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பகுத. 1

12-13. அததீவிர இடதன் கீழ் கீழ்ந்ழக்கிய தருப்பம
ிசத்தை எவ்வலது-மத்தயிசத்தை எவ்வழொத்தற்கு
ிசத்தை எவ்வழியட்ஸ்கிசத்தமத்து தகழடுக்கின்றது
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முன்னுக்குக்
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டு
அவர்ழளுக்குத் ியமைத்து கதரியும்.

12. அதிதீவிர இடதின் கீழ் கீழ்ந் கீழ்நோக்கிய திருப்பம் வலதமத்தியவ கீழ்நோதத்திற்கு வழியகு வழியமமத்த ியமைத்து கழ கீழ்நோடுக்கின்றத
 கீழ்நட கீழ்நோரி ியமைத்து கவற்றிக்கு WRP தகு வழியமலவர்ழளின் விகு வழியமடயிறுப்ப கீழ்நோனத
வலகு வழியமத  கீழ்ந் கீழ்நோக்கிய ஒரு ழட்ட கீழ்நோய திருப்பத்திகு வழியமன ியமைத்து கத கீழ்நோடங்கி
கு வழியமவத்திருந்ததடன் இத ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சி சீர்திருத்தவ கீழ்நோதிழளுக்கு
மிழவும் ியமைத்து கவட்ழக் கீழ்நழட கீழ்நோழ ஒத்தகு வழியமடாக ஒத்துழைப்பதில் உச்சத்கு வழியமத அகு வழியமடய
இருந்தத. இந்த திருப்பம், ISTC அதிழ கீழ்நோரத்தவமும் அதன்
வலதச கீழ்நோரி தகு வழியமலவர் பில் சர்ல் சர்ஸில் சர்ஸூம் (Bill Sirs) மூன்று ம கீழ்நோதழ கீழ்நோல
எஃகு
ஆகு வழியமல
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழளின்
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமதக்
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுத்ததற்கு WRP வடாக ஒத்துழைங்கிய பகிரங்ழ ஆதரவில் மிழத்
ியமைத்து கதளிவ கீழ்நோன அதன் முதல் ியமைத்து கவளிப்ப கீழ்நோட்கு வழியமடக் ழ கீழ்நோட்டியத.
1980 ஜனவரி ியமைத்து கத கீழ்நோடக்ழத்தில்  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தம் ஆரம்பம கீழ்நோனத.
 கீழ்நவகு வழியமலழள் மீத கீழ்நோன  கீழ்நட கீழ்நோரியின் த கீழ்நோக்குதலுக்கு எதிர கீழ்நோன ியமைத்து கப கீழ்நோத
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்த
்டவடிக்கு வழியமழயில்
WRP
ஆரம்பத்தில்
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழங்ழகு வழியமள அணித்திரட்டுவதற்ழ கீழ்நோழ பிரச்ச கீழ்நோரம் ியமைத்து கசய்தத.
அத சர்ஸ் தகு வழியமலகு வழியமமகு வழியமய  கீழ்ந் கீழ்நோக்கி ஒரு விமர்சன  கீழ்நப கீழ்நோக்கு வழியமழ
எடுத்திருந்தத. ஜனவரி 18, 1980 இல் ியமைத்து கவளிய கீழ்நோன ஒரு முதல்
பக்ழ அறிக்கு வழியமழயில் நியூஸ் கு வழியமலன் இவ்வ கீழ்நோறு குறிப்பிட்டத,
“சர்ஸ் மற்றும் அவரின் சழ TUC அதிழ கீழ்நோரத்தவவ கீழ்நோதிழளும், இந்த
 கீழ்நம கீழ்நோதலின்
அரசியல்
விகு வழியமளவுழகு வழியமளத்
தவிர்க்ழவும்,
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமத முற்றிலும கீழ்நோழ ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ மற்றும் சம்பள
பிரச்சிகு வழியமனழளுக்குள்
மட்டுப்படுத்தவதற்ழ கீழ்நோழவும்
அவர்ழள்
ச கீழ்நோத்தியம கீழ்நோன அகு வழியமனத்கு வழியமதயும் ியமைத்து கசய்தள்ளனர்...
“ கீழ்நட கீழ்நோரிழளுடனும்
முதல கீழ்நோளித்தவ
அரசுடனும்
ழட்டகு வழியமமந்த வந்த  கீழ்நம கீழ்நோதல்ழள் பற்றி ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ
தகு வழியமலவர்ழள் பீதியகு வழியமடந்தனர். ஏியமைத்து கனன்ற கீழ்நோல் ஒரு
ியமைத்து கப கீழ்நோத  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தம கீழ்நோனத உடனடிய கீழ்நோழ அரசு
அதிழ கீழ்நோரம்
சம்பந்தம கீழ்நோன
பிரச்சிகு வழியமனகு வழியமய
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வரும்

என்பத

“இதத கீழ்நோன் எஃகு ஆகு வழியமல  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்தில்
மத்திய பிரச்சிகு வழியமனய கீழ்நோழ உள்ளத, சீர்திருத்தவ கீழ்நோத
சமரசமும் அதிழ கீழ்நோரத்தவ உப கீழ்நோயங்ழளும் இகு வழியமத
எந்த விதத்திலும் தீர்க்ழ முடிய கீழ்நோத. இந்த
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தம்
ியமைத்து க்டுகிலும்,
சர்ஸ்
அத
பரவுவகு வழியமதத் தடுக்ழவும் அவர் உறுப்பினர்ழகு வழியமள
ியமைத்து கவறும கீழ்நன சம்பள உயர்வு  கீழ்நழ கீழ்நோரிக்கு வழியமழழளுக்குள்
ழட்டி கு வழியமவக்ழவும் அவர கீழ்நோல் ஆன அகு வழியமனத்தம்
ியமைத்து கசய்தள்ள கீழ்நோர்.”
பத்த ் கீழ்நோட்ழளுக்குப் பின்னர், நியூஸ் கு வழியமலன் (WRP இன்
ியமைத்து கத கீழ்நோழில்தகு வழியமற அங்ழம கீழ்நோன) அகு வழியமனத்த ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ கூட்டணியின்
(All Trades Unions Alliance) அறிக்கு வழியமழ ஒன்கு வழியமற ியமைத்து கவளியிட்டத, அத
ISTC தகு வழியமலவகு வழியமரக் ழடுகு வழியமமய கீழ்நோழ ழண்டித்திருந்தத: “அவரும்
ச கீழ்நோப் கீழ்நபயும் (Chappie) ஒரு ியமைத்து கப கீழ்நோத  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமத  கீழ்ந் கீழ்நோக்கிய
்ழர்வுழகு வழியமளத் 'தடுத்ததற்ழ கீழ்நோழ'  கீழ்நட கீழ்நோரி பத்திரிகு வழியமழ அப் கீழ்நப கீழ்நோதிருந்த
சர்கு வழியமல் சர்ஸப் புழழ்ந்த வருகிறத... “ (ஜனவரி 28, 1980)
ஜனவரி 29, 1980 இல் நியூஸ் கு வழியமலன் மற்ியமைத்து கற கீழ்நோரு ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழத்
தகு வழியமலவர் மீத கீழ்நோன ழண்டனத்தடன்  கீழ்நசர்த்த சர்ஸ்
மீத
த கீழ்நோக்குதகு வழியமலத் ியமைத்து கத கீழ்நோடுத்தத: “அல்லத 1980 ழளின் ஆர்தர்
ஸ்ழ கீழ்நோர்கில், ஏ. ியமைத்து கஜ. கூக் ஆகி கீழ்நய கீழ்நோரின் அரசியகு வழியமலப்
பரிசீலியுங்ழள், இவர் [கூக்] 1974 இல் இருந்தகு வழியமதப்  கீழ்நப கீழ்நோல கீழ்நவ
எஃகு ஆகு வழியமல  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமத  கீழ்நட கீழ்நோரிக்ழளுக்கு எதிர கீழ்நோன
சம்பளத்திற்ழ கீழ்நோன  கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோட்டம கீழ்நோழ முன்கு வழியமவக்ழ வலியுறுத்தகிற கீழ்நோர்.
