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எதிர்விரும் ஞாயிும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, மே 1 ற, மற 1 அன்று

அமறரிக்க கிழக்கத்திய மகத்திய நேரப்படி றும் ஞாமை, மே 1 ர
1:00 றணிக்க, கத்திய நேும் ஞான்கும் ஞாம் அகிரத்தின்
அமை, மே 1  அனைத்துரகக் கழு (ICFI) ஓர் இமை, மே 1 ணையவழ
கூட்டத்துடன் இந்த மற தி அனைத்மை, மே 1 த மகும் ஞாண்டும் ஞாடும்.
கத்திய நேும் ஞான்கும் ஞாம் அகிரத்தின் அமை, மே 1  அனைத்துரகக் கழுவின்
உரமகங்கிலுறும் ஞா அனை தமை, மே 1 ரவர்களது
ம ும் ஞாற்மபும் ஞாழவுகமை, மே 1 ளக் மகும் ஞாண்டிருக்கம் அதன்
றத்திய மகத்திய நேும் ஞாக்கம், பூமிமை, மே 1 ய அழக்க அச்சுறுத்திக்
மகும் ஞாண்டிருக்கம் பரந்த ஏகும் ஞாதிபத்திய
இரும் ஞாணுவவும் ஞாத பிரவும் ஞாகத்திற்க எதிரும் ஞாக உமை, மே 1 ழக்கம்
றக்கள, றும் ஞாணைவர்கள றற்றும் இமை, மே 1 ளஞாயிர்களின் ஓர்
உரகளும் ஞாவிய மபும் ஞார்-எதிர்ப்பு இயக்கத்மை, மே 1 த
கட்டமை, மே 1 றப்பதும் ஞாகம். அமறரிக்க ம ும் ஞா லி   றத்துவக்
கட்சியின் 2016 ஜ அனைும் ஞாதிபதி மவட்பும் ஞாளர் மஜர்ரி
மை, மே 1 வட்டும் ம ும் ஞாற்மபும் ஞாழவும் ஞாளர்களில் ஒருவரும் ஞாவும் ஞார். 

கத்திய நேும் ஞாம் ஒரு நிரந்தர மபும் ஞார்  கும் ஞாப்தத்தில் வும் ஞாழ்ந்து
மகும் ஞாண்டிருக்கிமுும் ஞாம். மபும் ஞாய்கள றற்றும்
வரம்பில்ரும் ஞா பும் ஞா ும் ஞாங்கத்த அனைத்துடன்
நியும் ஞாயப்படுத்தப்படுகின்ு "பயங்கரவும் ஞாதத்திற்க
எதிரும் ஞா அனை மபும் ஞார்" இப்மபும் ஞாது அதன் பதிமை, மே 1  அனைந்தும் ஞாம்
ஆண்மை, மே 1 ட எட்டுகின்ுது. இதன் விமை, மே 1 ளவும் ஞாக றத்திய
கிழக்க றற்றும் றத்திய ஆசியும் ஞாவில் ஒரு
மில்லியனுக்கம் அதிகறும் ஞா அனை றக்கள
மகும் ஞால்ரப்பட்ட அனைர். எண்ணைற்ு மில்லியன்
கணைக்கும் ஞா அனைவர்கள வீடற்ு
அகதிகளும் ஞாக்கப்பட்டுளள அனைர். ஆப்கும் ஞானிஸ்தும் ஞான்,
ஈரும் ஞாக், சிரியும் ஞா, லிபியும் ஞா றற்றும் மயறனில்
அமறரிக்கும் ஞாவி அனைும் ஞால் தூண்டிவிடப்பட்ட இத்தமை, மே 1 கய
பிரும் ஞாந்திய மபும் ஞார்கள, பயங்கரவும் ஞாதத்மை, மே 1 த முடிவுக்க
மகும் ஞாண்டு வருவதற்க பதிரும் ஞாக, முன்பினும்
அதிகறும் ஞாக வன்முமை, மே 1 ு, தனிகத்திய நேபர் பும் ஞாதுகும் ஞாப்பின்மை, மே 1 ற
றற்றும் உரகளும் ஞாவிய ஸ்திரமின்மை, மே 1 றயின் அமை, மே 1 ர
பரவுவதற்க இட்டுச் ம ன்றுளளது.

