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இந்தியி எங்கிலும் பத்து மில்லியன கணக்கின ன தாிழிழிலிளர்கள,  அந்்நிட்டின

மூர்க்கக்கமின வழிலதுவலதுசிரி அரவலதுசிங்கத்தின "முாலீட்லீட்டிளர்-வலதுசிர்ப"  ன தகிளகககளுக்க
ாங்களின எதிர்ப்பக் கரகழில எழுப்ப இந்ா ன தவலதுசவ்விய க்கமற்றும் பானகிழகக்கமயில் 48
க்கமணிிந்நர ிநவகழிலநிறுத்ாத்தில் இகணந்ானர்.

சுரங்கத் ன தாிழிழிலிளர்கள க்கமற்றும் உற்பத்தித் ன தாிழிழிலிளர்கள ன தாிலீட்டங்கி, வங்கிகள,
ிநபிக்கவரத்து க்கமற்றும் பிற அரசு ிநவலதுசகவகள வகரயில் ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின
பரந்ா பிரிவுகள ஈடுபட்லீட்ட இந்ா ிநவகழிலநிறுத்ாம்,  இந்திய ஆளும் வர்க்கத்தின
திட்லீட்டமிட்லீட்ட "பிரித்ாிளும்"  மூிநழிலிபியத்தின பிகக்கமிக ாவலதுசிப்ாங்களிக தூண்டிவிட்டு
வந்துளள ்ள ஜிதி க்கமற்றும் வகப்பவிா பிளவுககளயும் ஊலீட்டறுத்து ்நகலீட்டன தபற்றது.

மிகப் ன தபரிய வரழிலிற்று ிநவகழிலநிறுத்ாங்களில் ஒனறிக இந்தியிவின இவ்விர
ன தபிது ிநவகழிலநிறுத்ாம் உழிலகளவில் ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின அதிகரித்து வரும்
ிநக்கமன தழிலழுச்சியின ஒரு பிகக்கமிக உளளது.

அண்கலீட்ட்நிலீட்டின பங்களிிநாஷில்,  வறுகக்கமயில் விடும் பத்ாியிரக் கணக்கின
ஆயத்ா ஆகலீட்ட ன தாிழில்துகற ன தாிழிழிலிளர்கள,  இவ்விரம் தீவிரப்படுத்ாப்பட்டு
வருகினற அரசு ஒடுக்கமுகற க்கமற்றும் வனமுகறகய எதிர் ன தகிண்லீட்ட நிகழிலயில்,
ிநவகழிலநிறுத்ாங்கள க்கமற்றும் ஆர்ப்பிட்லீட்டங்கள ்நலீட்டத்தினர். ன தவலதுசவ்வியனறு ிநபிரிட்லீட்டம்
்நலீட்டத்தி வந்ா ன தாிழிழிலிளர்கள மீது ன தபிலிஸ ாிக்கால் ்நலீட்டத்தியதில் 22  வயது
ன தாிழிழிலிளர் ஒருவர் ன தகில்ழிலப்பட்லீட்டிர்.

இந்தியிவுக்க ன தானகிழக்க கலீட்டற்ககரிநயிரம் அகக்கமந்துளள இழிலங்ககயில்,
ிநாிட்லீட்டத் ன தாிழிழிலிளர்கள வறுகக்கம கூலிகளுக்க எதிரிக க்கமிாக் கணக்கில்
ிநபிரிட்லீட்டம் ்நலீட்டத்தி வருகினறனர். அரகவலதுச ஆாரிக்கம் ன தாிழிற்வலதுசங்கங்ககள எதிர்த்து
10,000 ன தாிழிழிலிளர்கள டிவலதுசம்பரில் ்நலீட்டத்திய ஒனபது ்நிள ிநவகழிலநிறுத்ாமும் இதில்
உளளலீட்டங்கம்.