ஸ்ழ கீழ்நோர்கில் TUC தகு வழியமலவர்ழளிடம் அடக்ழம கீழ்நோன  கீழ்நழ கீழ்நோரிக்கு வழியமழழகு வழியமள
மட்டு கீழ்நம முன்கு வழியமவக்கிற கீழ்நோர்,  கீழ்நவகு வழியமலழள், சம்பளங்ழள் மற்றும்
அடிப்பகு வழியமட
உரிகு வழியமமழகு வழியமளப்
ப கீழ்நோதழ கீழ்நோப்பதில்
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ
இயக்ழத்கு வழியமத அணித்திரட்டுவத த கீழ்நோன் TUC தகு வழியமலவர்ழளின்
ியமைத்து கப கீழ்நோறுப்பு என்ற கீழ்நோலும், 1977/78 தீயகு வழியமணைப்பு பகு வழியமடயினரின்
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமத
இவர்ழள்
த கீழ்நோன்
்னவுபூர்வம கீழ்நோழ
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுத்தனர்”
இந்த அறிக்கு வழியமழக்குப் பின்னர், நியூஸ் கு வழியமலன் அரசியல்
ியமைத்து கத கீழ்நோனியில் அங் கீழ்நழ ஒரு புதிர கீழ்நோன ம கீழ்நோற்றம் இருந்தத.  கீழ்நட கீழ்நோரி
அரச கீழ்நோங்ழத்திற்கு எதிர கீழ்நோன ஒரு  கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோட்டத்தில், ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
வர்க்ழத்கு வழியமத எஃகு ஆகு வழியமல ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழளின் பின்ன கீழ்நோல்
அணித்திரட்டுவகு வழியமத சர்ஸ் ியமைத்து கத கீழ்நோடர்ந்த எதிர்த்த வந்த கீழ்நோர் என்ற
உண்கு வழியமமக்கு மத்தியிலும், அதற்ழடுத்த ம கீழ்நோதம், அங் கீழ்நழ சர்ஸ்
மீத எந்த விமர்சனமும் கு வழியமவக்ழப்படவில்கு வழியமல. நியூஸ் கு வழியமலனின்

புதிய வலியுறுத்தல்  கீழ்நட கீழ்நோரி வன்முகு வழியமற அப கீழ்நோயம் மீத நிகு வழியமல
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்தத. “ கீழ்நட கீழ்நோரி வன்முகு வழியமறக்கு எதிர கீழ்நோழ ஐக்கியப்படு”
என்று தகு வழியமலப்பிட்டு, ியமைத்து கபப்ரவரி 25, 1980 இல் ியமைத்து கவளியிடப்பட்ட
அரசியல் குழுவின் பிரத கீழ்நோன அறிக்கு வழியமழயில்,  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்தின்
முதல் வ கீழ்நோரங்ழளின்  கீழ்நப கீழ்நோத சர்ஸ் மீத கூறப்பட்ட முந்கு வழியமதய
விமர்சனங்ழளில் ஒன்று கூட மீண்டும் கூறப்படவில்கு வழியமல. ம கீழ்நோர்ச் 1,
1980 இல் ியமைத்து கவளிய கீழ்நோன ஒரு நீண்ட ஆசிரியர் குழு அறிக்கு வழியமழயும்,
ISTC தகு வழியமலகு வழியமம மீத எந்த விமர்சனமும் கு வழியமவக்ழவில்கு வழியமல. சர்ஸின்
ியமைத்து கபயர் கூட குறிப்பிடப்பட்டிருக்ழவில்கு வழியமல.
இறுதிய கீழ்நோழ, ம கீழ்நோர்ச் 6, 1980 இல் நியூஸ் கு வழியமலன் மிழவும் மிதம கீழ்நோன
விமர்சன ியமைத்து கத கீழ்நோனியில், எஃகு ஆகு வழியமல ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ தகு வழியமலவர்ழள்
பின்வ கீழ்நோங்கும் அப கீழ்நோயம் இருப்பத கீழ்நோழ அறிவித்தத. அதற்ழடுத்த
் கீழ்நோள் சம்பளங்ழள் மற்றும்  கீழ்நவகு வழியமல பிரச்சிகு வழியமனழகு வழியமளத் தனிய கீழ்நோழ
பிரிப்பதன் மீத சில பணிவடக்ழம கீழ்நோன விமர்சனம் வந்தத.
ம கீழ்நோர் ச் 8, 1980 பதிப்பு, நியூஸ் கு வழியமலனின் "முற்றிலும்  கீழ்ந்ர்கு வழியமமய கீழ்நோன
ியமைத்து க ச ய்தி ியமைத்து க வ ளியீட்டுக்ழ கீழ்நோழ" அகு வழியமத ப கீழ்நோர கீழ்நோட் டுகின்ற, ISTC இன் ஒரு
முழு பக்ழ விளம்பரத்கு வழியமத த கீழ்நோங் கி வந்தத.
ம கீழ்நோர்ச்
ம கீழ்நோதம்
முழுவதம்
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தம்
ியமைத்து கத கீழ்நோடர்ந்த
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த நிகு வழியமலயில், எஃகு ஆகு வழியமல ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழள்
பின் கீழ்நன ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழத்திற்குள் ஆதரவு, குறிப்ப கீழ்நோழ
லிவர்பூல் தகு வழியமறமுழத் ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழளின் ஆதரவு ியமைத்து கத கீழ்நோடர்ந்த
அதிழரிக்ழத்
ியமைத்து கத கீழ்நோடங்கியத.
ஆன கீழ்நோல்
நியூஸ்
கு வழியமலனின்
ியமைத்து கசய்திழ கீழ்நள கீழ்நோ ISTC தகு வழியமலகு வழியமமகு வழியமய  கீழ்ந் கீழ்நோக்கி ்கு வழியமடமுகு வழியமறயளவில்
விமர்சனபூர்வமற்று இருந்ததடன், "சர்ஸ் TUC தகு வழியமலவர்ழகு வழியமளச்
ியமைத்து கசயல்படும கீழ்நோறு  கீழ்நழ கீழ்நோரி பகிரங்ழம கீழ்நோழ அகு வழியமடாக ஒத்துழைப்புவிடுக்ழ ம கீழ்நோட்ட கீழ்நோர்,"
என்றியமைத்து கவ கீழ்நோரு வரிகு வழியமயக் குறிப்பிட்டு ம கீழ்நோர்ச் 14, 1980 பதிப்பில்
ியமைத்து கவளிய கீழ்நோன
ழருத்தகு வழியமர
 கீழ்நப கீழ்நோன்ற
அவ்வப் கீழ்நப கீழ்நோகு வழியமதய
ழண்டனத்திற்கு கூடுதல கீழ்நோழ எதவும் வடாக ஒத்துழைங்ழவில்கு வழியமல.
