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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

இந்திய ஸ்்ரஸ்ராலினிஸ்டுகள் எந்த வலதுந்த வலதுசஸ்ரார
ப ஸ்ராக்கக பின் ற்றுவது என் து குறித்து
ப ஸ்ராதிக்்ககஸ்ராள்கின்றனர
By Deepal Jayasekera and Keith Jones, 18 April 2018
ஆழமாக பிளவுபட்டுள்ள, இந்திியாவின பிரதான ஸ்ராலினிச கட்சிியான இந்திிய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்), ஹஹைதராபாத்தில இனற ததாடங்குகினற
மூனறாண்டுக்கு ஒருமுஹற நடக்கும் அக்கட்சியின மாநாட்டிற்குள் நுஹழகிறத.
ததாழிலாள வர்க்க நலனகள் குறித்த நிஹலப்பாட்டில இருந்த பார்க்கும் பபாத
இந்த பவறபாடுகள் முக்கிியத்தவமற்றஹவபிய. இந்நிஹலயில, அவர்கள் இரண்டு
வலதசார அரசிியல பபாக்குகஹள பினபற்றவஹதபியச சுற்றி வருகினறனர்,
அதிலும் குறிப்பாக, சமீப காலம் வஹர இந்திிய முதலாளித்தவத்தின முனனுரஹம
தபற்ற அரசாங்கக் கட்சிியான காங்கிரஸ் கட்சியுடன தவளிப்பஹடியாக எப்படி
இஹஇணைவத எனபத பற்றிபிய மும்முரமாக உள்ளனர்.
உலதகங்கிலும் உள்ள ஆளும் உியரடுக்கினஹரப் பபானபற, இந்திிய
முதலாளித்தவ வர்க்கமும், பிற்பபாக்குவாத, இராணுவவாத மற்றம் சர்வாதிகார
ஆட்சி முஹறகஹள தழுவி நிற்கும் வலஹத பநாக்கிபிய தீவிரமஹடந்த வருகினறத.
2014 இல அத, ததாழிலாளர் விபராத நவதாராளவாத சீர்திருத்தத்ஹத
தீவிரப்படுத்தவும், மற்றம் உலக அரங்கில அதன வலலரசாகும் இலட்சிியங்கஹள
இனனும் கடுஹமியாக முனதனடுக்கவும் பநாக்கம் தகாண்டு, நபரந்திர
பமாடிஹியயும் அவரத இந்த பமலாதிக்கவாத பாரதிிய ஜனதா கட்சிஹியயும் (BJP)
அதிகாரத்திற்கு தகாண்டுவந்தத.
தபருவணிக நிறவனங்களிடம் இருந்த உற்சாகமிக்க வரபவற்ஹப தபறம்
பநாக்கில, பிபஜபி அரசாங்கம், சமூக தசலவின தவட்டுக்கஹள தசய்தள்ளத,
அதிகரத்தளவில முதலீடுகஹள திரும்பப் தபற்றள்ளத (தனிியார்மியமாக்கல),
சுற்றசசூழல மற்றம் ததாழிலாளர் தநறிமுஹறகஹள நீக்கியுள்ளத, பமலும் இந்த
வகுப்புவாத பிற்பபாக்குத்தனத்ஹத தூண்டுகினற அபத பவஹளயில, சீனாவிற்கு
எதிரான வாஷிங்டனின இராணுவ-மூபலாபாிய தாக்குதலில இந்திியாஹவ ஒரு
முனனணி நாடாகவும் மாற்றியுள்ளத.

இதனுடன பபாட்டியிடும் கனஹன தியசசூரயின முனபனாடி பிரகாஷ காரத்
தஹலஹமயிலானத.
இத,
“பிராந்திிய
முதலாளித்தவ
கட்சிகளாக”
குஇணைாம்சப்படுத்தப்படும் கட்சிகஹளயும் உள்ளடக்கி, “அஹனத்த மதசசார்பற்ற
மற்றம் ஜனநாியக சக்திகஹளயும் அணிதிரட்டுவதன” மூலம் “பிபஜபி
அரசாங்கத்ஹத பதாற்கடிப்பபத பிரதான பணி” எனபஹத ஒப்புக்தகாள்கிறத.
