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சர்வததேசத்

ததேதொழிலதொள

வர்க்கத்தின்

ஐக்கியத்திற்கதொன

தினனமதொன தனம தினத்தேன்ற, நதொன்கதொம் அகிலத்தின்
அஅனனத்துலகக் குழுவும் உலக தசதொசலிச வஅனலத் தேளமும்
உலதகங்கிலும்
தலதொ போரதொட்டங்களில்
ஈடுலட்டிருக்கும்
ததேதொழிலதொளர்களுக்கு
தேனமது
வதொழ்த்துக்கஅனள
ததேரிவித்துக்தகதொள்கின்றன.
உலக
ட்த போரதொட்ஸ்கிச
இயக்கத்அனதேப்
பி போரதிநிதித்துவம்
தசய்யும் நதொங்கள், ஆளும் வர்க்கத்தின் அநீதிகளதொல்
லதொதிக்கப்லட்டிருக்கும்
அஅனனவருக்கும்,
குறிப்லதொக
இந்தியதொவில் தகதொடூ போரனமதொக லலியதொக்கப்லட்டிருக்கும் னமதொருதி
சுசுகி ததேதொழிலதொளர்களுக்கு, னமனிதேர்களுக்குரிய அடிப்லஅனட
உரிஅனனமகஅனளக் கூட னமறக்கிற குத போரதொதேனமதொன ஏகதொதிலத்திய
னமற்றம் முதேலதொளித்துவ அ போரசதொங்கங்களதொல் மிருகத்தேனனமதொன
துன்புறத்தேலுக்கு
ஆளதொகியிருக்கும்
னமத்தியகிழக்அனகச
தசர்ந்தே நிர்க்கதியதொக்கப்லட்ட அகதிகளுக்கு, கதொசதொவில்
இஸ்த போரலிய
ஆட்சியின்
னமனிதேப்
லடுதகதொஅனல
வன்முஅனறயதொல் லதொதிக்கப்லட்டிருப்லவர்களுக்கு, னமற்றம்
அதனமரிக்கதொவில்
தகஸ்டதொதலதொஅனவ
ஒத்தே
ததேடுதேல்தவட்அனடகளதொல்
நதொட்அனட
விட்டு
திருப்பியனுப்லப்லடுகின்ற
புலம்தலயர்ந்தே
னமக்களுக்கு,
எங்களது சதகதொதே போரத்துவ வதொழ்த்துக்கஅனளயும் ததேரிவித்துக்
தகதொள்கிதறதொம்.
ஏகதொதிலத்திய
குற்றவியல்தேனத்அனதே
அம்லலப்லடுத்துவதேற்கதொன
தேனது
தீ போரமிக்க
தலதொ போரதொட்டத்அனதேத் ததேதொடர்கின்ற ்ற ஜன்ற ஜூலியதொன் அசதொஞ்சிற்கு
அஅனனத்துலகக் குழு வதொழ்த்துக்கஅனள ததேரிவிப்லதுடன்,
அவர் விடுதேஅனலஅனய சதொதிப்லதேற்கதொன தேனது முயற்சிஅனய
இ போரட்டிப்லதொக்குவதேற்கும் உறதிதயடுக்கிறது.
்ற ஜனநதொயகத்திற்கு
எதி போரதொக
அதிகரித்துச
தசல்லும்
தேதொக்குதேல்கள், வலது-சதொரி னமற்றம் அ போரசு-ஆதே போரவிலதொன
எததேசசதொதிகதொ போரத்தின்
தலருகும்
அசசுறத்தேல்
னமற்றம்
தல போரழிவுக போரனமதொன
தலதொர்களின்
தலருகும்
அலதொயம்
ஆகியவற்றக்கு எதி போரதொன தலதொ போரதொட்டத்தில் உலதகங்கிலும்
சர்வததேசத்
ததேதொழிலதொள
வர்க்கத்அனதேயும்
இஅனளஞர்கஅனளயும் அணிதி போரட்டுவதேற்கதொன எந்தேதவதொரு
முயற்சிஅனயயும் விட்டுஅனவக்கதொது என்ற உறதிஅனயயும்
2018 தனம தினத்தேன்ற அஅனனத்துலகக் குழுவும் உலக
தசதொசலிச வஅனலத் தேளமும் அறிவிக்கின்றன.
இந்தே ஆண்டின் தனம தினம் அசதொதேதொ போரணனமதொன வ போரலதொற்ற
முக்கியத்துவத்அனதேக் தகதொண்டதேதொகும். 1818, தனம 5 அன்ற
பிறந்தே
நவீன
உலகத்தின்
னமதொதலரும்
சடவதொதே
1- May Day 2018, Joseph Kishore and David North,