சர்ஸ் தகு வழியமலகு வழியமம, ம கீழ்நோர்ச் 31, 1980 இல், ஓர் அற்ப சம்பள தீர்கு வழியமவ
ஏற்றுக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டும், எஃகு ியமைத்து கத கீழ்நோழில்தகு வழியமறயில் நிச்சயம கீழ்நோழ
பத்த கீழ்நோயிரக்
ழணைக்ழ கீழ்நோன
 கீழ்நவகு வழியமலழகு வழியமள
அழிக்கும்
 கீழ்நட கீழ்நோரி
முன்ியமைத்து கம கீழ்நோழிவுழளுடன் இகு வழியமணைந்தியமைத்து கழ கீழ்நோண்டு, திட்டவட்டம கீழ்நோழ அந்த
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமதக் ழ கீழ்நோட்டிக் ியமைத்து கழ கீழ்நோடுத்தத. ISTC அதிழ கீழ்நோரத்தவம்
 கீழ்நவகு வழியமல
 கீழ்நவழப்படுத்தல்
மற்றும்
ியமைத்து கசலவு
குகு வழியமறப்பு
்டவடிக்கு வழியமழழளில் பிரிட்டிஷ் எஃகு நிறுவனத்தடன் ஒத்தகு வழியமடாக ஒத்துழைக்ழ
உடன்பட்டத, இகு வழியமவ ியமைத்து கத கீழ்நோழில்தகு வழியமற எங்கிலும் ஒரு ் கீழ்நோசழரம கீழ்நோன
விகு வழியமளவுழகு வழியமள ஏற்படுத்த இருந்தன. இவ் ஒப்பந்தத்தின்
நிபந்தகு வழியமனழள்
ஏறக்குகு வழியமறய
உடனடிய கீழ்நோழ
பரவல கீழ்நோழ
ியமைத்து கவளிய கீழ்நோயின.
சர்ஸ், " கீழ்நவகு வழியமல மறுஒழுங்கு மூலம கீழ்நோழ ஏற்ழன கீழ்நவ இருக்கும்
ஆட்ழகு வழியமளக் குகு வழியமறக்கும்" வகு வழியமரயகு வழியமற 4(3) மற்றும் " கீழ்நதகு வழியமவக்கு
அதிழம கீழ்நோன ியமைத்து கசயல்ப கீழ்நோட்டு பகுதிழகு வழியமள" ஆய்வுகுட்படுத்தவகு வழியமத
உறுதியளிக்கும் வகு வழியமரயகு வழியமற 4(4)
ஆகியவற்கு வழியமற ஏற்றுக்
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட கீழ்நோர். வகு வழியமரயகு வழியமற 4(6) உத்தரவ கீழ்நோதம கீழ்நோன வ கீழ்நோர கீழ்நோந்த  கீழ்நவகு வழியமல
் கீழ்நோட்ழகு வழியமள இல்ல கீழ்நோமல் ியமைத்து கசய்ய ழதகு வழியமவத் திறந்த விட்டத, மற்றும்
எஃகு
 கீழ்நதகு வழியமவ
 கீழ்நமலதிழம கீழ்நோழ
குகு வழியமறவத
 கீழ்நப கீழ்நோன்ற
ியமைத்து கவளிக்ழ கீழ்நோரணிழகு வழியமள
பரிசீலகு வழியமனக்கு
ஏற்றுக்ியமைத்து கழ கீழ்நோள்ள
 கீழ்நவண்டுியமைத்து கமன வகு வழியமரயகு வழியமற 5(4)b குறிப்பிட்டத.
இந்த அப்பட்டம கீழ்நோன ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுப்பு மீத கீழ்நோன அதிர்ச்சித கீழ்நோன் WRP
தகு வழியமலகு வழியமமக்குள் ியமைத்து கதன்பட்ட முதல் பிரதிபலிப்ப கீழ்நோழ இருந்தத,
அந்த ஏற்ப கீழ்நோட்கு வழியமடப் பகிரங்ழம கீழ்நோழ ழண்டனம் ியமைத்து கசய்த வந்த எஃகு
ஆகு வழியமல
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழளின்
முன்ன கீழ்நோல்
தமத
முழத்கு வழியமத
ப கீழ்நோதழ கீழ்நோத்தக்ியமைத்து கழ கீழ்நோள்வதற்ழ கீழ்நோன ஒரு முயற்சி  கீழ்நமற்ியமைத்து கழ கீழ்நோள்ளப்பட்டத.
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ஏப்ரல்
2,
1980
நியூஸ்
கு வழியமலன்
பதிப்பு
ISTC-BSC
உடன்படிக்கு வழியமழகு வழியமய விற்றுத்தள்ளப்பட்ட ஒன்ற கீழ்நோழ குறிப்பிட்டதடன்,
அதற்ழடுத்த ் கீழ்நோள் “எஃகுத் தகு வழியமறயில்  கீழ்நழ கீழ்நோபம் மீண்டும்
திரும்புகிறத,” என்று தகு வழியமலப்பிட்டு ியமைத்து கவளிய கீழ்நோன அியமைத்து கலக்ஸ்
மிட்ியமைத்து கசல் எழுதிய ஒரு முக்கிய ழட்டுகு வழியமர, சம்பள ஒப்பந்தம்
பணைவீக்ழ விகிதத்கு வழியமதக் கூட ழருத்தில் எடுக்ழவில்கு வழியமல என்று
குறிப்பிட்டத.
எனினும், ISTC அதிழ கீழ்நோரத்தவம் மீத கீழ்நோன இந்த த கீழ்நோக்குதல கீழ்நோல் ஹீலி
மிழவும்  கீழ்நழ கீழ்நோபமகு வழியமடந்த கீழ்நோர், ியமைத்து கவறும் ஒரு சில வ கீழ்நோரங்ழளுக்கு
முன்னர்
த கீழ்நோன்
ISTC
அதிழ கீழ்நோரத்தவம்,
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்த
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுப்புக்ழ கீழ்நோன தய கீழ்நோரிப்பில் அத வகித்த ப கீழ்நோத்திரம்
குறித்த
நியூஸ்
கு வழியமலன்
விமர்சனமின்றி
ியமைத்து கசய்திழள்
ியமைத்து கவளியிட்டதற்ழ கீழ்நோழ அதன் ப கீழ்நோர கீழ்நோட்கு வழியமட ியமைத்து கதரிவித்திருந்தத. மற்ற
 கீழ்நதசிய பத்திரிகு வழியமழழகு வழியமளப்  கீழ்நப கீழ்நோல கீழ்நவ, நியூஸ் கு வழியமலனும் ஏப்ரல் 4,
1980 இல் ியமைத்து கவளிய கீழ்நோழவில்கு வழியமல. WRP ியமைத்து கழ கீழ்நோள்கு வழியமழயில் ஒரு
தீர்க்ழம கீழ்நோன ம கீழ்நோற்றத்கு வழியமத அறிமுழப்படுத்த, ஹீலி, இந்த ஒரு ் கீழ்நோள்
விடுமுகு வழியமறகு வழியமய ்ன்கு பயன்படுத்திக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட கீழ்நோர். ஏப்ரல் 5, 1980
சனிக்கிடாக ஒத்துழைகு வழியமம அந்த பத்திரிகு வழியமழ மீண்டும் ியமைத்து கவளிய கீழ்நோன கீழ்நப கீழ்நோத,
முதல்பக்ழ
அரசியல்
குழு
அறிக்கு வழியமழ
ஒன்று
அந்த
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தம் மீத கீழ்நோன மதிப்பீட்டில் ஒரு தீர்க்ழம கீழ்நோன ம கீழ்நோற்றத்கு வழியமத
அறிவித்தத. ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ  கீழ்நப கீழ்நோர்குணைம் மீதிருந்த மிட்ியமைத்து கசலின்
ியமைத்து கமல்லிய இகு வழியமணைப்பு சட்ியமைத்து கடன அறுந்த  கீழ்நப கீழ்நோயிருந்தத. இப் கீழ்நப கீழ்நோத
சர்ஸின் ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுப்புக்கு நியூஸ் கு வழியமலன் ஒரு பலவீனம கீழ்நோன
ப கீழ்நோதழ கீழ்நோப்கு வழியமபத் தய கீழ்நோரித்தத:
“மூன்று

ம கீழ்நோதம்
சிரமம கீழ்நோன
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்த
்டவடிக்கு வழியமழக்குப்
பின்னர்,
எஃகு
ஆகு வழியமல
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழள்
அவர்ழள கீழ்நோல்
ஆனமட்டும்
முற்றிலும்
சம்பளங்ழள்
சம்பந்தப்பட்ட
 கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோட்டத்கு வழியமத
எடுத்திருந்தனர்,
அதற்கு
 கீழ்நமலதிழம கீழ்நோழ அங் கீழ்நழ ஒரு சல்லிக்ழ கீழ்நோசு கூட
அதிழம கீழ்நோழ கிகு வழியமடக்ழவில்கு வழியமல.