பிரினசில் ்ள ஜனிதிபதி இக்கமினுவல் க்கமக்ிநரினின வலதுசமூக ன தவலதுசழிலவினக் ககறப்ப
ன தகிளகககளுக்க எதிரிக "க்கமஞ்வலதுசள சீருகலீட்ட"  இயக்கத்தில் நூறியிரக் கணக்கின
ன தாிழிழிலிளர்கள பங்ன தகடுத்துளளனர்.

அன தக்கமரிக்கிவில்,  ன தாிழிற்வலதுசங்கத்தின ஆாரவு ன தபற்ற ்ள ஜன்நியக கட்சி
ாகழிலகக்கமயிழிலின கல்வித்துகற க்கமிவட்லீட்டம் க்கமற்றும் கலிிநபிர்னியி க்கமிநிழில
அரவலதுசிங்கமும்,  ன தபிதுக் கல்விகய ாகர்ப்பகா எதிர்த்து 30,000  க்கம் அதிகக்கமின
கல்வியிளர்களின ஒரு ிநவகழிலநிறுத்ாத்காத் ாடுக்க ஐக்கிய ழிலிஸ ஏஞ்வலதுசல்ஸ
ஆசிரியர் வலதுசங்கம் ன தபரும் பிரயத்ானத்துலீட்டன சூழ்ச்சி ன தவலதுசயது வருகிறது.

ிநவகழிலககள ன தவட்லீட்டவும் க்கமற்றும் ஆகழிலககள மூடுவாற்கக்கமின ்நிடு கலீட்டந்ா
விகனத்துகற நிறுவனங்களின திட்லீட்டங்ககள ிநபிர்கணத்துலீட்டன வலதுசவில்விடுப்பாற்க
வலீட்ட அன தக்கமரிக்கி க்கமற்றும் ஐிநரிப்பி எங்கிலுக்கமின விகனத்துகற
ன தாிழிழிலிளர்களிகலீட்டிநய ஆாரவு அதிகரித்து ன தகிண்டிருக்கிறது. கனலீட்டிவின ஓஷிவி
ஜிஎம் ஆகழில நிர்விகம் அந்ா ஆகழிலகயயும் அன தக்கமரிக்கிவில் உளள ்நினக
ஏகனய ஆகழிலககளயும் மூடுவன தான அான முடிகவ மீளவலியுறுத்தியதும், அான
ன தாிழிழிலிளர்கள ன தபருநிறுவன யூனிஃபர் வலதுசங்க எந்திரத்திலிருந்து சுயிதீனக்கமிக
ன தவலதுசயல்பட்டு,  இவ்விரம் ன தாிலீட்டர்ச்சியிக ஆகழில ிநபிரிட்லீட்ட ்நலீட்டவடிக்கககளில்
ஈடுபட்லீட்டனர்.

ன தாிழிற்வலதுசங்கங்கள, வலதுசமூக ்ள ஜன்நியக க்கமற்றும் ஸரிலினிவலதுச கட்சிகள க்கமற்றும் அவற்றின
ிநபிலி-இலீட்டது ன தாிங்காகவலதுசகள என ிநபிலி ஸாிபக "இலீட்டாில்" பழில ாவலதுசிப்ாங்களிக
வர்க்க ிநபிரிட்லீட்டம் ன தவலதுசயற்ககயிக ஒடுக்கப்பட்டு வந்ா பினனர், ன தாிழிழிலிள வர்க்கம்
அான ன தவலதுசிந்ா சுயிதீனக்கமின ்நழிலனககள நிகழிலநிறுத்ா ன தாிலீட்டங்கி உளளது.