தனமய்யியலதொளரும் பு போரட்சிக போர சிந்தேஅனனயதொளருனமதொன கதொ போரல்
னமதொர்க்ஸின் இருநூறதொவது பிறந்தே தினம் தநருங்குஅனகயில்
இந்தே தனம தினம் தகதொண்டதொடப்லடுகின்றது. “உலகத்
ததேதொழிலதொளர்கதள ஒன்றலடுங்கள்” என்ற கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி அறிக்அனகயில் னமதொர்க்ார்க்ஸமார்க்ஸும் அவ போரது லல தேசதொப்தே கதொல
ததேதொழரும் நண்லருனமதொன பித போரடரிக் ஏங்தகல்சும் ஒலித்தே
முழக்கம், வர்க்கப் தலதொ போரதொட்டம் மீண்டும் லகி போரங்கனமதொக
தவடித்துக் தகதொண்டிருக்கும் நிஅனலயில், இன்ற மீண்டும்
சக்தியுடன் எதித போரதொலிக்கிறது.
உலக முதேலதொளித்துவத்தின் அனனமயனமதொன அதனமரிக்கதொவில்,
ததேதொழிலதொள வர்க்கம், தலருநிறவன ததேதொழிற்சங்கங்களதொல்
லல தேசதொப்தேங்கள் கதொட்டிக்தகதொடுக்கப்லட்டு வந்தேதேற்குப்
பின்னர்,
இப்தலதொது
தேனது
லலத்அனதே
கதொட்டத்
ததேதொடங்கியிருக்கிறது. வீழ்சசி கதொணும் ஊதியங்கள்,
அதிகரித்துச
தசல்லும்
ஆத போரதொக்கிய
ல போரதொனமரிப்புச
தசலவுகள், னமற்றம் ்ற ஜனநதொயகக் கட்சியதொலும் குடிய போரசுக்
கட்சியதொலும் தனமற்லதொர்அனவ தசய்யப்லட்ட லல தேசதொப்தே கதொல
நிதிநிஅனல
தவட்டுக்களின்
னமற்றம்
சிக்கன
நடவடிக்அனககளின் விஅனளவுகள் ஆகியவற்றக்கு எதி போரதொக
நதொடு முழுவதிலும் லத்தேதொயி போரக்கணக்கதொன ஆசிரியர்கள்
தலதொ போரதொடிக் தகதொண்டிருக்கின்றனர். ஐத போரதொப்லதொஅனவ எடுத்துக்
தகதொண்டதொல் பி போரதொன்சில் ததேதொழிலதொளர்கள் ்ற ஜனதொதிலதி
இனமதொனுவல் னமக்த போரதொனின் சிக்கன நடவடிக்அனககஅனளயும்
சர்வதொதிகதொ போர உத்தே போரவதொஅனணகஅனளயும் எதிர்த்துப் தலதொ போரதொடி
வருகின்றனர்,
ஐக்கிய
இ போரதொஜ்ஜயத்தில்
விரிவுஅன போரயதொளர்களும் த்ற ஜர்னமனியில் நூறதொயி போரக்கணக்கதொன
ததேதொழிற்சதொஅனலத் ததேதொழிலதொளர்களும் இந்தே ஆண்டின்
ஆ போரம்லத்தில்
தலரும்
தவஅனலநிறத்தேங்கஅனளத்
ததேதொடக்கினர். கிரீசில், பிற்தலதொக்குத்தேனனமதொன அ போரசியல்
தனமதொசடியதொளர் அதலக்சிஸ் சிப் போரதொஸ் தேஅனலஅனனமயிலதொன
முதேலதொளித்துவ சிரிசதொ அ போரசதொங்கத்தினதொல் திணிக்கப்லட்ட
சிக்கன
நடவடிக்அனககளுக்கு
எதி போரதொக,
்ற ஜனவரியில்,
ததேதொழிலதொளர்கள் கப்லல் தலதொக்குவ போரத்து னமற்றம் தலதொதுப்
தலதொக்குவ போரத்அனதே மூடினர்.
2018 இன் முதேல் நதொன்கு னமதொதேங்கள், ்ற ஜனவரியில் ஈ போரதொனில்
சிக்கன
நடவடிக்அனககளுக்கு
எதி போரதொன
லதொரிய
ஆர்ப்லதொட்டங்கள்;
அனநஜீரியதொ,
தகன்யதொ
னமற்றம்
சிம்லதொப்தவயில்
ஆசிரியர்கள்
னமற்றம்
விரிவுஅன போரயதொளர்களின் தவஅனலநிறத்தேங்கள்; துனிசியதொவில்
ஆசிரியர்களின் ததேசிய அளவிலதொன ஒரு தவஅனலநிறத்தேம்;