“அவர்ழள்

அடுத்த ழட்ட  கீழ்நட கீழ்நோரி அச்சுறுத்தகு வழியமல —
அத கீழ்நோவத, 50,000  கீழ்நவகு வழியமலழள் மீத கீழ்நோன த கீழ்நோக்குதகு வழியமல
— சந்திக்ழ  கீழ்நவகு வழியமலக்குத் திரும்பின கீழ்நோர்ழள்...
“ியமைத்து கப கீழ்நோதக்குழுவில் இருந்த TUC தகு வழியமலவர்ழள் த கீழ்நோன்
எஃகு
ஆகு வழியமல
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழளின்
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்கு வழியமதக்
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுத்த கீழ்நோர்ழள்,
ISTC தகு வழியமலவர்ழள் இல்கு வழியமல. பில் சர்ஸ் தன்கு வழியமன
ஒரு புரட்சிய கீழ்நோளர கீழ்நோழ கீழ்நவ கீழ்நோ அல்லத அத கீழ்நப கீழ்நோன்ற
ஒருவர கீழ்நோழ கீழ்நவ கீழ்நோ கூறிக் ியமைத்து கழ கீழ்நோள்ளவில்கு வழியமல.
“ியமைத்து கப கீழ்நோருத்தமற்ற

ியமைத்து கபயர் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட ‘ கீழ்நச கீழ்நோசலிச
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர் ழட்சி’ இன் அரசியல் ியமைத்து கவட்டிப்
 கீழ்நபச்ச கீழ்நோளர்ழள் மற்றும் உளறல்  கீழ்நபர்வழிழளிழள கீழ்நோல்
வழி ்டத்தப்படும் திருத்தல்வ கீழ்நோதிழள், இவ்வ கீழ்நோர
முன்பக்ழத்தில்
'விற்றுத்
தள்ளப்பட்டத கீழ்நோழ'
குறிப்பிடும் ஒரு தகு வழியமலப்கு வழியமபக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டுள்ளனர்.
( கீழ்நச கீழ்நோசலிஸ்ட்  கீழ்நவர்க்ழர், ஏப்ரல் 5, 1980)
“பில்

சர்கு வழியமல் சர்ஸ
ியமைத்து கவறுக்ழத்தக்ழவர கீழ்நோழ
ஆக்ழ
முயற்சிப்பவர்ழள்
த கீழ்நோன்,
பிரச்சிகு வழியமனகு வழியமய
 கீழ்நவண்டுியமைத்து கமன் கீழ்நற குடாக ஒத்துழைப்பிக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருக்கிற கீழ்நோர்ழள்.
அவர்ழள் ியமைத்து கதரிந் கீழ்நத கீழ்நோ ியமைத்து கதரிய கீழ்நோம கீழ்நல கீழ்நோ, எஃகு ஆகு வழியமல
 கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்தின் நிஜம கீழ்நோன தஷ்டர்ழகு வழியமள —TUC
தகு வழியமலவர்ழகு வழியமள— மூடி மகு வழியமறத்த வருகிற கீழ்நோர்ழள்.”

இவ்விதம கீழ்நோன
ஈனத்தனம கீழ்நோன
குதர்க்ழம்,
முன்னியமைத்து கரல்ல கீழ்நோம்
ஸ்ர கீழ்நோலினிஸ்டுழள் பிரசுரித்த பத்திரிகு வழியமழழளில் த கீழ்நோன் நிகு வழியமறந்த
கிடந்தத,
இவர்ழள்
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
வர்க்ழத்கு வழியமத
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுத்தவர்ழளுக்கு மன்னிப்கு வழியமப வடாக ஒத்துழைங்குவதிலும் மற்றும்
த கீழ்நர கீழ்நோகிழகு வழியமள விமர்சனம் ியமைத்து கசய் கீழ்நவ கீழ்நோகு வழியமரக் ழண்டிப்பதிலும் சிறப்பு
 கீழ்நதர்ச்சி ியமைத்து கபற்றவர்ழள கீழ்நோழ இருந்தனர். இப் கீழ்நப கீழ்நோ கீழ்நத கீழ்நோ, இந்த
எதிர்ப்புரட்சிழர ழள்ளத்தனம் ஹீலிய கீழ்நோல் நியூஸ் கு வழியமலனுக்குள்
ழடத்தி ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டு வரப்பட்டிருந்தத.
13. 1981: The WRP Embraces the Popular Front

13. 1981: ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர் புரட்சிக் ழட்சி மக்ழள்
முன்னனிகு வழியமயத் தழுவுகிறத
எஃகு ஆகு வழியமல ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழள் மீத கீழ்நோன சிடுமூஞ்சித்தனம கீழ்நோன
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுப்ப கீழ்நோனத WRP தகு வழியமலகு வழியமமழள் முன்னர் ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
வர்க்ழத்திலிருந்த பின்வ கீழ்நோங்கியதடன் பிகு வழியமணைந்திருந்தத, இத
1981
ியமைத்து க்டுகிலும்
ியமைத்து கழ கீழ்நோள்கு வழியமழழள்
ஒட்டுியமைத்து கம கீழ்நோத்தம கீழ்நோழ
கு வழியமழவிடப்பட்டதன் மீதிருந்த மகு வழியமறப்புழகு வழியமள அழற்றி இருந்தத.
சமூழ ஜன் கீழ்நோயழத்தக்கு எதிர கீழ்நோழ ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழத்தில்
்டத்திய
ழடுகு வழியமமய கீழ்நோன
அரசியல்
மற்றும்
தத்தவ கீழ்நோர்த்த
 கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோட்டத்கு வழியமத ியமைத்து கப கீழ்நோறுகு வழியமமயின்றி கு வழியமழவிட்டிருந்த ஹீலி, இப் கீழ்நப கீழ்நோத
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
இயக்ழத்தக்குள்
முற்றிலும்
சந்தர்ப்பவ கீழ்நோத
ியமைத்து கசயல்ப கீழ்நோடுழகு வழியமள அபிவிருத்தி ியமைத்து கசய்யும் நிழழ்ச்சிப் கீழ்நப கீழ்நோக்கில்
இருந்த கீழ்நோர். WRP இன் ியமைத்து கம கீழ்நோத்த  கீழ்நவகு வழியமலழளும் "அடிமட்ட" மக்ழள்
இயக்ழத்தினுள் ஊடுருவுவதில் ஒருமுகு வழியமனப்பட்டிருக்ழவில்கு வழியமல —
அத கீழ்நோவத, ஒருவர் பின் ஒருவர கீழ்நோழ இகு வழியமளஞர்ழகு வழியமளயும் ஆகு வழியமல
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழகு வழியமளயும் நியமிப்பதன் மூலம கீழ்நோழ மற்றும் அவர்ழகு வழியமள
ழட்சிக்
ழ கீழ்நோரிய கீழ்நோளர்ழள கீழ்நோழ
ம கீழ்நோற்றுவதில்
ஒருமுகு வழியமனப்பட்டிருக்ழவில்கு வழியமல, ம கீழ்நோற கீழ்நோழ " கீழ்நமலிருந்த" மூ கீழ்நல கீழ்நோப கீழ்நோய
பதவியிலிருந்த ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சிவ கீழ்நோதிழள் மற்றும் ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ
அதிழ கீழ்நோரிழளிகு வழியமட கீழ்நய ்ட்கு வழியமப வளர்ப்பதில் ஒருமுகு வழியமனப்பட்டிருந்தத.