இந்தியி 21  ஆம் நூற்றிண்டு முாழிலிளித்துவக் கிட்டுமிரிண்டித்ானத்திற்க
முனனுாிரணக்கமிக உளளது.  இந்திய க்கமக்களன தாிககயில் எழுபது வலதுசாவீாத்தினர்
அல்ழிலது 900  மில்லியனுக்கம் அதிகக்கமின க்கமக்கள விழ்வாற்க ்நின தளினறுக்க 2
லீட்டிழிலருக்கம் ககறவின ன தாிககயில் வழிவகக ிநாடுகிறிர்கள.  இாற்கிகலீட்டிநய,
உயரடுக்கம் அான ஊலீட்டகங்களும், 1990 களின க்கமத்தியில் சுக்கமிர் 3 பில்லியன லீட்டிழிலர்
ன தவலதுசித்துக்களுலீட்டன இரண்டு பில்லியனர்களிக (க்கமின தபரும் ிநகிடீஸவரர்களிக)
இருந்ாதில் இருந்து இனறு 131  ஆக அதிகரித்திருக்கம் இந்தியிவின
பில்லியனர்களின அதிிநவக அதிகரிப்கப,  அாிவது இந்தியிவின ன தக்கமித்ா
உள்நிட்டு உற்பத்தியில் (GDP)  15  வலதுசாவீாத்திற்கச் வலதுசக்கமக்கமின ன தவலதுசல்வவளக்
கவியலுலீட்டன இருப்பகா ன தகிண்லீட்டிடுகினறன.

்நிநரந்திர ிநக்கமிடி க்கமற்றும் அவரின இந்து ிநக்கமழிலிதிக்க பிரதீய ்ள ஜனாி கட்சி (பிிந்ள ஜபி)
இந்தியிவின ன தாிழிழிலிளர்கள க்கமற்றும் உகழப்பிளிககள இனனும் அதிக
ன தகிடூரக்கமிக சுரண்டுவாற்கிகத் ாின 2014  இல் அதிகிரத்திற்கக் ன தகிண்டு
வரப்பட்லீட்டிர்கள.  ிநக்கமிடி அரவலதுசிங்கம் கிட்டுமிரிண்டித்ானக்கமின வலதுசமூக ன தவலதுசழிலவினக்
ககறப்ப ்நலீட்டவடிக்ககககள ்நலீட்டத்தி உளளதுலீட்டன,  ஒப்பந்ா ன தாிழிழிலிளர் முகறகய
ஊக்கவித்துளளது,  ானியிர்க்கமயக்கமிக்ககழிலத் தீவிரப்படுத்தி உளளது;
அிநாிநவகளயில் வகப்பவிா பிற்ிநபிக்கத்ானத்கா முடுக்கிவிட்டுளளது க்கமற்றும்
சீனிவுக்க எதிரின அன தக்கமரிக்க ஏகிதிபத்தியத்தின இரிணுவ-மூிநழிலிபிய
அத்துமீறல்களில் ஓர் முனனிகழில அரவலதுசிக இந்தியிகவ க்கமிற்றி உளளது.

ஆனில் இவ்விர ிநவகழிலநிறுத்ாம்,  ்நனக உணரும்படியிக எடுத்துக்கிட்டியகாப்
ிநபிழில,  இந்திய ன தாிழிழிலிள வர்க்கம் ன தவறுக்கமிநன சுரண்லீட்டலுக்கின ஒரு ன தபிருள
அல்ழில. அது அளப்பரிய வலதுசமூக வலதுசக்திகய பிரிநயிகிக்க கூடியது.

வலதுசர்விநாவலதுச ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின மீளஎழுச்சி உழிலக ஏகிதிபத்தியத்திற்க எதிரின—
பூிநகிளரீதியில் ஒழுங்ககக்கமக்கப்பட்லீட்ட அான பனனிட்டு ன தபருநிறுவனங்கள,  அான
ிநபிர்கள க்கமற்றும் சூழ்ச்சிகள,  க்கமற்றும் ஏிநாச்வலதுசதிகிர ஆட்சி முகறகளுக்க அது
திரும்பவாற்க எதிரின க்கமற்றும் அதிவழிலது பிசிவலதுசவிா வலதுசக்திககள
ிநக்கமலுயர்த்துவாற்க எதிரின-  ஓர் எதிர்ாிக்காலுக்கின பறநிகழில அடித்ாளங்ககள
வழங்ககிறது.

