிைதிகாட்ிகளதிகாிக
வனசபதிகாடி
துஷ் இடைர்ிகளதிகாிக
ிகதிகாட்டி,
"ஜனைலிகனள தேிகர்ப்பனதேயம் பிகதிகாள்னள அடிப்பனதேயம்
தேடுக்ிக
பபதிகாலிஸ
முற்றிலும்
எந்தே
முவியற்சியம்
கமற்பிகதிகாள்ளவிலனை" எனறு, இந்தே கிகதிகானழத்தேைமதிகாை
அகவியதிகாக்கிவியர்ிகள் குனதது என்ற கூறிைதிகார்ிகள்.
இன ஊதுகுழைதிகாிக பசவியலபட் இடை WRP அரசிவியல குழு
ஆத்திரத்து இடைன குறிப்பிடுனிகயில, "ிகைவரங்ிகள் ந இடைந்தே எலைதிகா
நிகரங்ிகள் மற்றும் தேனைதிகாட்சி பபரநிகரங்ிகளும் பதேதிகாழிற்
ிகட்சியின ிகட்டுப்பதிகாட்டில இரந்தேனவவியதிகாகும்," எனதது என்றது. இந்தே
அரசிவியல
சூழநினையின
முக்கிவியத்துவத்னதே
பகுத்தேதிகாரதிகாய்வதேற்குப்
பதிைதிகாிக,
ஹீலிவியவதிகாதிிகள்
சீர்திரத்தேவதிகாதிிகளுக்கு
அவர்ிகளின
அனுதேதிகாபத்னதே
வழங்கிைர்: "ப-ஹெசலன இடைன ஒர னபசதிகா கூ இடை விட்டுக்
பிகதிகாடுக்ிக மறுத்தே நினைனமிகளின கீழ ிகைவர கசதேங்ிகள்
அவர்ிகளின அனதது என்றதிகா இடை பசைவுிகனள இனனும் கபரளவில
அதிிகரக்ிக
உள்ளது.
இந்தே
பிரதிகாந்திவிய
அதிிகதிகாரிகள்
அத்திவியதிகாவசிவிய சமூிக கசனவிகளில மிஞ்சி இரப்பனதேப்
பதிகாதுிகதிகாக்ிகவும்
பபதிகாலிஸ
கவனைிகளுக்குமதிகாை
பசைவுிகனளயம் சமதிகாளிக்ிக முடிவியதிகாதே நினைனம இனனும்
கவிகமதிகாிக பநரங்கி பிகதிகாண்டிரக்கிதது என்றது."
GLC

அந்தே அறிக்னிக பினவரமதிகாறு நினதது என்றவு பசய்வியப்பட்டிரந்தேது:
“பபதிகாலிஸ ஆத்திரமூட் இடைலிகளுக்குள் சிக்கி, சூனதது என்றவியதிகா இடைலிகள்
மற்றும்
நதிகாசகவனைிகளில
ஈடுபட் இடை
கவனைவதிகாய்ப்பற்தது என்ற
இனளஞர்ிகளுக்கு
எங்ிகளின
முழு
எதிர்ப்னப
மீளவலியறுத்துகிகதது என்றதிகாம். இது, அவர்ிகள் முிகங்பிகதிகாடுக்கும்
எந்தேப் பிரச்சினைிகனளயம் தீர்க்ிகப் கபதிகாவதிலனை, நிஜமதிகாை
கபதிகாரதிகாட் இடைம்
க இடைதிகாரிகளுக்கு
எதிரதிகாிகவும்
சமூிகப்
புரட்சிக்ிகதிகாிகவும் எனபதேதிகால இது னவட்கைதிகா (William Whitelaw)
இன தேடுப்பு முிகதிகாம்ிகளுக்கு மட்டுகம ஆட்ிகனள வழங்கும்."
