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ப பெருமளவிலஸ்ரான “நன்பகஸ்ராடடகடள”

ப பெற்றுளளனர்
By Kranti Kumara,    25 October 2019

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI)  மற்றும் இந்திய

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ம(மார்க்சிஸ்ட்)  அல்லது CPM ஆகிய

இந்திய(மாவின் பிர பிரத(மான ஸ்ர(மாலினிச ாலினிச ப(மார(மாளுமன்றக் கட்சிகள

இந்திய(மாவின் ஏப்ரல்-மம 2019  பாலினிச ப(மாதுத் ம பிரதர் பிரதல்களுக்க(மான

அவர்களது பிரச்ச(மார நிதிக்க(மாக,  ஒரு வலதுச(மாரி கட்சிய(மான

திர(மாவிட முன்மனற்றக் கழகத்திடமிருந்து (DMK)  மிகப்பாலினிச பரிய

ப பிரத(மாககய(மாக 250  மில்லியன் (250,000,000)  ரூாலினிச ப(மாகவ

நன்பக(மாகடய(மாக பாலினிச பற்றுளளன.

பிர(மாந்திய மாலினிச பரினவ(மா பிரதக் கட்சிய(மான திமுக  பிரதகலகமயில(மான

ம பிரதர் பிரதல் கூட்டணய(மானது, சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம்

கட்சிககளயும்,  அத்துடன் சமீாலினிச ப க(மாலம் வகர இந்திய

மு பிரதல(மாளித்துவம் விரும்பி முன்னுரிகமயளிக்கும் அரச(மாங்கக்

கட்சிய(மான க(மாங்கிரஸ் கட்சிகயயும் உளளடக்கியது.

ஸ்ர(மாலினிச கட்சிகளுக்கு திமுக நிதியளித் பிரதது,  சட்டப்ாலினிச பட

இந்திய ம பிரதர் பிரதல் ஆகஆணையத்திற்கு திமுக (Election

Commission of India –ECI)  சமர்ப்பித் பிரத ம பிரதர் பிரதல் பசலவக்க(மான

உறுதிச்ச(மான்று ாலினிச பத்திரத்தின(மால் அம்ாலினிச பலத்துக்கு வந் பிரதது.

திமுக சமர்ப்பித் பிரத உறுதிச்ச(மான்று ாலினிச பத்திரத்தின் ாலினிச பட, இவ்விரு

ஸ்ர(மாலினிசக் கட்சிகளுக்கு வழங்கப்ாலினிச பட்ட நிதியளிப்புக்கள

அக்கட்சியின் பம(மாத் பிரத ம பிரதர் பிரதல் பசலவினத்தில் மூன்றில் ஒரு

ாலினிச பங்கக குறிக்கின்றன.

ஏர(மாளம(மான  பிரதமிழ்ந(மாட்ட வணகங்களின் ஆ பிரதரவ மற்றும்

அவற்றின் மீ பிரத(மான கட்டப்ாலினிச ப(மாட மற்றும் உரிகமயின் மூலம(மாக

பாலினிச பரும் பசல்வத்க பிரத குவித்துளள ஊழல் நிகறந் பிரத பிர(மாந்திய

மாலினிச பரினவ(மா பிரத கட்சிய(மான திமுக இடமிருந்து பாலினிச பறப்ாலினிச பட்ட இந் பிரத

 பிரத(மார(மாளம(மான நன்பக(மாகட என்ாலினிச பது ஸ்ர(மாலினிஸ்டகளின்

மசகவக்க(மான கட்டஆணைமமயன்றி மவபற(மான்றுமில்கல.