றத்திய கிழக்க றற்றும் றத்திய ஆசியும் ஞாவில் கத்திய நேவ-
கும் ஞாரனித்துவ தமை, மே 1 ரயீடுகள, இன்னும் அதிகறும் ஞாக

இரத்தக்களரியும் ஞா அனை வல்ரரசுகளின் மறும் ஞாதல்களுக்க
முன் அனைறிவிப்பும் ஞாக உளள அனை.

உரகளும் ஞாவிய மறரும் ஞாதிக்க  க்தியும் ஞாக த அனைது அந்தஸ்மை, மே 1 தப்
மபணுவதற்க தீர்றும் ஞா அனைகரறும் ஞாக உளள அமறரிக்கும் ஞா,
ஒமரமகத்திய நேரத்தில் ரஷ்யும் ஞா றற்றும் சீ அனைும் ஞாவுடன் மறும் ஞாதல்கமை, மே 1 ளத்
தீவிரப்படுத்தி வருகிுது. ரஷ்யும் ஞாவின் எல்மை, மே 1 ரக்கருமக
உளள கத்திய நேும் ஞாடுகளில் மகத்திய நேட்மடும் ஞா பமை, மே 1 டகளின் ஆதரவுடன்
இரும் ஞாணுவ ஆயுதறயறும் ஞாக்கல் கத்திய நேமை, மே 1 டமபற்று வருகின்ு அனை.

ஒபும் ஞாறும் ஞா நிர்வும் ஞாகத்தி அனைது "ஆசிய முன்னிமை, மே 1 ரயினூடும் ஞாக"
சீ அனைும் ஞாமை, மே 1 வச் சுற்றி வமை, மே 1 ளக்கம் அமறரிக்க முயற்சிகளும் ஞால்,
ஒட்டுமறும் ஞாத்த பிரும் ஞாந்தியமும் கழப்பத்தில் சிக்கி உளளது.

இம்றும் ஞாத மதும் ஞாடக்கத்தில், அமறரிக்க பும் ஞாதுகும் ஞாப்புத்துமை, மே 1 ு
ம யரர் அஷ்டன் கும் ஞார்ட்டர், மதன் சீ அனைக் கடல் மபும் ஞார்
 ும் ஞாக ங்கமை, மே 1 ள தனிப்பட்டரீதியில் பும் ஞார்மை, மே 1 வயிடவும் றற்றும்
வும் ஞாஷிங்டனின் இரும் ஞாணுவ கூட்டும் ஞாளிகளது
வமை, மே 1 ரயமை, மே 1 றப்மை, மே 1 ப பரப்படுத்த அமறரிக்க
மபும் ஞார்விறும் ஞா அனைங்கள, ம ஹெலிகும் ஞாப்டர்கள, சிுப்பு பமை, மே 1 டப்
பிரிவுகள றற்றும் விறும் ஞா அனைந்தும் ஞாங்கி மபும் ஞார்க்கப்பல்கமை, மே 1 ள
நிமை, மே 1 ரநிறுத்தவும் பிலிப்மை, மே 1 பன்ஸிற்க விஜயம் ம ய்தும் ஞார்.

அவற்றின் ம ும் ஞாந்த ஆளும் கழுக்களது முதரும் ஞாளித்துவ
கத்திய நேரன்கமை, மே 1 ளப் பிரதிநிதித்துவம் ம ய்கின்ு மதசியவும் ஞாத
றற்றும் மபரி அனைவும் ஞாத ரஷ்யும் ஞா றற்றும் சீ அனைும் ஞாவின்
அர ும் ஞாங்கங்கள இரண்டுமற, இத்தமை, மே 1 கய
அச்சுறுத்தல்களுக்க முழுமை, மே 1 றயும் ஞாக மபும் ஞாரில் முடியக்கூடிய
பழவும் ஞாங்கம் கத்திய நேடவடிக்மை, மே 1 ககமை, மே 1 ளக் மகும் ஞாண்டு
விமை, மே 1 டயிறுக்கின்ு அனை. இம்றும் ஞாத ஆரம்பத்தில் பும் ஞால்டிக்
கடலில் ரஷ்ய மபும் ஞார் விறும் ஞா அனைங்கள றற்றும் அமறரிக்க
இரும் ஞாணுவ வும் ஞாக அனைங்களுக்க இமை, மே 1 டயிரும் ஞா அனை நுனியளவில்
தடுக்கப்பட்ட மறும் ஞாதல் ஓர் ஆழ்ந்த எச் ரிக்மை, மே 1 கயும் ஞாகம்:
அதிகபட்  மகும் ஞாந்தளிப்பும் ஞா அனை சூழலில், ஒமரமயும் ஞாரு
தவுும் ஞா அனை அடிகூட துரிதறும் ஞாக கட்டுப்பும் ஞாட்மை, மே 1 ட மீறி
விடக்கூடும்.        