தனமக்சிதகதொ,
பித போரசில்
னமற்றம்
ஃபூட்தடதொரிதகதொவில்
ஆசிரியர்களின் தவஅனலநிறத்தேம்; சீனதொவில் ததேதொழில்நுட்லத்
ததேதொழிலதொளர்களின் மூன்ற வதொ போர கதொல தவஅனலநிறத்தேம்;
கனடதொவின்
விண்ட்ார்க்ஸதொரில்
வதொகன
உற்லத்தித்
ததேதொழிலதொளர்களின் தவஅனலநிறத்தேம் னமற்றம் இன்னும் லல
உள்ளிட
உலதகங்கிலும்
தவஅனலநிறத்தேங்கஅனளயும்
ஆர்ப்லதொட்டங்கஅனளயும் கண்டிருக்கிறது.
இந்தே அபிவிருத்திகள் எல்லதொதனம வர்க்கப் தலதொ போரதொட்டம்
விரிவஅனடயும் கதொணுகிறதும் தவடிப்பு தகதொள்கிறதுனமதொன
ஒரு சர்வததேச நிகழ்சசிப்தலதொக்கின் ஆ போரம்ல கட்டத்அனதே
னமட்டுதனம பி போரதிநிதித்துவம் தசய்கின்றன. ததேதொழிலதொள
வர்க்கத்அனதே ஒரு பு போரட்சிக போர சமூக சக்தி இல்அனல என்ற
கூறியததேதொடு நவீன சமூகத்தின் தலதொ போரதொட்டங்கள் இனம்,
லதொலினம்
னமற்றம்
லதொலியல்
தநதொக்குநிஅனல
ஆகியவற்அனறதய அனனமயம்தகதொண்டதேதொக இருக்குதனமன்ற
கூறிய
குட்டி-முதேலதொளித்துவ
தலதொலி-இடதுகளின்
பிற்தலதொக்குத்தேனனமதொன
ஏனமதொற்ற
தீர்வுகஅனள
இஅனவ
னமறதேலிக்கின்றன.
ததேதொழிலதொள