இந் பிரத மசகவகள(மாவன, பாலினிச பருவணக ச(மார்பு கட்சிய(மான திமுக

இகன ப பிரத(மாழில(மாள வர்க்கத்தின் நண்ாலினிச பன(மாக க(மாட்டவது

அத்ம பிரத(மாட,  சிபிஎம் உடன் இகஆணைந் பிரத இந்திய

ப பிரத(மாழிற்சங்கங்களின் கமயம் (CITU)  மற்றும் சிபிஐ உடன்

இகஆணைந் பிரத அகனத்து இந்திய ப பிரத(மாழிற்சங்க க(மாங்கிரஸ்

(AITUC)  மாலினிச ப(மான்ற அ பிரதன் ப பிரத(மாழிற்சங்க எந்திரங்கள,

ந(மாடகடந் பிரத கூட்ட நிறுவனங்களின் மற்றும் இந்திய

பாலினிச பருவணகத்தின் மிருகத் பிரதனம(மான சுரண்டலுக்கு எதிர(மான

ப பிரத(மாழில(மாளர்களின் ப பிரத(மாடர்ச்சிய(மான எதிர்ப்பு

நடவடக்ககககள கட்டப்ாலினிச படத்தி,  நசுக்கும் ப பிரத(மாழில்துகற

பாலினிச ப(மாலிஸ் ாலினிச பகடய(மாக மசகவபசயவக பிரதயும் உளளடக்கியது.

கடந் பிரத மூன்று  பிரதச(மாப் பிரதங்களுக்கும் மமல(மாக,  திமுக வம்

மற்றும் ம(மாநிலத்தின்  பிரதற்மாலினிச ப(மாக பிரதய ஆளும் கட்சிய(மான

அகனத்து இந்திய அண்ஆணை(மா திர(மாவிட முன்மனற்றக்

கழகமும் (AIADMK),  மிகக் குகறந் பிரத ஊதியங்கள மற்றும்

ஸ்திரமற்ற ஒப்ாலினிச பந் பிரத மவகலகளுக்கு நிலவம்

ப பிரத(மாழில(மாளர்களின் எதிர்ப்காலினிச பக் கட்டப்ாலினிச படத் பிரத

ஸ்ர(மாலினிஸ்டககள நம்பியிருப்ாலினிச பம பிரத(மாட,   பிரதமிழ்ந(மாட்கட

ந(மாடகடந் பிரத கூட்ட நிறுவனங்களின் புகலிடம(மாக ம(மாற்ற

ஏர(மாளம(மான அரசியல் சக்திகய அகவ பசலவிட்டளளன.

உ பிரத(மாரஆணைம(மாக கடந் பிரத ஆண்ட பிற்ாலினிச பகுதியில்,  அதிமுக

கட்சிய(மால் நியமிக்கப்ாலினிச பட்ட ம(மாவட்ட ப பிரத(மாழில(மாளர் ஆகஆணையர்

மீது நம்பிக்கக கவத்து மீண்டம் மவகலக்கு திரும்பும(மாறு

ப பிரத(மாழில(மாளர்ககள அறிவறுத்தி,  மம(மாட்ட(மார் கசக்கிள

உற்ாலினிச பத்திய(மாளர்கள(மான யமஹ(மா மம(மாட்ட(மார் இந்திய(மா மற்றும்

ர(மாயல் என்ஃபீல்ட் மற்றும் வ(மாகன உதிரிப்ாலினிச ப(மாகங்கள

உற்ாலினிச பத்திய(மாளர(மான மிமய(மாங் ஷின் இந்திய(மா  பிரத(மானியங்கி

(MSI) நிறுவனம் ஆகியவற்றிற்கு எதிர(மான ப பிரத(மாழில(மாளர்களின்

இரண்ட ம(மா பிரத க(மாலம் நீடத் பிரத மாலினிச ப(மார்க்குஆணைம் மிக்க

மவகலநிறுத் பிரதங்ககள CITU திடீபரன நிறுத்தி விட்டது.