இப்ிநபிகாய பணியினது, இல்ழிலிகக்கம க்கமற்றும் ிநபிரிலிருந்து விடுபட்டு சுாந்திரக்கமின
ஒரு பதிய வலதுசமூக ஒழுங்ககக்கமப்பிக வலதுசர்விநாவலதுச ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுசத்கா உருவிக்கம் வககயில்,
ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின இந்ா கிளர்ச்சிகரக்கமின இயக்கத்கா ஒரு வலதுசர்விநாவலதுச
மூிநழிலிபியம் க்கமற்றும் ிநபிரிட்லீட்டத்திற்கின பதிய அகக்கமப்பககளக் ன தகிண்டு
அரசியல்ரீதியில் ஆயுாபிணியிக்கவாிகம்.

ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்திற்கின ஒரு பிரகிவலதுசக்கமின பதிய அரசியல் பிகாயில் முக்கிய
அம்வலதுசக்கமிக இருப்பது,  ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின ன தபயரில் ிநபசுவாிக உரிகக்கமிநகிரி
வரும் முாழிலிளித்துவ-வலதுசிர்ப அகக்கமப்பககள,  அது அன தக்கமரிக்கிவில் ஐக்கிய
விகனத்துகற ன தாிழிழிலிளர்கள வலதுசங்கம் ஆகட்டும்,  அல்ழிலது பிரினசில் CGT



ஆகட்டும்,  அல்ழிலது ிந்ள ஜர்க்கமனியில் இலீட்டது கட்சி ஆகட்டும் அவற்கற ஈவிரக்கமினறி
அம்பழிலப்படுத்துவாிகம்.

இந்ா அகிழில-இந்திய ிநவகழிலநிறுத்ா ிநபிரிட்லீட்டம், ஸரிலினிவலதுச கட்சியின க்கமிர்க்சிஸட்
கம்யூனிஸட் கட்சி (சிபிஎம்)  க்கமற்றும் அான ன தாிழிற்வலதுசங்க அகக்கமப்பின இந்திய
ன தாிழிற்வலதுசங்கங்களின கக்கமயம் (சிஐடியு)  ஆகியவற்றில் அரசியல்ரீதியில் ாகழிலகக்கம
ன தகிடுக்கப்படுகிறது. சிபிஎம் இன வலதுசிநகிாரத்துவ ஸரிலினிவலதுச கட்சியின சிபிஐ இன
ஒனறிய கூட்லீட்டகக்கமப்ப க்கமற்றும் ன தபருவணிக கிங்கிரஸ கட்சி க்கமற்றும் ாமிழ்்நிட்கலீட்ட
கக்கமயக்கமிக ன தகிண்லீட்ட வழிலதுவலதுசிரி கட்சியின திமுக ஆகியவற்றின ன தாிழிற்வலதுசங்க
ன தாிங்காகவலதுசகளும் இதில் முக்கிய பித்திரம் வகிக்கினறன.

இந்ா கட்சிகள அகனத்துிநக்கம பூிநகிள மூழிலானத்திற்க இந்தியிகவ ஒரு க்கமலிவு-
உகழப்ப கூலீட்டக்கமிக க்கமிற்றுவாற்கிக இந்திய முாழிலிளித்துவத்தின முகனகவ
்நகலீட்டமுகறப்படுத்துவதில் முக்கிய பித்திரம் வகித்துளளன. 1991  க்கமற்றும் 2008  க்க
இகலீட்டிநய,  சிபிஎம் க்கமற்றும் சிபிஐ அடுத்ாடுத்து ஆட்சி அகக்கமத்ா அரவலதுசிங்கங்ககள
அதிகிரத்தில் ாிங்கிப்பிடித்ான,  அவற்றில் ன தபரும்பிலும் கிங்கிரஸ கட்சி
ாகழிலகக்கமயிழிலினாிகம்,  அது ்நவ-ாிரிளவிா திட்லீட்டநிரகழில முனன தனடுத்ாதுலீட்டன
விஷிங்லீட்டன உலீட்டன ன த்நருக்கக்கமின உறவுககளப் பினன தாிலீட்டர்ந்ாது.