முதரும் ஞாம் உரக மபும் ஞார் றற்றும் இரும் ஞாண்டும் ஞாம் உரக மபும் ஞார்
கும் ஞாரகட்டத்தின் மபும் ஞாது,  கர ஏகும் ஞாதிபத்திய  க்திகளும்
உரகின் ஒரு புதிய "றறு-பங்கீட்டிற்கும் ஞா அனை" முமை, மே 1  அனைவில்
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பங்மகடுத்திருந்த அனை. மஜர்றனி மீண்டும்
மீளஆயுதறயறும் ஞாக்கி வருவதுடன், அதன் இரும் ஞாணுவ
கத்திய நேடவடிக்மை, மே 1 ககமை, மே 1 ள விரிவும் ஞாக்கி வருகிுது. ஜப்பும் ஞானிய
ஆளும் வர்க்கம் இரண்டும் ஞாம் உரக மபும் ஞாரில் அதன்
மதும் ஞால்விக்கப் பின் அனைர் மகும் ஞாண்டு வரப்பட்ட
இரும் ஞாணுவ கத்திய நேடவடிக்மை, மே 1 ககள மீதும் ஞா அனை
கட்டுப்பும் ஞாட்டுகமை, மே 1 ள நீக்கவதில் தீர்றும் ஞா அனைகரறும் ஞாக
உளளது. அணுஆயுதங்கமை, மே 1 ளக் மகும் ஞாண்டு
மபும் ஞாரிடக்கூடிய ஒரு மூன்ுும் ஞாம் ஏகும் ஞாதிபத்திய உரக
மபும் ஞார் அபும் ஞாயம், 1945 க்கப் பிந்மை, மே 1 தய மவமுந்த
கும் ஞாரத்மை, மே 1 தயும் விட அதிகறும் ஞாக உளளது.

மபரழவுகரறும் ஞா அனை விமை, மே 1 ளவுகமை, மே 1 ள ஏற்படுத்தக்கூடிய
வல்ரரசுக்கும் ஞா அனை ஒரு ஈவிரக்கறற்ு  ண்மை, மே 1 டயில்
அவர்கள ஈடுபட்டிருப்பமை, மே 1 த உரக
ஏகும் ஞாதிபத்தியத்தின் தமை, மே 1 ரவர்கமள ஒப்புக்
மகும் ஞாளகிுும் ஞார்கள.

Handelsblatt  பத்திரிமை, மே 1 கக்கும் ஞா அனை ஒரு மபட்டியில்
மஜர்றன் மவளியுுவுத்துமை, மே 1 ு றந்திரி பிரும் ஞான்ங்க்-
வும் ஞால்டர் ஸ்மை, மே 1 ரன்மை, மே 1 றயர், உரக புவி ும் ஞார் அரசியல்
உுவுகள உச் க்கட்ட மகும் ஞாந்தளிப்பில் இருப்பமை, மே 1 த
ஒப்புக்மகும் ஞாண்டும் ஞார். “பமை, மே 1 ழய ஒழுங்கமை, மே 1 றப்மை, மே 1 ப ஒரு
புதிய ஒன்மை, மே 1 ுக் மகும் ஞாண்டு பிரதியீடு
ம ய்யப்படவில்மை, மே 1 ர,” என்று கூறிய ஸ்மை, மே 1 ரன்மை, மே 1 றயர்,
“மறரும் ஞாதிக்கம் றற்றும் ம ல்வும் ஞாக்கிற்கும் ஞா அனை இந்த
மபும் ஞாரும் ஞாட்டம் ஒரு  றும் ஞாதும் ஞா அனைறும் ஞா அனை கருத்தரங்கின்
சூழலில் கத்திய நேமை, மே 1 டமபுவில்மை, மே 1 ர, றும் ஞாுும் ஞாக இது
வன்முமை, மே 1 ுரீதியில் மவடித்து வருகிுது,” என்ுும் ஞார்.