திமுக அ பிரதன் ஸ்ர(மாலினிச ம பிரத(மாழகமக் கட்சிகளுக்கு

வழங்கிய 250 மில்லியன் ரூாலினிச ப(மாவில், ஐந்தில் மூன்று ாலினிச பங்க(மான

150  மில்லியன் ரூாலினிச ப(மாய (150,000,000)  அவ்விரு ஸ்ர(மாலினிச

கட்சிகளில் ாலினிச பழகமய(மானது ஆன(மால் சிறிய கட்சிய(மான சிபிஐ

க்கு பசன்றது.  சிபிஐ இலிருந்து 1964  இல் பிரிந் பிரத சிபிஎம்

100 மில்லியன் (100,000,000) ரூாலினிச ப(மாகவ பாலினிச பற்றுக் பக(மாண்டது.

இந் பிரத இரண்ட ஸ்ர(மாலினிச கட்சிகளுமம ாலினிச பல  பிரதச(மாப் பிரதங்கள(மாக

மு பிரதல(மாளித்துவ ஸ் பிரத(மாாலினிச பகத்தின் ஒருங்கிகஆணைந் பிரத ாலினிச ப(மாகம(மாக

பசயல்ாலினிச பட்ட வருகின்றன என்ாலினிச பதுடன்,  மத்தியில் வலதுச(மாரி

மு பிரதல(மாளித்துவ அரச(மாங்கங்களுக்கு மீண்டம் மீண்டம்



முட்டக் பக(மாடத்துளளன,  மமலும் முகறமய இந்திய(மாவின்

ந(மான்க(மாவது மற்றும் ாலினிச பதிமூன்ற(மாவது பாலினிச பரிய ம(மாநிலங்கள(மான

மமற்கு வங்க(மாளம் மற்றும் மகரள(மாவில் அரச(மாங்கக்

கட்சிகள(மாக அகவ மசகவய(மாற்றுகின்றன.

ஆயினும்,  திமுக விடமிருந்து மநரடய(மாக ாலினிச பஆணைம் பாலினிச பற்றுக்

பக(மாண்ட பிரதற்க(மான ஸ்ர(மாலினிசக் கட்சிகளின் ஒப்பு பிரதல் அரசியல்

ரீதிய(மாக முக்கியத்துவம் வ(மாயந் பிரதது.  ஏபனனில் இந்திய

ப பிரத(மாழில(மாளர்கள மற்றும் ஒடக்கப்ாலினிச பட்ட

உகழப்ாலினிச ப(மாளர்களுக்க(மாக குரல் பக(மாடப்ாலினிச ப பிரத(மாக கூறிக்

பக(மாளளும் ஸ்ர(மாலினிஸ்டகளின் கூற்றுக்ககள மு பிரதல(மாவ பிரத(மாக

இது மகலிக் கூத் பிரத(மாக்குகிறது. என்ற(மாலும் கூட பிரதல(மாக, இந்திய

மு பிரதல(மாளித்துவத்தின் மு பிரதலீட்ட(மாளர் ச(மார்பு,  சந்க பிரத ச(மார்பு

“சீர்திருத் பிரத” திட்டத்க பிரத பசயல்ாலினிச படத்துவதில் அவர்கள

பக(மாண்டருந் பிரத ாலினிச பங்கின் விகளவ(மாக மக்கள ஆ பிரதரகவ

பாலினிச பரிதும் இழந்து நிற்கும் இந் பிரத கட்சிகளின் வீழ்ச்சியகடந் பிரத

நிகலகயமய அது பவளிப்ாலினிச படத்துவ பிரத(மாக உளளது.

திமுக வின் உறுதிச்ச(மான்று ாலினிச பத்திரத்தின் ச(மார(மாம்சத்க பிரத

பாலினிச பருநிறுவன பசயதி ஊடகங்கள அம்ாலினிச பலப்ாலினிச படத்தியமாலினிச ப(மாது,

“கூட்டண அரசியலின்” ஒரு ச(மா பிரத(மாரஆணை நடவடக்கக

என்ாலினிச ப பிரத(மாகமவ —அ பிரத(மாவது,  மு பிரதல(மாளித்துவ ாலினிச ப(மார(மாளுமன்ற

அரசியல் என்ாலினிச ப பிரதன் பாலினிச ப(மாருள, வ(மாக்குகள, அதிக(மாரம் மற்றும்

மகவலம(மான மாலினிச பரம்மாலினிச பசல்—  திமுக விடமிருந்து ப பிரத(மாகக

பாலினிச பற்றுக் பக(மாண்டக பிரத சிபிஐ அப்ாலினிச பட்டம(மாக ஆ பிரதரித் பிரதது.