வர்க்கத்தின்

பு போரட்சிக போரப்

லதொத்தி போரத்அனதே

நி போரதொகரித்தே அவர்கள், பிற்தலதொக்குத்தேனனமதொன ததேதொழிற்சங்க
அதிகதொ போரத்துவங்களுடனதொன
தேனமது
கூட்டணிஅனயயும்
அவற்றக்கதொன
தேனமது
விசுவதொசத்அனதேயும்
நியதொயப்லடுத்துவதேற்கதொக
அவ்வதொற
தசய்தேனர்.
ததேதொழிற்சங்கங்களின்
வலது-சதொரி
லதொத்தி போரத்அனதேயும்
ததேதொழிலதொள-வர்க்கத்திற்கு-குத போரதொதேனமதொன
தேன்அனனமஅனயயும்
அம்லலப்லடுத்தியஅனதே அல்லதொனமல் நதொன்கதொம் அகிலத்தின்
அஅனனத்துலகக் குழுவின் தவதறந்தே நிஅனலப்லதொடும் தலதொலிஇடதுகளதொல்
இத்தேஅனன
கடுஅனனமயதொகத்
தேதொக்கப்லட்டதில்அனல.
ஆயினும்
2018
இல்
ததேதொழிலதொளர்களுக்கும்
ததேதொழிற்சங்கங்களுக்கும்
இஅனடயிலதொன தனமதொதேல்தேதொன் வர்க்கப் தலதொ போரதொட்டத்தின்
வளர்சசியின் ஒரு வஅன போரயறக்கின்ற அம்சனமதொக இருக்கிறது.

முன்கண்டி போரதொதே அளவுக்கு தசல்வந்தேர்களுக்கு தசல்வம்
னமறலங்கீடு
தசய்யப்லடுவதேற்கு
எழுகின்ற
எதிர்ப்பு
அஅனனத்அனதேயும்
ஒடுக்குவதேற்கு
ததேதொழிற்சங்கங்கள்
தசயற்லட்டு வந்திருக்கின்றன. தசல்வத்தின் இந்தே ல போரந்தே
லரினமதொற்றனமதொனது,
உலகின்
லதொதிக்கும்
தனமலதொன
தசல்வத்அனதே உலக னமக்கள்ததேதொஅனகயின் லணக்கதொ போர 1
சதேவீதேம் தலர் கட்டுப்லடுத்துகின்றதேதொன ஒரு புள்ளிஅனய
எட்டி விட்டிருக்கிறது. 2030 க்குள்ளதொக இந்தே ஒரு சதேவீதேம்
மூன்றில் இ போரண்டு லங்கு தசல்வத்அனதேக் கட்டுப்லதொட்டில்
தகதொண்டிருக்கும் என்றம் னமதிப்பிடப்லடுகிறது.
சனமத்துவமின்அனனம னமற்றம் சிக்கன நடவடிக்அனககளுக்கதொன
எதிர்ப்பு
தலருகுகின்ற
நிஅனலயில்,
தலருநிறவன
உய போரடுக்கின் கட்டஅனளகளுக்கதொன எந்தே தவளிப்லட்ட
எதிர்ப்அனலயும் தேனிஅனனமப்லடுத்துவதேற்கும் மூடுவதேற்குனமதொன
தேனமது முயற்சிகஅனள ததேதொழிற்சங்கங்கள் இ போரட்டிப்லதொக்கிக்
தகதொண்டிருக்கின்றன. அதனமரிக்கதொவில், தீவி போரனமதொன சமூகக்
தகதொலத்அனதேயும் முதேலதொளித்துவத்திற்கதொன எதிர்ப்அனலயும்
ஒவ்தவதொரு
கருத்துக்கணிப்பும்
எடுத்துக்கதொட்டுகின்ற
நிஅனலயிலும், தசன்ற ஆண்டில் நடந்தே முக்கியனமதொன லணி
நிறத்தேப் தலதொ போரதொட்டங்களில், 1947 ஆம் ஆண்டுக்குப்
பிந்அனதேய
கதொலத்தின்
இ போரண்டதொவது
மிகக்குஅனறந்தே
எண்ணிக்அனகயதொக,
தவறம்
25,000
ததேதொழிலதொளர்கள்
னமட்டுதனம
ஈடுலட்டனர்.
ஐக்கிய
இ போரதொஜ்ஜயத்தில்,
தவஅனலநிறத்தேங்களில்
ததேதொஅனலந்தே
தவஅனலநதொட்களின்
எண்ணிக்அனகயதொனது,
சு போரங்கத்
ததேதொழிலதொளர்களது
தவஅனலநிறத்தேம் நஅனடதலற்ற 1984 ஆம் ஆண்டில் 27
மில்லியனதொக இருந்தேதுடன் ஒப்பிட்டதொல், 2016 இல் இந்தே
எண்ணிக்அனக 322,000 ஆகவும் 2015 இல் 170,000 ஆகவும்
இருந்தேது.