ன தாிழிழிலிளர்கள, ஒரு கில் நூற்றிண்டுக்கம் அதிகக்கமின கிழிலத்தில் “வலதுசந்கா-வலதுசிர்ப”
சீர்திருத்ாங்களில் ஏற்படுத்ாப்பட்லீட்ட வலதுசமூக சீரழிகவ எதிர்க்கிநவ இவ்விர
ிநவகழிலநிறுத்ாத்தில் இகணந்ாிர்கள.  ஆனில் ஸரிலினிஸடுககளப் ன தபிறுத்ா
வகரயில் இது ஏப்ரல்-ிநக்கம ன தபிது ிநார்ாலுக்கப் பினனர் கிங்கிரஸ கட்சி
ாகழிலகக்கமயிிநழிலி அல்ழிலது பழில சிறிய வழிலதுவலதுசிரி பிரிந்திய கட்சிகள ாகழிலகக்கமயிிநழிலி
ஒரு முாழிலிளித்துவ க்கமிற்று அரவலதுசிங்கத்கா அதிகிரத்திற்கக் ன தகிண்டு வருவாற்கப்
பினனில் ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்கா கட்டிப்ிநபிடுவகா ிந்நிக்கக்கமிக ன தகிண்லீட்ட ஒரு
அருவருக்கத்ாக்க அரசியல் சூழ்ச்சியிக இருந்ாது.

ஸரிலினிவலதுசவிதிகள,  பிிந்ள ஜபி க்கமற்றும் அான இந்து வழிலது கூட்லீட்டிளிகளின
கற்றங்ககளச் சுட்டிக்கிட்டுவான மூழிலக்கமிக ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்கா முாழிலிளித்துவ
வர்க்கத்தின கட்சிகள க்கமற்றும் அகக்கமப்பகளுக்க அவர்கள முகறப்படியிக கீழ்ப்படிய
ன தவலதுசயவகா நியியப்படுத்ா முகனகினறன.

நிச்வலதுசயக்கமிக,  ிநக்கமிடியும் அவரது பிிந்ள ஜபி கட்சியும் ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்திற்கக்
கடுகக்கமயின எதிரிகள ாின.  ஆனில் இந்து வழிலதுவலதுசிரியில் இந்ாளவுக்க
அச்சுறுத்தும் வககயில் வளர முடிந்திருக்கிறது எனறில்,  அாற்க கிரணம்
ஸரிலினிவலதுசவிதிகள பிற்ிநபிக்கானம் வளர்வாற்க உரமிட்டுளளனர்.  வலதுசமூக
ன த்நருக்கடிக்க ன தாிழிழிலிள வர்க்கம் அான ன தவலதுசிந்ா ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுச தீர்கவ
முனன தனடுப்பதில் இருந்து ஸரிலினிஸடுகள அகா ாடுத்து வருகினற நிகழிலயில்,
பல்ிநவறு ஸரிலினிவலதுச-ஆாரவு "க்கமாவலதுசிர்பற்ற"  அரவலதுசிங்கங்கள ்நகலீட்டமுகறப்படுத்திய
வலதுசந்கா-வலதுசிர்ப ன தகிளகககளின அழிவுகரக்கமின பிதிப்பகளில் எழுந்ா உணர்ச்சிகரக்கமின
க்கமக்கள ிநகிபத்கா பிிந்ள ஜபி இனில் சுரண்லீட்ட முடிந்திருக்கிறது.