சிபிஐ பாலினிச ப(மாதுச் பசயலர் ட.ர(மாஜ(மா “இது ய பிரத(மார்த் பிரதம(மானம பிரத”

என்றும்,  “ பிரதமிழ்ந(மாட்டல் திமுக விடமிருந்து கட்சி நிதி

பாலினிச பற்றுக் பக(மாண்டதில் பநறிமுகறயற்ற எதுவமில்கல.

அகனத்தும் பவளிப்ாலினிச பகடய(மாகவம் வங்கி ாலினிச பரிம(மாற்றத்தின்

மூலம(மாகவம் பசயல்ாலினிச படத் பிரதப்ாலினிச பட்டது.  ம பிரதர் பிரதல்

ஆகஆணையத்திற்கு ந(மாங்கள கஆணைக்குககள சமர்ப்பிக்கும்மாலினிச ப(மாது

அகவயகனத்தும் ப பிரதளிவ(மாகிவிடம்.  இது ம(மாநிலத்தில்

கூட்டண அரசியலின் ஒரு ாலினிச பகுதிமய” என்றும் ப பிரதரிவித் பிரத(மார்.

சிபிஎம் இன்  பிரதமிழ்ந(மாட ம(மாநில பசயலர் மக.

ாலினிச ப(மாலகிருஷ்ஆணைன் மிகவம் எச்சரிக்ககயுடன் இருந் பிரத(மார்.

ஆன(மால்,  திமுக உறுதிச்ச(மான்று ாலினிச பத்திரத்தின்

உண்கமத் பிரதன்கமக்கு அவர் சவ(மால் பசயயவில்கல.

“ம(மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து ந(மாங்கள ாலினிச பஆணைம் மசகரித்து, அத்

ப பிரத(மாகககய ம பிரதர் பிரதலுக்க(மாக பசலவ பசயம பிரத(மாம்,”  என்று

இந்து ந(மாளி பிரதழுக்கு அவர் ப பிரதரிவித் பிரத(மார்.  மமலும், “ந(மாங்கள

எக பிரதயும் மகறக்கவில்கல.  அகனத்தும்

பவளிப்ாலினிச பகடய(மாகமவ நடத் பிரதப்ாலினிச பட்டளளது” என்றும்

ப பிரதரிவித் பிரத(மார்.

அ பிரதகனத் ப பிரத(மாடர்ந்து,  சிபிஎம் அரசியல் குழு பவளியிட்ட

ஒரு அறிக்கக,  “சிபிஎம் இன் ம பிரதர் பிரதல் நிதி மற்றும்

பசலவினம் ப பிரத(மாடர்ாலினிச ப(மான” ஊடக அறிக்ககககள

கண்டத் பிரதது.  இந் பிரத அறிக்கககள அகனத்தும் “கட்சிகய

இழிவாலினிச படத்துவ பிரதற்க(மாக வடவகமக்கப்ாலினிச பட்ட  பிரதவற(மான

 பிரதகவல்கமளயன்றி மவபற(மான்றுமில்கல” என்றும் கண்டனம்

பசய பிரதது.