பிரிட்டிஷ் ழம்யூனிஸ்ட் ழட்சியின் அனுபவங்ழகு வழியமள மீள கீழ்நோய்வு
ியமைத்து கசய்ததன்
அடிப்பகு வழியமடயில்
ட்ியமைத்து கர கீழ்நோட்ஸ்கி
பின்வரும கீழ்நோறு
எச்சரித்திருந்த கீழ்நோர்: “ கீழ்நம கீழ்நல கீழ்நோட்டம கீழ்நோன ியமைத்து கப கீழ்நோறுகு வழியமமயின்கு வழியமம, ழட்சியின்
ியமைத்து கசல்வ கீழ்நோக்கு படிப்படிய கீழ்நோழ வளரும் என்பதில் ்ம்பிக்கு வழியமழயின்கு வழியமம,
ஓர் அகு வழியமமப்புரீதிய கீழ்நோன உப கீழ்நோயங்ழள் அல்லத தனிப்பட்ட
இர கீழ்நோஜதந்திரத்தின்
உதவியுடன்
ியமைத்து கபருந்திரள கீழ்நோன
மக்ழகு வழியமள
ியமைத்து கவன்ியமைத்து கறடுப்பதற்ழ கீழ்நோன விருப்பம் ஆகியகு வழியமவ சந்தர்ப்பவ கீழ்நோதத்தின்
உளவியல்ரீதிய கீழ்நோன
மூல
ஊற்றுக்ழள கீழ்நோகும்.
இதிலிருந்த
திகு வழியமரமகு வழியமறவு அரசியல்  கீழ்நசர்க்கு வழியமழழள், ியமைத்து கமனனம கீழ்நோழ இருக்கும்
ியமைத்து கழ கீழ்நோள்கு வழியமழழள், வ கீழ்நோயகு வழியமடக்ழ கு வழியமவக்கும் சத்தம், சுய-தறவின்
ியமைத்து கழ கீழ்நோள்கு வழியமழ, மற்றவர்ழளின் ழருத்தக்ழள் மற்றும்  கீழ்நழ கீழ்நோஷங்ழகு வழியமள
ஏற்றுக்ியமைத்து கழ கீழ்நோள்ளும்
ியமைத்து கழ கீழ்நோள்கு வழியமழ;
இறுதியில்,
சந்தர்ப்பவ கீழ்நோத
நிகு வழியமலப்ப கீழ்நோடுழளுக்கு
முழுகு வழியமமய கீழ்நோழ
ப கீழ்நோகு வழியமத
அகு வழியமமப்பத
எழுகின்றத.” (ம கீழ்நோர்க்சிசமும் ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழங்ழளும், நியூ ப கீழ்நோர்க்,
பக்ழம் 74)
சந்தர்ப்பவ கீழ்நோதத்தின் அகு வழியமனத்த வடிவங்ழளிலும், முதல கீழ்நோளித்தவ
அரசு எந்திரத்கு வழியமத திருட்டுத்தனம கீழ்நோழ கு வழியமழப்பற்றி ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
வர்க்ழத்தின்  கீழ்நசகு வழியமவயில் நிறுத்த முடியும் என்ற ழருத்தருகு வழியமவ
விட
மிழவும்
அப கீழ்நோயழரம கீழ்நோன
மற்றும்
அரசியல்ரீதியில்
ஆபத்த கீழ்நோனத  கீழ்நவியமைத்து கற கீழ்நோன்றுமில்கு வழியமல. இந்த பிரச்சிகு வழியமனயில் வழி
தவறி  கீழ்நப கீழ்நோயிருந்த முதல் ்பர் லஸ்ல் சர்ஸ கீழ்நோல் (Lassalle) ஆவ கீழ்நோர்,
அடுத்தடுத்த ஒவ்ியமைத்து கவ கீழ்நோரு பரி கீழ்நச கீழ்நோதகு வழியமனயும் ியமைத்து கபரும் ப கீழ்நோதழங்ழகு வழியமள
மட்டும்
உருவ கீழ்நோக்கி
இருக்ழவில்கு வழியமல,
ம கீழ்நோற கீழ்நோழ
நிஜம கீழ்நோன
குற்றங்ழகு வழியமளயும்
ழ கீழ்நோட்டிக்ியமைத்து கழ கீழ்நோடுப்புழகு வழியமளயும்
உருவ கீழ்நோக்கி
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இருந்தத. இப் கீழ்நப கீழ்நோத இந்த முட்ட கீழ்நோள்தனத்கு வழியமதக் கு வழியமழயிியமைத்து கலடுத்த
முயற்சிக்ழ ஹீலி தய கீழ்நோர கீழ்நோழ இருந்த கீழ்நோர்.
எஃகு ஆகு வழியமல  கீழ்நவகு வழியமலநிறுத்தத்திற்குப் பின்னர், லம் கீழ்நபத்தில் ியமைத்து கரட்
கு வழியம்ட் (Ted Knight) எனும் ியமைத்து கபயர் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட ஒரு ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சி
்டவடிக்கு வழியமழய கீழ்நோளருடன் ஹீலி மீண்டும் அவர் ியமைத்து கத கீழ்நோடர்புழகு வழியமள
ஏற்படுத்தி ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த கீழ்நோர். இந்த மனிதர் 1960 ழளின்
ியமைத்து கத கீழ்நோடக்ழத்தில் ஹீலியுடன் முன்னர் ியமைத்து கத கீழ்நோடர்பில் இருந்தவர்
என்ற கீழ்நோலும், ட்ியமைத்து கர கீழ்நோட்ஸ்கிசத்திற்கும் ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சியில் ஒரு
ியமைத்து கத கீழ்நோழில்முகு வழியமற
வ கீழ்நோழ்வுக்கும்
இகு வழியமட கீழ்நய
வ கீழ்நோய்ப்புழகு வழியமள
 கீழ்நதர்ந்ியமைத்து கதடுக்ழ
நிர்பந்திக்ழப்பட்ட கீழ்நப கீழ்நோத,
அவர்
தனத
மனச கீழ்நோட்சியின் ஆகு வழியமணைப்படி, (WRP இன் முன் கீழ்நன கீழ்நோடிய கீழ்நோன)
 கீழ்நச கீழ்நோசலிச ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர் ழடாக ஒத்துழைழத்தடன் திட்டவட்டம கீழ்நோழ உறகு வழியமவத்
தண்டித்தக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட கீழ்நோர். நீண்ட ழ கீழ்நோல ியமைத்து கத கீழ்நோடர்பின்கு வழியமமக்குப்
பின்னர், இப் கீழ்நப கீழ்நோத, அவர்ழளின் ப கீழ்நோகு வழியமதழள் மீண்டும் சந்தித்தக்
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டன. ஒருவர் மற்றவருக்குத்  கீழ்நதகு வழியமவய கீழ்நோன ஏ கீழ்நத கீழ்நோியமைத்து கவ கீழ்நோன்கு வழியமற
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருப்பத கீழ்நோழ அவர்ழள் ழண்டனர். ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சிக்குள்
முக்கிய
ியமைத்து கத கீழ்நோடர்புழகு வழியமளக்
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த
கு வழியம்ட்,
ியமைத்து கழன்
லிவிங்ஸ்டன் (Ken Livingstone) என்ற ியமைத்து கபயர் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட வளர்ந்த
வந்த ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த ்டுத்தர வர்க்ழ "இடத" ்பர் ஒருவருடன்
்ல்ல ்ட்புறவில் இருந்த கீழ்நோர். மறுபுறம், ஹீலி, ஒரு சில
அச்சழங்ழகு வழியமள ழட்டுப்ப கீழ்நோட்டில் கு வழியமவத்திருந்ததடன், கு வழியம்ட் இற்கு
 கீழ்நதகு வழியமவய கீழ்நோன கீழ்நோல் மிழப் ியமைத்து கபரிய எந்திர வளங்ழகு வழியமள அவருக்கு
வடாக ஒத்துழைங்ழ கூடியவர கீழ்நோழ இருந்த கீழ்நோர். ஒரு  கீழ்நபரம் முடிந்தத. இடத
மீத கீழ்நோன விமர்சனத்கு வழியமத ஒதக்கிவிட்டு கு வழியம்ட்டின் அடித்தளத்கு வழியமத
விரிவ கீழ்நோக்குவதற்ழ கீழ்நோன ஒரு சந்தர்ப்பத்கு வழியமத ஹீலி அவருக்கு
வடாக ஒத்துழைங்குவ கீழ்நோர். “ியமைத்து கரட் ியமைத்து கடட்" ("Red Ted") கூறியவ கீழ்நோறு, லம் கீழ்நபத்
மற்றும் இலண்டன் ம கீழ்நோழ கீழ்நோணை சகு வழியமப மூலம கீழ்நோழ ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழ
அதிழ கீழ்நோரத்திற்கு ம கீழ்நோற்றீட கீழ்நோன ஒரு ஒன்கு வழியமற கு வழியம்ட் ஹீலிக்கு
வடாக ஒத்துழைங்குவ கீழ்நோர்.