இந்தே
அறிக்னிகனவிய
எழுதிவியவர்ிகனளயம்
இதேற்கு
வதிகாக்ிகளித்தேவர்ிகனளயம் பிறிக்ஸ இடைன மற்றும் பரதிகாக்ஸபரத்
வீதிிகளில நிர்வதிகாணைமதிகாிக ஓ இடை விட்டு அவர்ிகள் மீது ிகதிகார துப்ப
பசய்விய தேகுதியன இடைவியவர்ிகள் ஆகிதது என்றதிகார்ிகள். க இடைதிகார நீதிவியரசர்
ஸிகதிகார்மன
பிரபுவின
நீதி
விசதிகாரனணைக்குழுவதிகால
பை
மதிகாதேங்ிகளுக்குப்
பினைர்
பவளியி இடைப்பட் இடை
அவரன
ஆனணைக்குழு
அறிக்னிகயில
எனதே
ஒப்புக்பிகதிகாள்ள
நிர்பந்திக்ிகப்பட் இடைதிகாகரதிகா அனதேக் கூ இடை ஹீலியிைது அரசிவியல
குழுவின பிற்கபதிகாக்கு பதிகாசதிகாங்குக்ிகதிகாரர்ிகளதிகால ஒப்புக்பிகதிகாள்ள
முடிவியவிலனை. இனளஞர்ிகளின கிளர்ச்சிிகளுக்கு அங்கிக
புதது என்றநினை ிகதிகாரணைங்ிகள் இரந்தேனதே அந்தே அறிக்னிக ஒப்புக்
பிகதிகாண்டிரந்தேது.
டிசம்பர் 1981 இல, ஸிகதிகார்மன அறிக்னிக பவளியி இடைப்பட்டு
இரண்டு மதிகாதேங்ிகளுக்குப் பினைர், WRP பபதிகாதுச் பசவியைதிகாளர்
பண் இடைதிகா நியூஸ னைனில எட்டு பக்ிகங்ிகளுக்கு விரந்து கி இடைந்தே
ஒர நீண் இடை ிகட்டுனரயில அதேன ிகண்டுபிடிப்புிகளுக்குப்
பதிைளித்தேதிகார்.
அது
கிளர்ச்சி
சம்பந்தேமதிகாை
ிகட்சி
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நினைப்பதிகாட் இடைதிகால
உரவதிகாக்ிகப்பட்டிரந்தே
துர்நதிகாற்தது என்றத்னதேச்
சுத்திிகரக்ிகவும்,
பிரக்ஸ இடைன
மற்றும்
பரதிகாக்ஸபரத்
இனளஞர்ிகள் மத்தியில WRP இன நம்பிகத்தேனனமனவிய
மீட்ப இடைடுக்ிகவும் ஒர ிகதிகாைங்ிக இடைந்தே முவியற்சிவியதிகாிக இரந்தேது.
அகைிகமதிகாிக அது பண் இடைதிகாவின தேரப்பில அவரன பசதிகாந்தே
மைச்சதிகாட்சிய இடைன ிகணைக்குிகனளத் தீர்த்துக் பிகதிகாள்வதேற்ிகதிகாை
ஒர முவியற்சிவியதிகாிக கூ இடை இரந்திரக்ிகைதிகாம்.
பண் இடைதிகாவின பகுப்பதிகாய்வு திட் இடைமி இடைப்ப இடைதிகாதே ஒனதது என்றதிகாிக ஆைதிகால
WRP
அரசிவியல
குழுவின
நினைப்பதிகாடு
மீதேதிகாை
ஒர
நதிகாசிகரமதிகாை
குற்தது என்றப்பத்திரனிகக்கு
நிிகரதிகாிக
இரந்தேது.
கிளர்ச்சிிகளின
கபதிகாது
உயிரழந்தே
இனளஞர்ிகனள
நினைவுகூர்வதேற்ிகதிகாிகவும் மற்றும் "பபதிகாலிஸ பவியங்ிகரவதிகாதேம்
மற்றும் க இடைதிகார அரசதிகாங்ிக ஆத்திரமூட் இடைலிகளுக்கு எதிரதிகாிக
தேங்ிகளின வீடுிகள் மற்றும் சமூிகங்ிகனளப் பதிகாதுிகதிகாத்தே ஆயிரக்
ிகணைக்ிகதிகாை
இனளஞர்ிகள்
மற்றும்
வவியதேதிகாை
பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளின உறுதி, ஒற்றுனம மற்றும் னதேரவியத்திற்கும்"
அவர் ிகட்டுனரனவிய அர்பணித்து, சம்பவங்ிகனளக் குறித்தே
பண் இடைதிகாவின பதிப்பு, அதேற்கு முந்னதேவிய கிகதிகான இடையில WRP
கூறிவிய வதிகாதேங்ிகளு இடைன முற்றிலும் முரண்பட்டிரந்தேது.