என்ற(மாலும் சிபிஎம் அறிக்ககமய “ பிரதவற(மான  பிரதகவல(மாக”

இருந் பிரதது.  இரண்ட  பிரதனித் பிரதனிய(மான சிக்கல்ககள குழப்பும்

வககயில் கவனம(மாக இது பவளியிடப்ாலினிச பட்டது: அகவ, திமுக

விடமிருந்து இந்திய(மாவின் பிர பிரத(மான ஸ்ர(மாலினிசக் கட்சி

நன்பக(மாகட பாலினிச பற்ற பிரத(மா;  மற்றும் இந்து மமல(மாதிக்கவ(மா பிரத

பிமஜபி அரச(மாங்கத்துடன் இகஆணைந் பிரத ஊடகங்கள

கூறுவ பிரதன்ாலினிச பட, திமுக நன்பக(மாகடயளித் பிரதது ப பிரத(மாடர்ாலினிச ப(மாக

ம பிரதர் பிரதல் ஆகஆணையத்திற்கு அது ஜஜூகல 10  அல்லது

பசப்டம்ாலினிச பர் 13 ம பிரததிகளில் சமர்ப்பித் பிரத ஆவஆணை ாலினிச பத்திரங்களில்

குறிப்பிட(மாமல் விட்ட பிரதன் மூலம(மாக சிபிஎம் சட்டத்க பிரத

மீறுகிற பிரத(மா என்ாலினிச ப பிரத(மாகும்.

சிபிஎம் அரசியல் குழு,  “குற்றச்ச(மாட்டக்கு ம(மாற(மாக,”

“மக்களகவ ம பிரதர் பிரதலின் மாலினிச ப(மாது பாலினிச பறப்ாலினிச பட்ட அகனத்து

நன்பக(மாகடகள மற்றும் நிதிகள ாலினிச பற்றிய விாலினிச பரங்கள ம பிரதர் பிரதல்

ஆகஆணையத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்ாலினிச பட்ட ம பிரதர் பிரதல் கஆணைக்கு

அறிக்ககயில் ப பிரதரிவிக்கப்ாலினிச பட்டளளன….  பாலினிச ப(மாயய(மாக

கூறப்ாலினிச படவது மாலினிச ப(மால எதுவம் மகறக்கப்ாலினிச படவில்கல” என்று

வலியுறுத்தியது.

சிபிஎம் அறிக்கக, திமுக வழங்கிய நிதிகய பாலினிச பற்றுக்

பக(மாண்டக பிரத ஒப்புக் பக(மாளள(மா பிரததுடன்,  அகவ “ பிரதவற(மான

 பிரதகவல்கமளயன்றி மவபற(மான்றுமில்கல” என்று ஊடக

அறிக்கககளில் அறிவித் பிரதது,  மமலும்,  பாலினிச ப(மாதுவில்

கிகடக்கக்கூடய சிபிஎம் இன் EIC  பிரத(மாக்கல்கள திமுக

ாலினிச பங்களிப்பு ாலினிச பற்றி எக பிரதயும் குறிப்பிடவில்கல,  இ பிரதன்

உட்குறிப்பு திமுக ாலினிச பங்களிப்காலினிச ப சிபிஎம் பாலினிச பற்றது பாலினிச ப(மாய

என்ாலினிச பம பிரத –  அரசியல் குழுவின் பவளிப்ாலினிச பகடய(மான

மந(மாக்கம(மாக இருந் பிரதது.

ஆன(மால்,  இந் பிரத மம(மாசடய(மான வகலப் பின்னல்

ஏற்றுக்பக(மாளளக்கூடயது அல்ல,  ஏபனன்ற(மால்,  திமுக வின்

உறுதிச்ச(மான்று ாலினிச பத்திரம்  பிரதவற(மானது என்று மகறமுகம(மாக

சிபிஎம் குறிப்பிடவ பிரத(மானது திமுக உடன் ஸ்ர(மாலினிஸ்டகளின்

கூட்டண குறித் பிரத சமரசத்க பிரத அாலினிச ப(மாயத்துக்கு

உளள(மாக்கியுளளது.