ஆனால, காங்கிரஸ் கட்சி உடனான பதர்தலுக்கு முந்ஹதிய எந்ததவாரு “புரதல
அலலத பதர்தல கூட்டணிஹிய” எதிர்க்கிறத.
இந்திிய ஊடகங்கள், ஒரு உறதிப்பாடுள்ள “காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு” கனஹனயின
தஹலவராக காரத்ஹத சித்தரத்த வருகினறன. ஆனால அதன மீதான
அஹடியாளத்திற்கு முற்றிலும் தபாருந்தாதாக அத உள்ளத. பிபஜபி ஆட்சிக்கு
மீண்டும்
திரும்புவஹத
தடுப்பதற்கு
பதஹவப்பட்டால,
வாக்குகள்
எண்இணைப்பட்டவுடன, காங்கிரஸ் கட்சி தஹலஹமயிலான ஒரு அரசாங்கத்ஹதபிய
சிபிஎம் விரும்பும், அத கட்சியின தபாதச தசியலாளராக காரத் இருந்தபபாத
முதல மூனற ஆண்டுகளில சிபிஎம் நடந்த தகாண்டஹதப் பபானறதாக இருக்கும்.
அலலத, காரத்தம் அவரத ஆதரவாளர்களும் ததளிவுபடுத்திியத பபால,
காங்கிரஸ்
கட்சியுடன
தபியரளவிலான
கூட்டணி
எஹதயும்
சிபிஎம்
ஹவத்தக்தகாள்ளாத நிஹலயில, தமிழ்நாட்டில, காங்கிரகிரஸ்கிரஸூடன பதர்தல கூட்டணி
ஹவத்தள்ள திராவிட முனபனற்ற கழகம் (DMK) பபானற கட்சிகளுடன, சிபிஎம்
பதர்தல கூட்டணிகள் உருவாக்குவஹத அவர்கள் எதிர்க்கவிலஹல.

நானகு ஆண்டுகளாகபவ, அங்கு அரசாங்கத்தின மீத ததாழிலாளிகளும்
உஹழப்பாளிகளும் தகாண்டுள்ள எதிர்ப்புக்கு ஒரு பரந்த ஆதரவு அஹல
நிலவுகிறத, அதாவத, ஒரு கால நூற்றாண்டிற்கும் அதிகமாக பினபற்றப்பட்டுவரும்
“முதலீட்டாளர் சார்பு” சீர்திருத்தத்தின பபரழிவுகர விஹளவாக கருதப்படுகினற
மிகப்தபருமளவிலான பவஹலயினஹம, நீடித்த வறஹம, மற்றம் பரந்த சமூக
சமத்தவமினஹம பபானறவற்றின மீதான பரந்தளவிலான எதிர்ப்பாகபவ அஹதக்
கூறபவண்டும்.

இரு பிரவினருக்கும் இஹடபியியான பவறபாடுகள் எவ்வளவு குறகிியஹவ எனபத,
சிபிஎம் இன வாராந்திர ஆங்கில தமாழி இதழான People’s Democracy இன மார்ச
25 பததிிய தவளியீட்டில காரத் எழுதிிய தஹலியங்கம் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டத.