இந்தியிவில் ்ள ஜன்நியக உரிகக்கமகளின பிதுகிப்ப க்கமற்றும் பிற்ிநபிக்கத்ானத்காத்
ிநாிற்கடிப்பாற்கின ஒிநர ்நம்பகக்கமின மூிநழிலிபியம், அன தக்கமரிக்கி, பிரினஸ க்கமற்றும்
உழிலன தகங்கிலும் உளளகாப் ிநபிழிலிநவ,  ்நிடி ாளர்ந்ா முாழிலிளித்துவ
அகக்கமப்பமுகறக்க எதிரிக வலதுசர்விநாவலதுச வர்க்க ிநபிரிட்லீட்டம் க்கமற்றும் ன தாிழிழிலிள
வர்க்கத்தின சுயிதீனக்கமின அரசியல் அணித்திரளவு ஆகியவற்றின அடிப்பகலீட்டயில்
உளளது.

இந்திய ன தாிழிழிலிளர்கள ிநபிரிட்லீட்டத்திற்கின பதிய அகக்கமப்பககளக் கட்லீட்டகக்கமப்பான
மூழிலக்கமிக ிநக்கமிடி ஆட்சிக்கம் க்கமற்றும் அடுத்ா அரவலதுசிங்கத்திற்கம்—அது எனன
க்கமிதிரியின கழிலகவயிக இருந்ாிலும், அது இந்தியிவின ன தாிழிழிலிளர்கள க்கமற்றும்
உகழப்பிளர்கள மீாின சுரண்லீட்டகழில இனனும் ிநவகக்கமிக தீவிரப்படுத்தும்படி அான
முாழிலிளித்துவ எ்ள ஜக்கமினர்களில் பணிக்கப்பட்டிருக்கம் எனகினற நிகழிலயில்—
அவற்றிற்க எதிரின ிநபிரிட்லீட்டத்திற்க ாயிரிக ிநவண்டும்.

இதில் அவர்கள இழிலங்ககயின அிநபிட்ஸிநழிலக் ிநாயிகழிலத் ிநாிட்லீட்ட
ன தாிழிழிலிளர்களின முனனுாிரணத்காப் பினன தாிலீட்டர ிநவண்டும்,  இவர்கள பழில
ாவலதுசிப்ாங்களிக அவர்கள மீாின மூர்க்கக்கமின சுரண்லீட்டலுக்க துகணயிக இருந்து
வந்துளள ன தாிழிற்வலதுசங்க எந்திரங்களில் இருந்து முற்றிலும் சுயிதீனக்கமிக ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுச

வலதுசக்கமத்துவக் கட்சியின வழிகிட்டுாலின கீழ் வலதுசிக்கமினியத் ன தாிழிழிலிளர் கழுக்ககள
ஸாிபித்துளளனர்.

இதுிநபினற வலதுசிக்கமினிய ிநவகழிலயிலீட்ட ன தாிழிழிலிளர் கழுக்கள,  இந்தியி எங்கிலுக்கமின
ன தாிழிழிலிளர்களின ிநபிரிட்லீட்டங்ககள ஐக்கியப்படுத்துவான மூழிலக்கமிகவும் க்கமற்றும்
பூிநகிளக்கமயப்பட்லீட்ட முாழிலிளித்துவ உற்பத்தியின அிநா நிகழ்முகறயில் மிக
ன த்நருக்கக்கமிக அவர்கள பிகணந்துளள உழிலன தகங்கிலுக்கமின ன தாிழிழிலிளர்ககள
எட்டுவான மூழிலக்கமிகவும், ன தாிழிழிலிள வர்க்க எதிர்-ாிக்காகழில அபிவிருத்தி ன தவலதுசயய
ிநவண்டும். 