ப கீழ்நோட்ட கீழ்நோளி வர்க்ழ சர்வ கீழ்நோதிழ கீழ்நோரத்கு வழியமதக் கு வழியமழவிட்ட நிகு வழியமலயில்,
அவரின் 70 ஆம் வயகு வழியமத ியமைத்து க்ருங்கிக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த ஹீலி,
இலண்டனில்
சீர்திருத்தவ கீழ்நோத
இரட்சழர்ழள்
சிலரின்
ியமைத்து கசல்வ கீழ்நோக்குக்ழ கீழ்நோழ, ழணைக்கு வழியமழ முடித்தக் ியமைத்து கழ கீழ்நோள்ள தய கீழ்நோர கீழ்நோன கீழ்நோர்.
1928 இல் புரட்சிழரப் ப கீழ்நோகு வழியமதயில் புறப்பட்டு, ஹீலி —அவ கீழ்நர
ழடந்த ழ கீழ்நோலத்தில் எதிர்த்த  கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோடி இருந்த மற்றும் அலட்சியம்
ியமைத்து கசய்திருந்த பலகு வழியமரப்  கீழ்நப கீழ்நோல கீழ்நவ— இறுதியில் அவரும் நீண்ட
பயணைத்தின் பிர கீழ்நய கீழ்நோசனமற்ற தன்கு வழியமமயில் ்ம்பிக்கு வழியமழ ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட கீழ்நோர்.
ஒரு குறுக்கு வழி ழண்டுபிடிக்ழப்பட  கீழ்நவண்டியிருந்தத, ஆழ கீழ்நவ
அவர் ஒரு புதகு வழியமமய கீழ்நோன ழருத்த கீழ்நோல் ஈர்க்ழப்பட்ட கீழ்நோர்: அத கீழ்நோவத,
 கீழ்நச கீழ்நோவியத்தழகு வழியமளக் ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டு ் கீழ்நோட கீழ்நோளுமன்றத்கு வழியமதப் பிரதியீடு
ியமைத்து கசய்ய அவர கீழ்நோல் ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழத்கு வழியமத தய கீழ்நோர் ியமைத்து கசய்ய
முடியவில்கு வழியமல என்ற கீழ்நோல், ஏன் ் கீழ்நோட கீழ்நோளுமன்றவ கீழ்நோதிழகு வழியமள  கீழ்நச கீழ்நோவியத்
ஆகு வழியமணைய கீழ்நோளர்ழள கீழ்நோழ ம கீழ்நோற்ற முயற்சிக்ழக்கூட கீழ்நோத? என்பத த கீழ்நோன்
அத.
கு வழியம்ட் உடன் எட்டப்பட்ட  கீழ்நபரம் ஒரு விடயம். அகு வழியமத ழட்சிக்கு
விற்றத மற்ியமைத்து கற கீழ்நோரு விடயம். மும்மூர்த்தி ழச் கீழ்நசரியின் (Three Penny
Opera) இந்த அரசியல் ப கீழ்நோய்ச்சகு வழியமல, அவசியம கீழ்நோன "இடத
ஒலிியமைத்து கயழுப்பும்"
வ கீழ்நோர்த்கு வழியமதய கீழ்நோடல்ழகு வழியமள
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டு
நிரப்ப
 கீழ்நவண்டியிருந்தத. இதன் வழியி கீழ்நல கீழ்நய இதற்ழ கீழ்நோழ சமூழ
சகு வழியமபழளின் (Community Council) அடிப்பகு வழியமடயில கீழ்நோன ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்
புரட்சிழர அரச கீழ்நோங்ழத்தின் ழகு வழியமதக்ழரு  கீழ்நமியமைத்து கலழுந்த வந்தத.
சமூழ சகு வழியமபழகு வழியமள அடிப்பகு வழியமடய கீழ்நோழ ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்
புரட்சிழர
அரச கீழ்நோங்ழம்,
 கீழ்நச கீழ்நோவியத்தழகு வழியமள
அடிப்பகு வழியமடய கீழ்நோழ
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட ப கீழ்நோட்ட கீழ்நோளி வர்க்ழ சர்வ கீழ்நோதிழ கீழ்நோரத்தின் பிரிட்டன்-தய கீழ்நோரிப்பு

வடிவம கீழ்நோழ, ியமைத்து கவறும கீழ்நன புதப்பிக்ழப்பட்ட ஒன்றுத கீழ்நோன் என்று
அடிமட்ட
WRP
உறுப்பினர்ழளுக்கு
உத்தரவ கீழ்நோதங்ழள்
வடாக ஒத்துழைங்ழப்பட்ட  கீழ்நப கீழ்நோதினும், முன்னர் அறியப்பட கீழ்நோத இவ்விதம கீழ்நோன
அரசு அதிழ கீழ்நோர வகு வழியமழப்ப கீழ்நோட்டின் நிஜம கீழ்நோன உள்ளடக்ழம் முற்றிலும்
 கீழ்நவறுவிதம கீழ்நோனத கீழ்நோழ இருந்தத.