அஅனனமப்புகளின்
லதொத்தி போரனமதொனது,
ததேதொழிலதொளர்களுக்கு
சலுஅனககஅனள
வழங்கவதேற்கு
முதேலதொளிகளுக்கும்
அ போரசுக்கும் தநருக்குதேலளிப்லதில் ததேதொடங்கி மூலதேனத்அனதே
ஈர்ப்லதேற்கு
வசதியதொக
முதேலதொளிகளுக்கு
விட்டுக்தகதொடுப்புகஅனள
வழங்க
ததேதொழிலதொளர்கஅனள
தநருக்குவதேற்கு
உருனமதொறியிருக்கிறது.”
வர்க்கப்
தலதொ போரதொட்டத்தின் அபிவிருத்தியதொனது, ததேதொழிலதொளர்கஅனள
இந்தே அஅனனமப்புகளுடன் முன்தனப்தலதொஅனதேயும் விட மிக
தந போரடியதொன தனமதொதேலுக்குள் தகதொண்டுவரும் என்லஅனதே அது
வலியுறத்தியது.

ததேதொழிற்சங்கங்களுக்கு
தவளியிலும்
அவற்றக்கு
எதி போரதொகவும் தவஅனலநிறத்தேங்கஅனள ஒழுங்கஅனனமப்லதேற்கு
ததேதொழிலதொளர்கள்
-குறிப்லதொக,
அதனமரிக்கதொவில்
ஆசிரியர்கள்தசய்கின்ற
முயற்சிகள்
ஆளும்
உய போரடுக்கின் னமனதில் திகிஅனலக் கிளப்பியிருக்கிறது.
ததேதொழிலதொளர்கள்
தேகவல்
லரினமதொறிக்
தகதொள்வதேற்கும்
எதிர்ப்அனல
ஒருங்கிஅனணப்லதேற்கும்
சமூக
ஊடகத்
தேளங்கஅனளப் லயன்லடுத்துவதேற்கதொன லதிலிறப்பில், தசன்ற
ஆண்டில் கூகுள் அதேன் ததேடல் தசயல்முஅனறகளில்
திரித்தேல் தவஅனல தசய்தேதுடன் ததேதொடங்கி இஅனணயத்
தேணிக்அனகக்கதொன
பி போரசசதொ போரத்அனதே
தீவி போரப்லடுத்துவதேன்
மூலனமதொக
அது
லதிலிறத்துக்
தகதொண்டிருக்கிறது.
ததேதொழிலதொள
வர்க்கத்தின்
சுயதொதீனனமதொன
ஒழுங்கஅனனமப்புக்கதொகவும்
அணிதி போரட்டலுக்கதொகவும்
சஅனளக்கதொனமல் தலதொ போரதொடுகின்ற உலக தசதொசலிச வஅனலத்
தேளம் அதேன் அனனமயனமதொனததேதொரு இலக்கதொக இருந்து
வருகிறது.

மில்லியன்
கணக்கதொதனதொரின்
அனுலவத்தில்
இந்தே
லகுப்லதொய்வு ஊர்ஜதேம் தசய்யப்லட்டிருக்கிறது. கதொல்
நூற்றதொண்டுக்கும் அதிகனமதொன கதொலனமதொய், வ போரலதொற்றில்

வர்க்கப் தலதொ போரதொட்டத்அனதே தேடுப்லதேற்கு முதேலதொளித்துவக்
கட்சிகளும், ததேதொழிற்சங்கங்களும் னமற்றம் அவற்றின்
உயர்-நடுத்தே போர-வர்க்க
ஒட்டுவதொல்களும்
தசய்கின்ற