இத, “பிபஜபி அலலாத எந்ததவாரு கட்சியுடனும்” எனற ஒரு பதர்தல
மூபலாபாியத்திற்கு தீவிரமாக அஹழப்பு விடுத்தத, அதனபடி, பிபஜபி மற்றம்
அதன பதர்தல கூட்டணிகஹள பதாற்கடிப்பதற்கு சிறந்த வழிியாக அந்தந்த
மாநிலத்தில அதஹன எதிர்க்கும் எந்ததவாரு கட்சிியானாலும் அதஹன ஆதரப்பதன
மூலமாக “பிபஜபி விபராத வாக்குகஹள தமாத்தமாக பசகரப்பதற்கு” சிபிஎம்
உதவும். பமலும், “நவதாராளவாத” காங்கிரஸ் உடனான பதர்தல “கூட்டணி
அலலத புரதல” குறித்த அவரத எதிர்ப்ஹப பலமுஹற தவளிப்படுத்தகினற
பபாதிலும், காங்கிரஸ் வலுவான எதிர்க்கட்சிியாக உள்ள மாநிலங்களிதலலலாம்
அதனுடனான கூட்டணி அஹமக்கவும் இத தபாருந்தவதாக இருக்கும் எனற
சிபிஎம் இன “வாக்கு பசகரப்பு” தகாள்ஹகஹியயும் காரத் ததளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

இவ்வாறாக உக்கிரமஹடந்த வரும் வர்க்கப் பபாராட்டத்திற்கு பதிலிறக்கும்
வஹகயில ஸ்ராலினிஸ்டுகள், நீதிமனறங்களும், முதலாளித்தவ அடக்குமுஹற
எந்திரத்தின பிற பகுதிகளும் வகுப்புவாத பிற்பபாக்குக்கு எதிரான பபாராட்டத்தில
அரண்களாக இருக்க முடியும் எனக் கூறி, ததாழிலாள வர்க்கத்ஹத முதலாளித்தவ
வர்க்கத்தின கட்சிகளுடனும் மற்றம் அரசுடனும் பசர்த்த முடிசசுப்பபாடும்
அவர்களின முியற்சிகஹள இரட்டிப்பாக்கியுள்ளனர்.

ஒரு சில நாட்களுக்குப் பினனர், சிபிஎம் இன மத்திியக் குழு இதன
கருத்தாக்கத்ஹத நஹடமுஹறப்படுத்திியத. இத, காங்கிரஸ் ஆட்சி தசய்யும்
கர்நாடகாவில, பம 12 இல நடத்தப்படவுள்ள மாநிலத் பதர்தலகளில குறிப்பிட்ட
பதர்தல மாவட்டத்தில பிபஜபி பவட்பாளஹர விட தபரும்பாலும் மிகுந்த
வாய்ப்புள்ள பவட்பாளர் எவபரா அவருக்கு ஆதரவளிக்குமாற வாக்காளர்கஹள
வலியுறத்திியத.

கட்சியின தபாத தசியலாளரான சீதாராம் தியசசூர தஹலஹமயிலான ஒரு கனஹன,
2019 பதர்தலகளில காங்கிரஸ் உடனான ஒரு “புரதஹல” ஆதரக்கிறத எனபதடன,
முனனாள் பிபஜபி கூட்டாளிகள் உட்பட, பலபவற சாதிிய மற்றம் பிராந்திியக்
கட்சிகளுடனும் தவளிப்பஹடியான கூட்டணிகஹள ஹவத்தக்தகாள்ள விரும்புகிறத.

சிபிஎம், தசங்தகாடிகஹள அஹசத்த மற்றம் சில சமியங்களில ஒரு “பசாசலிச”
எதிர்காலம் பற்றி உரஹம பகாராத அபதபவஹள, அத இந்திிய அரசிியல
ஸ்தாபகத்தின ஒரு ஒருங்கிஹஇணைந்த அங்கமாக பல தசாப்தங்களாக தசியலபட்டு
வந்தள்ளத.

இரண்டு தசாப்தங்களாக, 1989 முதல 2008 வஹர, சிபிஎம் மும் அதன இடத
முனனணியும் ஒரு ததாடர்சசிியான வலதசார இந்திிய அரசாங்கங்கஹள தக்க
ஹவத்தன, அவற்றில தபரும்பாலானஹவ காங்கிரஸ் தஹலஹமயிலானஹவபிய.
இந்திிய முதலாளித்தவத்தின சுதந்திரத்திற்கு பிந்ஹதிய அரசு தஹலஹமயிலான
அபிவிருத்தித் திட்டத்தின கடும் வீழ்சசியுடன, 1991 இல ததாடங்கி இந்த
அரசாங்கங்கள், பூபகாள மூலதனத்திற்கு மலிவு உஹழப்பு புகலிடமாக இந்திியாஹவ
மாற்றம் மற்றம் வாஷிங்டன உடன முனதனப்பபாதம் தகாண்டிராத வஹகயிலான
உறவுகஹள முனதனடுக்கும் வஹகயிலான இந்திிய முதலாளித்தவத்தின புதிிய
திட்ட நிரஹல அமுலபடுத்தின.