இன்  கீழ்நவகு வழியமலதிட்ட அறிக்கு வழியமழயில் விவரிக்ழப்பட்டிருந்தகு வழியமதப்
 கீழ்நப கீழ்நோல, சமூழ சகு வழியமபழள் என்பகு வழியமவ ப கீழ்நோட்ட கீழ்நோளி வர்க்ழ ஆட்சி
அதிழ கீழ்நோரத்திற்ழ கீழ்நோன சுய கீழ்நோதீன அங்ழங்ழள கீழ்நோழ இருக்ழவில்கு வழியமல,
ம கீழ்நோற கீழ்நோழ முதல கீழ்நோளித்தவ உள்ள கீழ்நோட்சி அரச கீழ்நோங்ழத்தின் அரசியல்
தகு வழியமணை அகு வழியமமப்புழள் ழருத்தில் எடுக்ழப்பட்டிருந்தன.  கீழ்நட கீழ்நோரி
நிதியியல் பிழிவுழளுக்கும் ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழத்திற்கும் இகு வழியமட கீழ்நய
சிக்கிய ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சி ஆகு வழியமணைய கீழ்நோளர்ழளுக்கு எடுபிடிய கீழ்நோழ
 கீழ்நசகு வழியமவய கீழ்நோற்றுவ கீழ்நத இந்த சகு வழியமபழளுக்கு WRP ஆல் ஒதக்ழப்பட்ட
பிரத் கீழ்நயழ பணிழள கீழ்நோழ இருந்தன.
WRP

ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
வர்க்ழத்தின்
அரசியல்,
சமூழ
வ கீழ்நோழ்வில்
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழங்ழள் ியமைத்து கசல்வ கீழ்நோக்கு ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த  கீழ்நப கீழ்நோதினும், இந்த
சகு வழியமபழகு வழியமள
உருவ கீழ்நோக்குவதிலும் தகு வழியமலகு வழியமம
ியமைத்து கழ கீழ்நோடுப்பதிலும்
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ அகு வழியமமப்புழளுக்கு WRP ியமைத்து கவகு குகு வழியமறவ கீழ்நோன
ப கீழ்நோத்திர கீழ்நம
ஒதக்கி
இருந்தத
என்பத
முக்கியம கீழ்நோழ
குறிப்பிடத்தக்ழத கீழ்நோகும். ியமைத்து கபப்ரவரி 1981 இல் WRP இன் ஐந்த கீழ்நோம்
ம கீழ்நோ் கீழ்நோட்டில் நிகு வழியமற கீழ்நவற்றப்பட்ட அறிக்கு வழியமழ '81 (Manifesto '81)
இவ்வ கீழ்நோறு குறிப்பிட்டத:
“ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழங்ழள் த கீழ்நோன் சமூழ சகு வழியமபழளின்
இதயத்த கீழ்நோனத்தில் இருக்ழ  கீழ்நவண்டும். ஆன கீழ்நோல்
இந்த சமூழ சகு வழியமபழள்  கீழ்நவகு வழியமலழளுக்ழ கீழ்நோழவும்,
வ கீழ்நோழ்க்கு வழியமழ
நிகு வழியமலகு வழியமமழளுக்ழ கீழ்நோழவும்
மற்றும்
வர்த்தழர்
சகு வழியமபழள்
 கீழ்நப கீழ்நோன்ற
உள்ள கீழ்நோட்சி
அகு வழியமமப்புழளுக்ழ கீழ்நோழ மட்டுமல்ல,
ஒட்டுியமைத்து கம கீழ்நோத்த
சமூழத்திற்கும்
ியமைத்து கப கீழ்நோறுப் கீழ்நபற்று
அடிப்பகு வழியமட
ஜன் கீழ்நோயழ உரிகு வழியமமழளுக்ழ கீழ்நோழ  கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோடும்.” (பக்ழம்
8, வலியுறுத்தல்  கீழ்நசர்க்ழப்பட்டத)
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர் புரட்சிக் ழட்சி விகு வழியமரவி கீழ்நல கீழ்நய, ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழ
 கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோட்டங்ழகு வழியமள, ்கு வழியமடமுகு வழியமறயளவில் முழுகு வழியமமய கீழ்நோழ, ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்
ழட்சி
ியமைத்து கசல்வ கீழ்நோக்கு
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்ட
உள்ள கீழ்நோட்சி
அரச கீழ்நோங்ழ
அகு வழியமமப்புழளின் ்லன்ழளுக்கு, அத கீழ்நோவத பிரிட்டனில் ழடந்த 400
ஆண்டுழள கீழ்நோழ முதல கீழ்நோளித்தவ அரசு அங்ழங்ழள கீழ்நோழ பரிணைமித்த
வந்தள்ள இவற்றுக்கு அடிபணிய ியமைத்து கசய்யும கீழ்நோறு  கீழ்நழ கீழ்நோர இருந்தத.
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சியினர்  கீழ்நட கீழ்நோரிக்ழகு வழியமளச் ச கீழ்நோர்ந்திருப்பத கீழ்நோழ அத
இரண்ட கீழ்நோண்டுழளுக்கு
குகு வழியமறவ கீழ்நோன
ழ கீழ்நோலத்தில்
வலியுறுத்தி
ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருந்த  கீழ்நப கீழ்நோதினும், ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழத்தின் மீத
முதல கீழ்நோளித்தவ
அரசின்
அதிழ கீழ்நோரத்கு வழியமத
நிகு வழியமலநிறுத்தவதில்
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சி ழட்டுப்ப கீழ்நோட்டில கீழ்நோன "உள்ள கீழ்நோட்சி அரச கீழ்நோங்ழம்"
முக்கிய ப கீழ்நோத்திரம் வகிப்பகு வழியமத இப் கீழ்நப கீழ்நோத WRP அலட்சியம்
ியமைத்து கசய்தத.
உள்ள கீழ்நோட்சி
அரச கீழ்நோங்ழத்தின்
ியமைத்து கபரும்ப கீழ்நோன்கு வழியமம
ஆசனங்ழள் ஒருசமயம் ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சி ஆகு வழியமணைய கீழ்நோளர்ழளின்
ழட்டுப்ப கீழ்நோட்டில் இருந்த நிகு வழியமலயில், அகு வழியமத ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர்ழளினத
ஆட்சிக்ழ கீழ்நோன அங்ழம கீழ்நோழ ஆக்குவத என்பத WRP அபிவிருத்தி
ியமைத்து கசய்த ியமைத்து கழ கீழ்நோள்கு வழியமழயில் ியமைத்து கத கீழ்நோக்கி நின்ற முற்றிலும் சீர்திருத்தவ கீழ்நோத
ழருத்தருவ கீழ்நோகும். இத, இரண்ட கீழ்நோம் அகில சழ கீழ்நோப்தத்தின்  கீழ்நப கீழ்நோத
பூத்தக் குலுங்கிய "்ழரசகு வழியமப"  கீழ்நச கீழ்நோசலிசம் ("municipal" socialism)
என்ற
பகு வழியமடாக ஒத்துழைய
மதிப்பிடாக ஒத்துழைந்த
ழருத்தருக்ழளுக்குப்
புத்தயிரூட்டுவதற்கு  கீழ்நமலதிழம கீழ்நோழ  கீழ்நவியமைத்து கற கீழ்நோன்றுமில்கு வழியமல, இத
த கீழ்நோன் இன்று இத்த கீழ்நோலியில் ஸ்ர கீழ்நோலினிச மூ கீழ்நல கீழ்நோப கீழ்நோயத்தின்
கு வழியமமயக்ழருவ கீழ்நோழ விளங்குகிறத.
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ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள வர்க்ழத்கு வழியமத, முதல கீழ்நோளித்தவ வர்க்ழத்திடம், அதவும்
ழ கீழ்நோஸ்ட் கீழ்நர கீழ்நோ
 கீழ்நப கீழ்நோன்ற
குட்டி
முதல கீழ்நோளித்தவ
தீவிர
தகு வழியமலவர்ழளுக்கும் கூட, கீழ்ப்படுத்தவகு வழியமத WRP எதிர்த்த
அந்் கீழ்நோட்ழளில் இருந்த அத ியமைத்து கவகுதூரம் விலகி ியமைத்து கசன்றிருந்தத.