தசதொசலிச
சனமத்துவக்
கட்சியின்
முன்தனதொடியதொன
ததேதொழிலதொளர் கழகம் 1993 இல் பின்வருனமதொற எழுதியது,
“ஒவ்தவதொரு
நதொட்டிலும்
இந்தே
அதிகதொ போரத்துவ

2- May Day 2018, Joseph Kishore and David North,

முயற்சிகள் ததேதொல்விகதொணும், தசதொல்லப் தலதொனதொல் அஅனவ
ஏற்கனதவ
ததேதொல்வி
கண்டு
தகதொண்டிருக்கின்றன.
“ல போரந்துலட்ட னமக்களின் தநதொக்குநிஅனலயதொனது”, நதொன்கதொம்
அகிலத்தின் ஸ்தேதொலக ஆவணத்தில் லிதயதொன் ட்த போரதொட்ஸ்கி
எழுதினதொர், “முதேலதொகவும் முதேன்அனனமயதொகவும் சிஅனதேந்து
தசல்லும்
முதேலதொளித்துவத்தின்
நிஅனலஅனனமகளதொலும்,
இ போரண்டதொவதேதொய், லஅனழய ததேதொழிலதொளர்’ அஅனனமப்புகளது
துத போரதொக அ போரசியலதொலும் தீர்னமதொனிக்கப்லடுகிறது. இந்தேக்
கதொ போரணிகளில், முதேலதொவதுதேதொன், சந்ததேகமில்லதொனமல், மிகத்
தீர்க்கனமதொன ஒன்றதொய் இருக்கிறது: வ போரலதொற்றின் விதிகள்
அதிகதொ போரத்துவ எந்தி போரத்அனதே விடவும் வலிஅனனமயதொனஅனவ.”
வ போரலதொற்றின்
விதிகளும்
முதேலதொளித்துவத்தின்
மு போரண்லதொடுகளும் சர்வததேசத் ததேதொழிலதொள வர்க்கம் என்ற
ஒரு சமூக சக்திஅனய உருவதொக்கியிருக்கின்றன. இது
தலதொ போரதொட்டத்தில் நுஅனழகின்ற தவஅனளயில், முதேலதொளித்துவ
ஆளும் உய போரடுக்கினரின் அத்தேஅனன கணக்குகஅனளயும்
முறியடிக்கிறது.
முதேலதொளித்துவ உற்லத்தியின் பூதகதொளனமயனமதொக்கனமதொனது,
லஅனழய ததேதொழிலதொளர் அஅனனமப்புகள் னமற்றம் சமூக
்ற ஜனநதொயகக்
கட்சிகளின்
ததேசியவதொதே
சீர்திருத்தேவதொதே
முன்தனதொக்குகஅனளப் லலவீனப்லடுத்திய அததேதவஅனளயில்,
சீனதொ, இந்தியதொ னமற்றம் பிற ஒடுக்கப்லட்ட நதொடுகளில் நூற
மில்லியன்
கணக்கிலதொன
ததேதொழிலதொளர்களின்
தசர்க்அனகயுடன் சர்வததேசத் ததேதொழிலதொள வர்க்கத்தின்
வலுஅனவ
மிகப்தலருனமளவில்
அதிகரித்திருக்கிறது.
இஅனணயவழியிலதொன தேகவல்ததேதொடர்பு வடிவங்களிலதொன
னமதொற்றங்கள்
உலதகங்கிலுனமதொன
ததேதொழிலதொளர்கள்
உடனடியதொகத் தேகவல்கஅனளப் லரினமதொறிக் தகதொள்வதேற்கும்
ஒழுங்கஅனனமத்துக் தகதொள்வதேற்கும் அனுனமதிக்கின்றன. சமூக
சனமத்துவமின்அனனமயின்
தீவி போர
வளர்சசியதொனது சமூகக்
தகதொலத்தின்
ஒரு
தலரும்
அஅனணத்ததேக்கத்அனதே