முதரும் ஞாளித்துவ அமை, மே 1 றப்புமுமை, மே 1 ு றற்றும் அதன்
மதசிய-அரசு அரசியல் கட்டமை, மே 1 றப்பிற்கள, அரசியல்
மீதும், எல்மை, மே 1 ரகள, நிதி றற்றும் வர்த்தக கத்திய நேரன்கள
மீதும் கத்திய நேடக்கம் பிரச்சிமை, மே 1  அனைகள உரக மபும் ஞாருக்க
இட்டுச் ம ன்று மகும் ஞாண்டிருக்கின்ு அனை. ஏகும் ஞாதிபத்திய
தர்க்கத்மை, மே 1 த கடந்து வருவது ஒருபுும் இருக்கட்டும்,
ஏகும் ஞாதிபத்திய அர ும் ஞாங்கங்கள ஓர் அணுஆயுத
மறும் ஞாதலுக்கள இுங்கவமை, மே 1 த தடுக்க நிமை, மே 1  அனைத்தும் ஞாலும்
கூட, அவற்றின் ம ும் ஞாந்த மபும் ஞாறுப்பற்ுத்த அனைத்தின்
விமை, மே 1 ளவுகமை, மே 1 ள அவற்ுும் ஞால் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஞாது.

உரக ஏகும் ஞாதிபத்தியத்தின் தமை, மே 1 ரவர்கள றக்களின்
முதுகக்கப் பின் அனைும் ஞால் அவர்களது மபும் ஞார்
மூமரும் ஞாபும் ஞாயங்கமை, மே 1 ள ஒழுங்கமை, மே 1 றத்து வருகிுும் ஞார்கள.
அவர்களின் இரும் ஞாணுவ திட்டங்கள றற்றும் கும் ஞார
அட்டவமை, மே 1 ணைகள மபும் ஞாது விவும் ஞாதங்களும் ஞால் றற்றும்
றக்கள மபும் ஞாரும் ஞாட்டங்களும் ஞால் கழப்பத்திற்க
உளளும் ஞாவமை, மே 1 த அவர்கள விரும்பவில்மை, மே 1 ர.  

அமறரிக்கும் ஞாவில் முதரும் ஞாளித்துவக் கட்சிகள றற்றும்
ஊடகங்கள, 2016 மதர்தல் விவும் ஞாதங்களில் மபும் ஞார்

பிரச்சிமை, மே 1  அனைமை, மே 1 ய தவிர்த்து மகும் ஞாளகின்ு அனை. “ஆட்சி றும் ஞாற்ு"
மபும் ஞாரின் ஒரு விளக்கவுமை, மே 1 ரயும் ஞாளரும், சிஐஏ றற்றும்
மபண்டகனின் மிகவும் மபும் ஞாறுப்பற்ு பிரிவி அனைரின் ஒரு
ஊதுகழலுறும் ஞா அனை ஹிரும் ஞாரி கிளிண்டமை, மே 1  அனை அதன்
மவட்பும் ஞாளரும் ஞாக்க ஜ அனைகத்திய நேும் ஞாயகக் கட்சி தயும் ஞாரிப்பு ம ய்து
வருகிுது. கடியரசுக் கட்சி மபும் ஞாட்டியும் ஞாளர்கமை, மே 1 ள
மபும் ஞாறுத்த வமை, மே 1 ரயில், அவர்கள அணுஆயுத
பிரமயும் ஞாகத்மை, மே 1 த ஏமதும் ஞா விமை, மே 1 ளயும் ஞாட்டு மபும் ஞாருட்களின்
பிரமயும் ஞாகத்மை, மே 1 தக் கறித்து மபசுவமை, மே 1 தப் மபும் ஞார
மை, மே 1 கத்திய நேயும் ஞாண்டியும் ஞாக மபசி வருகிுும் ஞார்கள. கத்திய நேவம்பர்
மதர்தல்களுக்கப் பின் அனைர், இத்தமை, மே 1 கய மபும் ஞார்மவறி
மகும் ஞாடூரர்களின் கரங்களில்தும் ஞான் புவிமை, மே 1 ய அழக்கவல்ர
அமறரிக்க ஆயுதங்கள ம ன்று ம ர உளள அனை.