இரண்டு கனஹனகளுபம இந்த சாதஹனஹிய பாதகாக்கினறன, அத்தடன கடந்த
கால நூற்றாண்டாக சிபிஎம் ஆட்சிியஹமத்தள்ள பமற்கு வங்கம், பகரளா மற்றம்
திரபுரா ஆகிிய மூனற மாநிலங்களில, தவளிப்பஹடியாக அவர்கள் குறிப்பிடும்
“முதலீட்டாளர் சார்பு” தகாள்ஹககஹள திணிப்பஹதயும் பாதகாத்தனர்.
ஒரு நீலக்கடல கடற்பஹட மற்றம் அணுவாயுத முத்ததாகுதி ஆகிியவற்றின
அபிவிருத்தி மூலமாக, இந்த நூற்றாண்டின ததாடக்கத்தில இருந்த இந்திிய
இராணுவத்தின மிகப் தபருமளவிலான விரவாக்கம் உட்பட, இந்திிய ஆளும்
வர்க்கத்தின வலலரசாகும் அபிலாஹலாஷைகள் மீத சிபிஎம் காட்டும் ஆதரவிலும்
எந்தவித பவறபாடுகஹளயும் அவர்கள் தகாண்டிருக்கவிலஹல.
பமலும், தியசசூர மற்றம் காரத்தின கனஹனகள் ஒரு பபாலித்தனமான
ஏகாதிபத்திிய எதிர்ப்ஹப ஊக்குவிப்பதிலும் ஒற்றஹமியாக உள்ளன. வாஷிங்டன
உடனான இந்திிய முதலாளித்தவத்தின இராணுவ-மூபலாபாிய கூட்டாண்ஹமக்கும்,
மற்றம் எப்பபாதம் அதிகரத்த வரும் பபார் அபாியத்திற்கும் எதிரான ஒரு உலக
பசாசலிச பபார்-எதிர்ப்பு இியக்கத்தின அபிவிருத்திஹிய அவர்கள் மாற்றாக
முனஹவக்கவிலஹல, ஆனால, “பனனாட்டு உலக ஒழுங்கிற்கும்” மற்றம் இந்திிய
உியரடுக்கு அதன “மூபலாபாிய சுியாட்சி” ஐ உறதிபடுத்தவதற்கும் அஹழப்பு
விடுக்கிறத, எனபவ, அத தனத தசாந்த சூஹறியாடும் நலனகஹள இனனும்
சுதந்திரமாக ததாடர முடியும்.
இருப்பினும், இரு கனஹனகளும் நீண்டகால பமாதலகளில உள்ளன. உண்ஹமயில,
அதனால தான, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில பல சந்தர்ப்பங்களில கசப்புடன
அவர்கள் பிளவுபட்டு இருந்தனர், எக்கஇணைமும் பிளவு ஏற்படலாம் எனபதற்கான
சாத்திியத்ஹத நிராகரக்க முடிியாமல இருந்தத.
இந்த வாரம் நஹடதபறவுள்ள கட்சி மாநாட்டில முனஹவக்கப்பட பவண்டிிய அவரத
முக்கிிய அரசிியல தீர்மானத்ஹத மத்திிய குழு நிராகரத்த, காரத் சமர்ப்பித்த
தீர்மானத்ஹத ஏற்றக் தகாண்ட பினனர், கட்சித் தஹலவராக தனத
இராஜினாமாஹவ தியசசூர ஜனவரயில முஹறியாக அறிவித்தார்.
கட்சி தஹலஹமயின உத்திரவின பபரல, அவரத பதவியில ததாடர்ந்த நீடிப்பதற்கு
தியசசூர ஒப்புக்தகாண்டார். ஆனால, அவரும் அவரத ஆதரவாளர்களும், இந்த
வாரம் மாநாட்டில காரத் பிரவின “தந்திபராபாிய வழி” ஹிய முறிியடிக்கும்
அவர்களத உரஹமஹிய நிஹலநாட்டுவர் எனபஹத அவர் ததளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
தசய்தி ஊடக அறிக்ஹககளின படி, ஐம்பதிற்கும் பமலான பக்கங்கள் தகாண்ட
தீர்மானம் ஏழாயிரத்திற்கும் பமலான திருத்தங்களுடன சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளத.