உருவதொக்கியிருப்லததேதொடு,
அததேதந போரத்தில்
ஆளும்
வர்க்கத்தின் அத்தேஅனன ஸ்தேதொலகங்களது நம்லகத்தேன்அனனம
னமற்றம் அதிகதொ போரத்அனதே லலவீனப்லடுத்தியிருக்கிறது.
இதேன்
விஅனளவுகள்
பு போரட்சிக போரனமதொனஅனவ.
வர்க்கப்
தலதொ போரதொட்டங்கள்
அவற்றின்
ஆ போரம்ல
வடிவத்தில்
ஊதியங்கள், னமருத்துவப் ல போரதொனமரிப்பின் மீதேதொன தேதொக்குதேல்,
ததேதொழிலதொளர்களது
தவவ்தவற
பிரிவுகளது
தவஅனல
நிஅனலஅனனமகள்
ஆகியவற்அனறச
சுற்றியஅனவயதொக
இருக்கின்றன.
ஆயினும்,
ஒரு
கண்ணியனமதொன
வதொழ்க்அனகக்குரிய
ஊதியத்துக்கு,
சுகதொதேதொ போரப்
ல போரதொனமரிப்புக்கு, தலதொதுக் கல்விக்கு, ஒரு லதொதுகதொப்லதொன
ஓய்வுக்கதொலத்திற்கு
தகதொண்டிருக்கின்ற
உரிஅனனமஅனயப்
லதொதுகதொப்லதேற்கதொக தலதொ போரதொடுஅனகயில், இஅனவதயல்லதொம் ஒரு
லகுதியதொன
பி போரசசிஅனனகளல்ல,
னமதொறதொக
வர்க்கப்
பி போரசசிஅனனகளதொகும். அதேதொவது, அஅனனத்து நதொடுகளிலும்
உள்ள அஅனனத்து ததேதொழிலதொளர்களும் ஒரு தலதொதுவதொன
இயக்கத்தில் ஐக்கியப்லடுவதேற்கதொன அவசியத்அனதே, இஅனவ,
ஒவ்தவதொரு புள்ளியிலும் முன்நிறத்துகின்றன. னமதொர்க்சும்
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ஏங்தகல்சும்
வலியுறத்தியஅனதேப்
தலதொல,
ஒவ்தவதொரு
வர்க்கப் தலதொ போரதொட்டமுதனம ஒரு அ போரசியல் தலதொ போரதொட்டனமதொகும்அது அதிகதொ போரத்திற்கதொன ஒரு தலதொ போரதொட்டனமதொகும். அ போரஅனசயும்
அதேன் அத்தேஅனன துஅனண உறப்புகஅனளயும் கட்டுப்லதொட்டில்
தகதொண்டிருக்கிற முதேலதொளித்துவ தவகுசிலவ போரதொட்சியின்
தசல்வத்தின்
மீதும்
சிறப்புரிஅனனமகள்
மீதும்
ஒரு
முன்முஅனனத் தேதொக்குதேல் நடத்தேப்லடதொனமல் தநருக்கும்
சமூகத் ததேஅனவயின் ஒன்தறதயதொன்றம் கூட பூர்த்தி
தசய்யப்லட முடியதொது.
தனமலும்,
ததேதொழிலதொளர்கள்
சு போரண்டல்
னமற்றம்
சனமத்துவமின்அனனமயின்
பின்விஅனளவுகளுக்கு
னமட்டுனமல்லதொனமல்,
அதேனுடன்
பிரிக்கவியலதொது
ததேதொடர்புதகதொண்டதேதொக,
உலகப்
தலதொர்
னமற்றம்
எததேசசதொதிகதொ போரவதொதேத்தின்
அசசுறத்தேலுக்கும்
முகம்தகதொடுத்துக்
தகதொண்டிருக்கின்றனர்.
ஆளும்
வர்க்கங்கள், ஒவ்தவதொரு தேடஅனவயும் சனமதொளிக்க முடியதொதே
தநருக்கடிகளுக்கு
முகம்தகதொடுக்கின்ற
நிஅனலயிலும்,