இவ்வ(மாறு சிபிஎம் அறிக்கககய அவர்கள பவளியிட்ட சில

ந(மாட்களில், அக்கட்சியின் ாலினிச பல அரசியல் குழு உறுப்பினர்கள

ஊடகங்களுக்கு மாலினிச பட்டயளித் பிரதனர்,  அதில் அவர்கள

 பிரதங்களது கட்சி உண்கமயில் திமுக விடமிருந்து

நிதியளிப்காலினிச ப பாலினிச பற்றுக் பக(மாண்டக பிரத ாலினிச பகிரங்கம(மாக

ஒப்புக்பக(மாண்டனர்.  திமுக உடன(மான சிபிஎம் இன்

உறவகளில் “மூடமகறப்பு” எதுவமில்கல என்று Print



வகலத்  பிரதளத்திற்கு இர(மாமச்சந்திரன் பிளகள ப பிரதரிவித் பிரத(மார்.

மமலும் பிளகள,  “எங்களது கட்சியின்  பிரதமிழ்ந(மாட்ட பிரிவ

நிதியளிப்காலினிச ப ஏற்றுக் பக(மாண்டது என்ாலினிச பதுடன்,  அகவ

அகனத்தும் பாலினிச ப(மாது இகஆணைய  பிரதளத்தில்

ாலினிச பதிவிடப்ாலினிச பட்டளளன,”  என்றும்,  “ஒட்டபம(மாத் பிரத ம பிரதர் பிரதல்

நடவடக்கககளுக்க(மாகமவ கூட்டண கட்சியிலிருந்து

அத்ப பிரத(மாகக பாலினிச பறப்ாலினிச பட்டது” என்றும் கூறின(மார்.

 பிரதமிழ்ந(மாட்கட  பிரதளம(மாகக் பக(மாண்ட சிபிஎம் அரசியல் குழு

உறுப்பினர(மான,  ஜ.  இர(மாமகிருஷ்ஆணைன்,  இந்து ந(மாளி பிரதழில்,

“திமுக விடமிருந்து நிதியளிப்காலினிச ப பாலினிச பற்ற உண்கமகய

ந(மாங்கள மகறக்கவில்கல.  எங்கள கஆணைக்குககள ம பிரதர் பிரதல்

ஆகஆணையத்திற்கு ந(மாங்கள சமர்ப்பித்துளமள(மாம் என்ாலினிச பதுடன்,

அவர்களும்  பிரதங்கள வகலத்  பிரதளத்தில் அ பிரதன் விாலினிச பரங்ககள

பாலினிச ப(மாதுமக்கள ாலினிச ப(மார்கவக்கு ாலினிச பதிவிடவளள(மார்கள” என்று

ப பிரதரிவித் பிரத(மார்.  என்ற(மாலும்,  ஸ்ர(மாலினிஸ்டகள

“பாலினிச பருநிறுவனங்களிலிருந்து நிதிககள திரட்டவில்கல” என்று

பந(மாண்டச்ச(மாக்கு கூறி,  பாலினிச பருவணக திமுக விடமிருந்து

சிபிஎம் நிதி பாலினிச பற்றுக் பக(மாண்டக பிரத இர(மாமகிருஷ்ஆணைன்

ாலினிச ப(மாதுக(மாத் பிரத(மார்.

இந் பிரத விவக(மாரத்தில் மமலும் கருத்தில் பக(மாளளத் பிரதக்க

அம்சம் ஒன்று உளளது.  ம பிரதர் பிரதல் ஆகஆணையத்திற்கு

பசப்டம்ாலினிச பர் 13  இல் சமர்ப்பிக்கப்ாலினிச பட்ட சிபிஎம் இன்

உறுதிச்ச(மான்று ாலினிச பத்திரத்க பிரதப் பாலினிச ப(மாறுத் பிரத வகர,  மக்களகவத்

ம பிரதர் பிரதல் மற்றும் ஒமர மநரத்தில் ஆந்திர(மா மற்றும் ஒடச(மா

ம(மாநிலங்களில் நடந் பிரத ம(மாநிலத் ம பிரதர் பிரதல்கள

ஆகியவற்றிற்க(மான அக்கட்சியின் ஒட்டபம(மாத் பிரத ம பிரதர் பிரதல்

பசலவ பவறும் 72 மில்லியன் ரூாலினிச ப(மாய என இருந் பிரதது.