இத்தஹகிய அதிக எண்ணிக்ஹகயிலான திருத்தங்களுக்கான காரஇணைமாக, அஹவ
கட்சி தஹலஹமக்குள் இருக்கினற தகாள்ஹக பிளஹவபிய பநரடிியாக
சார்ந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறத.
2015 இல நடந்த கட்சியின கஹடசி மாநாட்டின பபாததான தபாதச தசியலாளர்
பதவிஹிய தியசசூர ஏற்றார் எனறாலும், மீண்டும் அவஹர அப்பதவிக்கு
பதர்ந்ததடுக்கப்படுவஹத சவால தசய்ியவும் காரத் பிரவு தியாராகி வருவதாகவும்
ததரவித்தள்ளத. வரவிருக்கும் மத்திிய குழு தான தபாதச தசியலாளஹர
பதர்ந்ததடுக்கும் எனபதடன, மாநாட்டின முடிவில அத அறிவிக்கப்படும்.
ஆழ்ந்த பகாஷடி பிளவுகளின பினனணியில கட்சிக்கான பதர்தல ஆதரவில ஒரு
தபரும் இழப்பு உள்ளத, அதற்கு காரஇணைம், இக்கட்சி ஆட்சி அஹமத்த

மாநிலங்களில வலதசார தகாள்ஹககஹள அத அமுலபடுத்திியத மற்றம்
காங்கிரஸ் கட்சி தஹலஹமயிலான பதசிிய அரசாங்கங்கள் உடன அத
தகாண்டிருந்த தநருங்கிிய அஹடியாளம், மற்றம் இந்திிய அரசிியல
ஸ்தாபகத்திற்குள் அதற்கு இருக்கும் தசலவாக்கு பபானறவற்றின விஹளவுகள்
தான.
மிக சமீபத்தில 2009 வஹரயிலும், இந்திிய பாராளுமனறத்தில மூனறாவத தபரிய
சக்திியாக சிபிஎம் தஹலஹமயிலான இடத முனனணி இருந்தத, மற்றம் 1977 முதல
ஆட்சி அஹமத்திருந்த பமற்கு வங்கம் உட்பட மூனற மாநிலங்களில ஆட்சி
தசய்தத.
தற்பபாத, அதற்கு பதசிிய பாராளுமனறத்தின பமல சஹபயில ஒரு டசினுக்கும்
குஹறவான இடங்கள் தான உள்ளத, பமலும் பகரள மாநிலத்தில மட்டுபம
அரசாங்கம் அஹமத்தள்ளத.
பமற்கு வங்கத்ஹத தளமாகக் தகாண்ட தியசசூர பிரவு, அம்மாநிலத்தில
திரஇணைாமூல காங்கிரஸ் மற்றம் பிபஜபி இஹடபிய அதிகரத்தவரும் பதர்தல
தருவமுஹனப்பின காரஇணைமாக, காங்கிரஸ் கட்சி உடன தவளிப்பஹடியான பதர்தல
கூட்டணி அஹமக்காவிட்டால 2019 பதர்தலகளில அத தஹடத்தக் கட்டப்படும்
எனற அஞ்சுகிறத.
மற்தறாரு புறம், பகரளாஹவ தளமாகக் தகாண்ட காரத் பிரவு, அம்மாநிலத்தில
இடத முனனணியின பிரதான எதிரியாக காங்கிரஸ் கட்சி உள்ள நிஹலயில,
அதனுடனான எந்ததவாரு தவளிப்பஹடியான சிபிஎம் இன கூட்டணிபியா அலலத
“புரதபலா” அவர்களத வாய்ப்புகஹள அங்கு பசதப்படுத்தம் எனற நம்புகிறத.