ஆன கீழ்நோல்
இப் கீழ்நப கீழ்நோ கீழ்நத கீழ்நோ
அவர்ழள்
முதல கீழ்நோளித்தவ
அரசு
அகு வழியமமப்புழகு வழியமள ஜன் கீழ்நோயழமயப்படுத்தவதற்கும் மற்றும் அவற்கு வழியமற
ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோள
வர்க்ழ
்லனுக்ழ கீழ்நோழ
பயன்படுத்தவதற்கும கீழ்நோன
ச கீழ்நோத்தியக்கூகு வழியமறக் குறித்த ியமைத்து கபருகு வழியமமபீற்றினர்.
முக்கியம கீழ்நோழ WRP முன்நிறுத்திய சமூழ சகு வழியமபழளின் ப கீழ்நோட்ட கீழ்நோளி
வர்க்ழம் அல்ல கீழ்நோத அச்சிகு வழியமன புரிந்த ியமைத்து கழ கீழ்நோள்வதில் முக்கியம கீழ்நோனத
அதன் பின்வரும்  கீழ்நழ கீழ்நோரிக்கு வழியமழய கீழ்நோகும்:
“சில இடங்ழளில் ஏறக்குகு வழியமறய ஒ கீழ்நர இரவில்
முகு வழியமளத்திருந்த தற் கீழ்நப கீழ்நோதி ருக்கும் உள்ள கீழ்நோட்சி சமூழ
அகு வழியமமப்புழகு வழியமள சமூழ சகு வழியமபழளுடன் இகு வழியமணைக்ழ
 கீழ்நவண்டும் — ச கீழ்நோன்ற கீழ்நோழ, ியமைத்து கப கீழ்நோலிஸ் வன்முகு வழியமறக்கு
எதிர கீழ்நோன,
இனவ கீழ்நோதத்திற்கு
எதிர கீழ்நோன,
மருத்தவமகு வழியமன
மற்றும்
பள்ளிமூடல்ழளுக்கு
எதிர கீழ்நோன, விகு வழியமளய கீழ்நோட்டு கு வழியமமத கீழ்நோனங்ழள் மற்றும்
நூலழங்ழள்  கீழ்நப கீழ்நோன்ற உள்ள கீழ்நோட்சி வசதிழளுக்கு
ியமைத்து கசய்யப்படும்
ியமைத்து கவட்டுக்ழளுக்கு
எதிர கீழ்நோன,
மருத்தவமகு வழியமனழள்
மற்றும்
பல்ழகு வழியமலக்ழடாக ஒத்துழைழ
ழல்விழள் மீத கீழ்நோன ியமைத்து கவட்டுக்ழளுக்கு எதிர கீழ்நோன சமூழ
குழுக்ழள்,
வ கீழ்நோடகு வழியமழத கீழ்நோரர்ழள்
மற்றும்
வரி
ியமைத்து கசலுத்த கீழ்நவ கீழ்நோர்
அகு வழியமமப்புழள்
ஆகியவற்கு வழியமற.”
(அ கீழ்நத ஆவணைம், வலியுறுத்தல்  கீழ்நசர்க்ழப்பட்டத)
இகு வழியமவ
அகு வழியமனத்தம்
பிரபல்யம கீழ்நோனகு வழியமவய கீழ்நோழவும்
ஜன் கீழ்நோயழம கீழ்நோனகு வழியமவய கீழ்நோழவும் ஒலித்தன என்ற கீழ்நோலும், நிஜம கீழ்நோன
உண்கு வழியமம என்னியமைத்து கவன்ற கீழ்நோல் அத புரட்சிழர  கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோட்டத்தின்
அச்கு வழியமச ப கீழ்நோட்ட கீழ்நோளி வர்க்ழம் மற்றும் அதன் சுய கீழ்நோதீனம கீழ்நோன வர்க்ழ
அகு வழியமமப்புழளிடம் இருந்த விலக்கி, முதல கீழ்நோளித்தவ அரசின்
தகு வழியமணை அகு வழியமமப்புழள கீழ்நோழ உயிர் வ கீழ்நோழ்ந்த ியமைத்து கழ கீழ்நோண்டிருக்கும்
சமூழரீதியில் ஒழுங்ழகு வழியமமக்ழப்பட கீழ்நோத பல் கீழ்நவறு
"உள்ள கீழ்நோட்சி
அகு வழியமமப்புழளுக்கு" ம கீழ்நோற்றுவதற்ழ கீழ்நோன ஒரு முயற்சிக்கு நிழர கீழ்நோழ
இருந்தத. தவிர்க்ழ முடிய கீழ்நோத வகு வழியமழயில் ப கீழ்நோட்ட கீழ்நோளி வர்க்ழ
அச்சிலிருந்த விலகிய இந்த விலழல் மக்ழள் முன்னணி வர்க்ழ
கூட்டுக்குப் பகிரங்ழம கீழ்நோழ வக்ழ கீழ்நோலத்தவ கீழ்நோங்ழ  கீழ்ந்ரடிய கீழ்நோழ இட்டுச்
ியமைத்து கசன்றத. WRP வலியுறுத்தியத, சமூழ சகு வழியமபழள் " கீழ்நட கீழ்நோரிக்ழகு வழியமள
எதிர்த்த  கீழ்நப கீழ்நோர கீழ்நோடும் அகு வழியமனவருக்கும் — அத கீழ்நோவத, உள்ள கீழ்நோட்சி
ியமைத்து கத கீழ்நோழிற் ழட்சி குழுக்ழளுக்கும், ியமைத்து கத கீழ்நோழில கீழ்நோளர் இயக்ழத்தின்
ஏகு வழியமனய அரசியல் அகு வழியமமப்புழளுக்கும் மற்றும் மதம், நிறம்,
 கீழ்நதசியம் ப கீழ்நோர்க்ழ கீழ்நோமல் மற்றவர்ழளுக்கும், அவர்ழள் ஒரு கீழ்நவகு வழியமள
ழடந்த
ியமைத்து க ப கீழ்நோத
 கீழ்நதர்தலில்
தவறுதல கீழ்நோழ
 கீழ்நட கீழ்நோரிக்ழளுக்கு
வ கீழ்நோக் ழளித்த இருந்த கீழ்நோலு ம் கூட, அவர்ழளுக்கும் — ழதவுழகு வழியமளத்
திறந்த விட  கீழ்நவண்டும். (அ கீழ்நத ஆவணைம், வலியுறுத்தல்
 கீழ்நசர்க்ழபட்டத)
இந்த
“ஏகு வழியமன கீழ்நய கீழ்நோர்”
என்பவர்ழளில்
முந்கு வழியமதய
 கீழ்நட கீழ்நோரி
அரச கீழ்நோங்ழங்ழளில் “தவறுதல கீழ்நோழ” பதவிழகு வழியமள வகித்த  கீழ்நட கீழ்நோரி
"குடியினகு வழியமரயும்", மற்றும் ியமைத்து கடட் ஹீத்  கீழ்நப கீழ்நோன்ற, ஒரு கீழ்நவகு வழியமள
"தவறுதல கீழ்நோழ" ியமைத்து கத கீழ்நோழிற்சங்ழங்ழகு வழியமள அழிக்ழ முயன்றவர்ழகு வழியமளயும்
உள்ளடக்கி இருக்கும கீழ்நோ என்பத விவரிக்ழப்படவில்கு வழியமல. அத
ஹீலிய கீழ்நோல்
"திறந்த
 கீழ்நழள்வி"
என்ற
பக்ழத்தில்
கு வழியமழவிடப்பட்டிருந்தத.