இது,  திமுக அன்ாலினிச பளிப்ாலினிச ப(மாக வழங்கிய ப பிரத(மாககயில்

பம(மாத் பிரதம(மாக இல்ல(மாவிட்ட(மாலும்,  100  மில்லியன் ரூாலினிச ப(மாகவ

பாலினிச பற்று அத்ப பிரத(மாகககய அ பிரதன் பாலினிச பரிய கட்சி எந்திரத்திற்கு

நிதியளிக்க ாலினிச பயன்ாலினிச படத்தியது என்று உறுதிாலினிச பட

அறிவறுத்துகிறது. சிபிஎம்  பிரதகலகமயில(மான இடது முன்னண

ப பிரத(மாடர்ந்து 34  ஆண்டகள ஆட்சி அதிக(மாரத்க பிரத  பிரதக்க

கவத்து 2011  இல் அது முடவக்கு வந் பிரத ம(மாநிலம(மான

மமற்கு வங்க(மாளத்தில் சிபிஎம் இன் ஊழல் நிகறந் பிரத மற்றும்

அரசியல் ரீதிய(மாக சீரழிந் பிரத  பிரதன்கமயின் அளவ குறித்து

நிகறய மாலினிச பசுகிறது.  இவ்வ(மாற(மான வளர்ச்சியின(மால்,  அக்கட்சி

எந்திரத்திலிருந்து ஒரு கணசம(மான ாலினிச பகுதியினர் சமீாலினிச பத்திய

ஆண்டகளில் பிமஜபி க்கு  பிரத(மாவிவிட்டனர்.

இவ்வ(மாற(மாக மம(மாசம(மான இந்திய மு பிரதல(மாளித்துவ அரசியல்

ச(மாக்ககடயில் ஸ்ர(மாலினிஸ்டகள நீந்துவது

ஆச்சரியப்ாலினிச படத் பிரதக்க விடயம(மாக ம பிரத(மான்றவில்கல.  சிபிஎம்

பாலினிச ப(மாதுச் பசயலர் சீ பிரத(மார(மாம் பயச்சூரி ஒருமுகற

பாலினிச பருகமய(மாகக் கூறியது மாலினிச ப(மால,  1989  மு பிரதல் 2008

வகரயில(மான பிமஜபி அல்ல(மா பிரத ஒவ்பவ(மாரு இந்திய

அரச(மாங்கத்க பிரதயும் ஸ்ர(மாலினிஸ்டகள உருவ(மாக்கி அக பிரத

 பிரதக்ககவத்துக் பக(மாளவதில் முக்கிய ாலினிச பங்கு வகித் பிரதனர் –

அ பிரத(மாவது அடத் பிரதடத் பிரத ப பிரத(மாடர்ச்சிய(மான அரச(மாங்கங்ககள,

அவற்றில் பாலினிச பரும்ாலினிச ப(மாலும் சமூக ரீதிய(மாக தீங்கு

விகளவிக்கும் மு பிரதலீட்ட(மாளர் ச(மார்பு சீர்திருத் பிரதங்ககள

நகடமுகறப்ாலினிச படத்தியதும்,  மற்றும் வ(மாஷிங்டனுடன்

எப்மாலினிச ப(மாதும் பநருக்கம(மான உறவககள மாலினிச பண வந் பிரததும(மான

க(மாங்கிரஸ் கட்சித்  பிரதகலகமயில(மான அரச(மாங்கங்ககளயும்

அகவ  பிரதக்ககவத் பிரதன.