இந்ா கழுக்கள ிந்ள ஜிடிக்கப்பட்லீட்ட கற்றச்வலதுசிட்டுக்களின கீழ் ஆயுள ாண்லீட்டகனயில்
சிகறயில் அகலீட்டக்கப்பட்டுளள 13  க்கமிருதி சுசூகி ன தாிழிழிலிளர்ககள விடுவிக்கம்
ிநபிரிட்லீட்டத்கா எடுக்க ிநவண்டும்.  வறுகக்கம கூலிகள க்கமற்றும் ஒப்பந்ா-ன தாிழிழிலிளர்
ிநவகழில முகறகளுக்க எதிரிக ிநபிரிடியகா க்கமட்டுிநக்கம "கற்றக்கமிக"  ன தகிண்டுளள
இந்ா ன தாிழிழிலிளர்களின முனனுாிரணக்கமின ிநபிர்கணம் கறித்து
ஸரிலினிவலதுசவிதிகளும் அவர்களின ன தாிழிற்வலதுசங்கங்களும் அஞ்சுவாில் ாின,
அவர்கள இந்ா ன தாிழிழிலிளர்ககள க்கமினம் ன தகட்லீட்ட முகறயில் ககவிட்டுளளனர்.
க்கமிருதி சுசூகியின 13  ன தாிழிழிலிளர்ககள விடுவிப்பாற்கின ிநபிரிட்லீட்டத்கா க்கமலிவு
உகழப்ப நிகழிலகக்கமகள க்கமற்றும் நிகழிலயற்ற ிநவகழிலவியப்பகளுக்க எதிரின பரந்ா
ிநபிரிட்லீட்டத்துலீட்டன ன தாிலீட்டர்பபடுத்தும் ஒரு ்நலீட்டவடிக்கக ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின
முந்காய வர்க்க-ிநபிர் ககதிகளுக்கப் பரந்ா ஆாரகவப் ன தபற்றுத்ாரும் எனபதுலீட்டன,
வர்க்க ிநபிரிட்லீட்டத்திற்கின ன தாிலீட்டக்கப் பளளியிக ிநவலதுசகவயிற்றும்.

இந்திய ன தாிழிழிலிளர்களும் இகளஞர்களும் ஒரு உறுதியின ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுச
ிநவகழிலத்திட்லீட்டத்தின அடிப்பகலீட்டயில் ஏகிதிபத்திய ிநபிருக்க எதிரின ஒரு வலதுசர்விநாவலதுச
இயக்கத்காக் கட்லீட்டகக்கமப்பதில் ன தாற்கிசியி எங்கிலுக்கமின க்கமற்றும் உழிலன தகங்கிலுக்கமின
ன தாிழிழிலிளர்களுலீட்டன இகணய ிநவண்டும். விஷிங்லீட்டனுலீட்டன அணிிநவலதுசர்வான மூழிலக்கமிக,
இந்திய முாழிலிளித்துவ வர்க்கம் சீனிவுக்க எதிரின அன தக்கமரிக்க ஏகிதிபத்தியத்தின
ிநபிர் முகனகவ ன தபிறுப்பினறி ஊக்கவிக்கிறது.  அகனத்திற்கம் ிநக்கமழிலிக,
இந்தியிவின ஆளும் உயரடுக்க ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்காப் பயமுறுத்தும் க்கமற்றும்
பிளவுபடுத்தும் ிந்நிக்கத்துலீட்டன வகப்பவிாத்காயும் ிநபிர்ன தவறிகயயும் தூண்டி
விடுவாற்கிக,  பிகிஸாின க்கமற்றும் சீனிவுலீட்டன அான பிற்ிநபிக்கத்ானக்கமின
இரிணுவ-மூிநழிலிபிய ிநக்கமிால்ககளத் திட்லீட்டமிட்டு திறகக்கமயிக ககயிளகிறது.