இத்தஹகிய முரண்பட்ட பதர்தல கட்டாியங்களுக்கு பமலாக, சிபிஎம் இஹஇணைந்த
இந்திிய ததாழிற்சங்கங்களின ஹமிய அதிகாரத்தவத்தின தபரும்பகுதிஹிய
உள்ளடக்கிிய காரத் கனஹன, காங்கிரஸ் உடன சிபிஎம் கூட்டணி அஹமப்பதால
உஹழக்கும் மக்களிஹடபிய அத இனனும் அதன மதிப்ஹப இழக்க பநரடும்
எனபதடன, இசசூழ்நிஹலகளின கீழ் இடஹத பநாக்கிிய ஒரு விஹரவான மாற்றமும்
நிகழக்கூடும் எனற அதன அசசத்ஹத தகாண்டுள்ளத. இத ததாடர்பாக, பஜர்மி
பகார்பினின பிரட்டிஷ ததாழிற் கட்சி (இடத) க்கு, அதாவத சிக்கன நடவடிக்ஹக
மற்றம் பபாஹர எதிர்ப்பதற்கான அவருஹடிய கூற்றக்களுக்கு இருந்த தபரும்
ஆதரஹவ காரத் முனனிஹலப்படுத்திக் காட்டினார்.
அள்ளி வீசப்பட்ட அதன இடத வாய் வீசசுக்கள் சிஹதக்கப்பட்ட நிஹலயில, சமூக
எதிர்ப்ஹப கட்டுப்படுத்தவதிலும் மற்றம் அரசிியல ரீதிியாக திஹசதிருப்புவதிலும்
அவர்கள் ததாடர்ந்த முக்கிிய பங்கு வகிப்பஹத இந்திிய முதலாளித்தவத்திற்கு
நிரூபிப்பதன மூலமாக ஸ்ராலினிஸ்டுகள் அவர்களத தசலவாக்ஹக மீட்தடடுக்க
முடியும் எனற கஇணைக்கீட்டின அடிப்பஹடயில “மக்களின இியக்கங்கஹள”
கட்டிதியழுப்புவதில கவனம் தசலுத்தமாற சிபிஎம் க்கு காரத் அஹழப்பு
விடுக்கிறார்.
ததாழிலாள
வர்க்கத்திஹடபிய
தபருகிவரும்
எதிர்ப்பு
ததாடர்பான
ஸ்ராலினிஸ்டுகளின உண்ஹமியான அணுகுமுஹற நனறாக எடுத்தக்காட்டப்பட்டத
எதில எனறால இந்திியாவின பூபகாள அளவில இஹஇணைக்கப்பட்ட உற்பத்தி
ததாழிலகளில நிலவுகினற மலிவுகூலி உஹழப்பு நிஹலஹமகளுக்கு சவாலாக
இருந்ததற்காக, பஜாடிக்கப்பட்ட தகாஹலக் குற்றசசாட்டுக்களின பபரல ஆயுள்
தண்டஹன விதிக்கப்பட்டுள்ள மாருதி சுசூகி ததாழிலாளர்கஹள அவர்கள்
ஹகவிட்டதில தான.
இந்திியா முழுவதிலும் உள்ள பவஹல வழங்குநர்கள் வழஹமியாக “மாருதி சுசூகி
நிறவனத்தில நடந்தஹத” சுட்டிக்காட்டி ததாழிலாளர்கஹள அசசுறத்தவும்
ததாழிலாளர் எதிர்ப்ஹப ஒடுக்கவும் முஹனகினறனர் எனபத தபாதவாக ததரந்த
விலாஷைியமாக இருந்தாலும் கூட, மாருதி சுசூகி ததாழிலாளர்கஹள தனிஹமப்படுத்தம்
அவர்களத முியற்சிகஹள ததாடர்வதாக, ஸ்ராலினிஸ்டுகளின 50 பக்கங்களுக்கு
பமற்பட்ட தீர்மானம், மாருதி சுசூகி ததாழிலாளர்கள் பற்றிிய அலலத அவர்களத
நிஹலஹம பற்றிிய எந்ததவாரு குறிப்ஹபயும் தகாண்டிருக்கவிலஹல எனபத
குறிப்பிடத்தக்கத.