இனளஞர்ிகனள
ஆத்திரமூட்டுபவர்ிகள்
எனறு
முத்தினர
குத்துவதிலிரந்து
விைகி,
பண் இடைதிகா
அவர்ிகளின
கபதிகாரதிகாட் இடைத்னதேப்
புிகழந்திரந்தேதிகார்:
"வதிகாரம்
முழுவதும்
அவர்ிகள்
பபரநிகர
பகுதிிகள்
எங்கிலும்
இரந்து
திரட் இடைப்பட்டிரந்தே நூற்றுக் ிகணைக்ிகதிகாை பபதிகாலிஸிற்கு எதிரதிகாிக
வீதிிகனள ிகட்டுப்பதிகாட்டில பிகதிகாண்டிரந்தேதிகார்ிகள்...

"பிரக்ஸ இடைன எரந்தேது. ஆைதிகால தீனவப்பு,
பசதிகாத்துக்ிகனள வி இடை அதிிகமதிகாைனதே அழித்தேது.
அது, பை பதேதிகாழிைதிகாளர்ிகளின மைங்ிகளில, அரசு
ஒடுக்குமுனதது என்ற சக்திிகளு இடைன —பபதிகாலிஸ உ இடைன—
சமதிகாதேதிகாை சிக வதிகாழவில இரப்பது சதிகாத்திவியகம
எனதது என்ற எந்தேபவதிகார நம்பிக்னிகனவியயம் அழித்தேது.
அது, மிலலிவியன ிகணைக்ிகதிகாைவர்ிகனள முடிவினறி
வறுனம மற்றும் இழப்புிகளுக்குள் தேள்ளியிரந்தே
க இடைதிகார அரசதிகாங்ிகம் மீதும் மற்றும் திவதிகாைதிகாை
முதேைதிகாளித்துவ அனமப்புமுனதது என்ற மீதும் நிைவிவிய
அவர்ிகளின
தேணிக்ிகவிவியைதிகா
பவறுப்னபத்
பதேள்ளத்பதேளிவதிகாிக எடுத்துக்ிகதிகாட்டிவியது." (நியூஸ
னைன, டிசம்பர் 5, 1981)
பண் இடைதிகாவின
ஆவணைம்
ஹீலினவிய
அம்பைப்படுத்தேகவதிகா
அலைது
ிகட்சினவியத்
திரத்தேகவதிகா
எழுதேப்ப இடைவிலனை.
இப்கபதிகாது கிளர்ச்சிிகள் பதிகாதுிகதிகாப்பதிகாிக முடிந்து விட்டிரந்தேை
மற்றும் ஸிகதிகார்மன பிரபுவின ஆய்வு முடிவுிகள் ிக இடைந்தே
கிகதிகான இடைிகதிகாை
வீதி
கமதிகாதேலிகனள
ஒர
குறிப்பிட் இடைளவு
நிவியதிகாவியபூர்வமதிகாிக ஆகமதிகாதித்திரந்தேது, ஆிககவ WRP இன
ிக இடைந்தேிகதிகாை
வரைதிகாற்னதது என்ற
மூடிமனதது என்றக்கும்
விகச இடை
பணி
பண் இடைதிகாவினுன இடைவியதேதிகாிக இரந்தேது. ஆைதிகால அவர் ஒர
வி இடைவியத்தில சரவியதிகாிக இரந்தேதிகார். பிரக்ஸ இடைன எரந்தேது மற்றும்
தீக்கினரவியதிகாக்கிவிய
ந இடைவடிக்னிகிகள்
பசதிகாத்துக்ிகனள
வி இடை
அதிிகமதிகாைனதே அழித்திரந்தேை. அது, பதேதிகாழிைதிகாள வர்க்ிக
இனளஞர்ிகளின இடைகவிய WRP தேனைனம மீதிரந்தே அரசிவியல
நம்பிகத்தேனனமனவிய அழித்திரந்தேது.