ஸ்ர(மாலினிஸ்டகளின் இந் பிரத அழுகிப்மாலினிச ப(மான அரசியலின் முடவ

என்னவ(மாக இருந் பிரதது என்ற(மால்,  இந்திய ப பிரத(மாழில(மாளர்கள

மற்றும் உகழப்ாலினிச ப(மாளர்களின் ாலினிச ப(மார்கவயில் அவர்கள

நன்மதிப்ாலினிச பற்றவர்கள(மாக ம பிரத(மான்றினர்.  அ பிரதன(மால்  பிரத(மான் ஒரு

ப பிரத(மாடர்ச்சிய(மான ம பிரதர் பிரதல் ம பிரத(மால்விககள அவர்கள

சந்தித்துளளனர்.  2004-09  மு பிரதல்,  ஸ்ர(மாலினிச கட்சி

 பிரதகலகமயில(மான இடது முன்னண மக்களகவயில் 60  க்கு

மமற்ாலினிச பட்ட ாலினிச ப(மார(மாளுமன்ற உறுப்பினர்ககளக் பக(மாண்ட

மூன்ற(மாவது பாலினிச பரிய கூட்டணய(மாக இருந்து வந் பிரதது

என்ற(மாலும்,  2019  பாலினிச ப(மாதுத் ம பிரதர் பிரதல்களில்,  சிபிஎம் மற்றும்

சிபிஐ இரண்டம் பம(மாத் பிரத எண்ணக்ககய(மாக பவறும் 5

ப பிரத(மாகுதிககளமய ககப்ாலினிச பற்றின.  இவற்றில்,  சிபிஎம் மற்றும்

சிபிஐ கட்சிகள  பிரதல(மா இரண்ட ப பிரத(மாகுதிகள வீ பிரதம்,

 பிரதமிழ்ந(மாட்டல் பாலினிச பரும்ாலினிச ப(மான்கம பவற்றிகய குவித் பிரத திமுக

வின் ஆ பிரதரவில்  பிரத(மான் பவன்றது.

திமுக ம பிரதர் பிரதல் நிதியளிப்பு பவளிப்ாலினிச ப(மாடகளுக்கு முன்னர்,

க(மாங்கிரஸ் கட்சியுடன(மான பவளிப்ாலினிச பகடய(மான ம பிரதர் பிரதல்

கூட்டணக்கு ஆ பிரதரவளிக்கும் அக்கட்சியின் கன்கன,

ம பிரதசியளவில(மான கட்சி கூட்டணக்கு ஒரு முன்ம(மாதிரிய(மாக

திமுக கட்சியுடன் சிபிஎம் உருவ(மாக்கியுளள கூட்ட(மாண்கம

ாலினிச பற்றி மாலினிச பசியது.

ஏப்ரல் 2018 இல் நடந் பிரத சிபிஎம் இன் மத்திய குழு கூட்டம்,

கட்சி அகமப்பு குறித் பிரத அறிக்ககயின் முடவககள

சுருக்கம(மாகக் கூறி,  சிபிஎம்,  “எந் பிரதபவ(மாரு புரட்சிகர

உளளடக்கமும் இல்ல(மா பிரத ஒரு பவகுஜன கட்சி” என்று

ஒப்புக் பக(மாண்டது.  இன்னும் மிகுந் பிரத உண்கமய(மான

விளக்கம் என்னபவன்ற(மால்,  இதுவம் சிபிஐ யும் இந்திய

மு பிரதல(மாளித்துவத்திற்கும் அ பிரதன் அரசிற்கும் கடகமப்ாலினிச பட்டகவ

என்ாலினிச பதுடன், ஆளும் கட்சியின் மநரட ஆ பிரதரவின் க(மாரஆணைம(மாக

அதிகரித் பிரதளவில் அகவ மி பிரதப்பில் இருக்கின்றன.  எனமவ,

ப பிரத(மாடர்ந்து ப பிரத(மாழில(மாள வர்க்கத்க பிரத கண்க(மாணக்கவம்

அரசியல் ரீதிய(மாக அ பிரதகன அடக்கி ஒடக்கவம் அவற்ற(மால்

முடயும்.