 றத்துவமின்மை, மே 1 ற, ஜ அனைகத்திய நேும் ஞாயக உரிமை, மே 1 றகள மீதும் ஞா அனை
தும் ஞாக்கதல்கள றற்றும் மதும் ஞாழரும் ஞாள வர்க்க கத்திய நேரன்கள
மீதும் ஞா அனை ஈவிரக்கறற்ு தும் ஞாக்கதல்கள மீது ஒவ்மவும் ஞாரு
கத்திய நேும் ஞாட்டின் மபருந்திரளும் ஞா அனை உமை, மே 1 ழக்கம் றக்களிமை, மே 1 டமய
றற்றும் இமை, மே 1 ளஞாயிர்களிமை, மே 1 டமய அதிகரித்துவரும்
மகும் ஞாபத்துடன் ம ர்ந்து, மபும் ஞாருக்கம் ஆழ்ந்த றற்றும்
ம யலுக்கவரும் ஞாத மவறுப்பு உளளது

உரமகங்கிலுறும் ஞா அனை பில்லியன் கணைக்கும் ஞா அனை றக்களின்
மகும் ஞாபம் றற்றும் எதிர்ப்புக்க ஒரு புதிய மூமரும் ஞாபும் ஞாயம்
அவசியப்படுகிுது. மபும் ஞாருக்க எதிரும் ஞா அனை மபும் ஞாரும் ஞாட்டறும் ஞா அனைது,
முதரும் ஞாளித்துவ-எதிர்ப்பு றற்றும் ம ும் ஞா லி 
மவமை, மே 1 ரத்திட்டத்தின் அடிப்பமை, மே 1 டயில்  ர்வமத  மதும் ஞாழரும் ஞாள
வர்க்கத்மை, மே 1 த ஐக்கியப்படுத்த மவண்டுமற அனை ICFI

வலியுறுத்துகிுது.

கத்திய நேடந்துவரும் மபும் ஞார்கமை, மே 1 ள நிறுத்துவதற்கம் றற்றும் றனித
கத்திய நேும் ஞாகரீகத்தின் எதிர்கும் ஞாரத்மை, மே 1 தமய அச்சுறுத்துகிு ஒரு
மபரழவுக்கள அமை, மே 1 வ தீவிரப்படுவமை, மே 1 தத் தடுக்க  ர்வமத 
மதும் ஞாழரும் ஞாள வர்க்கத்தின் ஓர் இயக்கத்மை, மே 1 த அபிவிருத்தி
ம ய்து, ஊக்கவித்து, புத்துயிர் அளிப்பமத  ர்வமத  மற
தி அனை இமை, மே 1 ணையவழ கூட்டத்தின் மகத்திய நேும் ஞாக்கறும் ஞாகம்.    

மற தி அனை இமை, மே 1 ணையவழ கூட்டத்தில் இமை, மே 1 ணைய, கத்திய நேும் ஞாம் உரக
ம ும் ஞா லி  வமை, மே 1 ரத் தளத்தின் (WSWS) அமை, மே 1  அனைத்து
வும் ஞா கர்களுக்கம் அமை, மே 1 ழப்பு விடுக்கிமுும் ஞாம்!

இன்மு பதிவு ம ய்யுங்கள! உங்கள கத்திய நேண்பர்கள றற்றும்
 க-மதும் ஞாழரும் ஞாளர்களுக்கம் மதரிவியுங்கள. மபஸ்புக்
றற்றும் ஏமை, மே 1  அனைய  மூக ஊடகங்களிலும் இந்த மபரணிமை, மே 1 ய
ஊக்கவியுங்கள. இந்தும் ஞாண்டின் மபரணிமை, மே 1 ய ஏகும் ஞாதிபத்திய
மபும் ஞாருக்க எதிரும் ஞா அனை  ர்வமத  மதும் ஞாழரும் ஞாள வர்க்க
ஐக்கியத்திற்க ஒரு  க்திவும் ஞாய்ந்த மவளிப்பும் ஞாடும் ஞாக ஆக்க
உதவுங்கள!

மறரதிக விபரங்களுக்கம் றற்றும் பதிவு ம ய்வதற்கம்,
http://internationalmayday.org/ta/ தளத்மை, மே 1 தப் பும் ஞார்மை, மே 1 வயிடவும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்