அகனத்திற்கம் ிநக்கமழிலிக,  ன தாிழிழிலிளர்களின ஆட்சிக்கின ிநபிரிட்லீட்டத்கா
ிநக்கமற்ன தகிளள,  உழிலக ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின ிநபிரிட்லீட்டங்கள க்கமற்றும் மூிநழிலிபிய
படிப்பிகனகள அகனத்காயும் உளளலீட்டக்கிய ஒரு வலதுசர்விநாவலதுசவிா ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுச
ிநவகழிலத்திட்லீட்டம் க்கமற்றும் மூிநழிலிபியத்தின அடிப்பகலீட்டயில் இந்திய
ன தாிழிழிலிளர்களுக்க ஒரு பரட்சிகர கட்சி அவசியக்கமிகம்.  அக்கட்சி ்நினகிம்
அகிழிலத்தின அகனத்துழிலக கழு (ICFI) க்கமற்றும் இழிலங்கக ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுச வலதுசக்கமத்துவக் கட்சி
ிநபினற அான ிநாசிய பிரிவுகள ஆகம்.

1938  இல் லிிநயின ட்ன தரிட்ஸகியில் ஸாிபிக்கப்பட்டு, 1917  ரஷ்ய பரட்சி க்கமற்றும்
அான ஸரிலினிவலதுச அதிகிரத்துவ சீரழிவுக்க எதிரின ிநபிரிட்லீட்டத்தில் உயிரூட்லீட்டப்பட்லீட்ட
ிநவகழிலத்திட்லீட்டக்கமின நிரந்ார பரட்சி ிநவகழிலத்திட்லீட்டத்கா, ICFI பிதுகித்து அபிவிருத்தி
ன தவலதுசயதுளளது.  அான முக்கிய படிப்பிகனகளில் ஒனறு எனனன தவனறில்,
வரழிலிற்றுரீதியில் கிழிலங்கலீட்டந்து முாழிலிளித்துவ அபிவிருத்தி அகலீட்டந்ா ்நிடுகளில்,
்ள ஜன்நியக க்கமற்றும் ிநவலதுசிவலதுசலிவலதுச பரட்சிகளின பணிகள ஒனிநறின தலீட்டினறு
பினனிப்பிகணந்துளளன.  நிழிலபிரபத்துவம் க்கமற்றும் ்ள ஜிதியவிாத்கா ஒழிப்பதில்
இருந்து,  ன தாிழிழிலிள வர்க்கத்தின வலதுசமூக உரிகக்கமகள க்கமற்றும் உண்கக்கமயின வலதுசமூக
வலதுசக்கமத்துவம் ஆகியவற்கற,  முாழிலிளித்துவ—எதிர்ப்ப ிநவகழிலத்திட்லீட்டத்தில் க்கமற்றும்
ன தாிழிழிலிளர்களின ஆட்சிக்கின ிநபிரிட்லீட்டத்தில்,  ன தாிழிழிலிள வர்க்கம் ானது
அரசியல் சுயிதீனத்கா நிகழில்நிட்டி அான பினனில் கிரிக்கமப்பற க்கமக்ககள
அணிதிரட்டும் ிநபிரிட்லீட்டத்திற்க ன தவளிிநய— ஒடுக்கப்பட்லீட்ட க்கமக்களின அடிப்பகலீட்டயின
அபிழிலிகஷகள எகாயுிநக்கம பிதுகிக்க முடியிது.

்நினகிம் அகிழிலத்தின அகனத்துழிலக கழுவின இந்திய பிரிகவக் கட்லீட்டகக்கமக்கம்
ிநபிரிட்லீட்டத்தில் இகணந்து,  வலதுசமூக வலதுசக்கமத்துவமினகக்கம,  முாழிலிளித்துவ
பிற்ிநபிக்கத்ானம் க்கமற்றும் ிநபிருக்க எதிரின ிநபிரிட்லீட்டத்கா முனன தனடுக்கக்கமிறு
இந்திய ன தாிழிழிலிளர்கள க்கமற்றும் இகளஞர்ககள ்நிங்கள ஊக்கவிக்கிிநறிம்.