ஆக்த போரதொஷனமதொன உள்முக தனமதொதேல்கள் னமற்றம் சமூகப்
லதேட்டங்களதொல் சூழப்லடுகின்ற நிஅனலயிலும், இருலதேதொம்
நூற்றதொண்டின்
மிகதனமதொசனமதொன
லயங்க போரங்கஅனள
நிஅனனவுக்குக்
தகதொண்டுவ போரக்
கூடிய
இ போரதொணுவவதொதே
வன்முஅனற னமற்றம் உள்நதொட்டு ஒடுக்குமுஅனறயின் ஒரு
னமட்டத்திற்கு
அஅனவ
தேயதொரிப்பு
தசய்து
தகதொண்டிருக்கின்றன.
ததேதொழிலதொள
வர்க்க
எதிர்ப்பின்
ஆ போரம்லகட்ட
தவளிப்லதொடுகள்
எத்தேஅனன
முக்கியத்துவம்
வதொய்ந்தேஅனவயதொக இருக்கின்ற தலதொதிலும், அஅனவ னமட்டும்
சர்வததேச
ததேதொழிலதொள
வர்க்கம்
முகம்தகதொடுக்கின்ற
வ போரலதொற்றக் கடஅனனமகஅனளத் தீர்த்து விட முடியதொது.
ததேதொழிலதொள
வர்க்கத்தின்
தவஅனலத்திட்டம்
முதேலதொளித்துவத்அனதே சீர்திருத்துவதேல்ல, னமதொறதொக அதேஅனனத்
தூக்கிவீசுவதேதொகும். னமதொர்க்ஸ் 1865 இல் எழுதியவதொறதொக:
இந்தே
அன்றதொடப்
தலதொ போரதொட்டங்களது
இறதியதொன விஅனளவு குறித்து ததேதொழிலதொள
வர்க்கம் தேம்அனனம தேதொதனம மிஅனகனமதிப்பீடு
தசய்துதகதொள்ளக்
கூடதொது.
அவர்கள்
விஅனளவுகஅனள
எதிர்த்துப்
தலதொ போரதொடிக்
தகதொண்டிருக்கின்றனத போர
அன்றி
அந்தே
விஅனளவுகளுக்குக்
கதொ போரணனமதொனவற்அனற
எதிர்த்து அல்ல என்லஅனதேயும்; அவர்கள்
கீழ்தநதொக்கிய
நகர்வின்
தவகத்அனதேக்
குஅனறக்கின்றனத போர அன்றி, அதேன் திஅனசஅனய
னமதொற்றவில்அனல
என்லஅனதேயும்;
அவர்கள்
வலிநிவதொ போரணிகஅனளப்
லயன்லடுத்திக்
தகதொண்டிருக்கின்றனத போர அன்றி, தநதொஅனயக்
குணப்லடுத்தேவில்அனல
என்லஅனதேயும்
னமறந்துவிடக் கூடதொது. ஆகதவ மூலதேனத்தின்
இந்தே ஓயதொதே ஆக்கி போரமிப்புகளில் இருந்ததேதொ
அல்லது சந்அனதே னமதொற்றங்களில் இருந்ததேதொ

இஅனடவிடதொது
ஊற்தறடுக்கின்ற
இந்தே
தேவிர்க்கவியலதொதே
தகரில்லதொ
தலதொ போரதொட்டங்களினதொல்
அவர்கள்
முற்றதொக
விழுங்கப்லட்டுவிடக் கூடதொது. இப்தலதொஅனதேய
அஅனனமப்புமுஅனறயதொனது, அவர்கள் மீது அது
திணிக்கின்ற
அத்தேஅனன
துய போரங்களுடன்
தசர்த்து, அததேசனமயத்தில், சமூகத்தின் ஒரு
தலதொருளதொதேதொ போர
னமறகட்டுனமதொனத்திற்கு
அவசியனமதொக
இருக்கின்ற
சடப்தலதொருள்
நிஅனலஅனனமகள் னமற்றம் சமூக வடிவங்கள்
சூழ இருக்கிறது என்லஅனதே அவர்கள் புரிந்து
தகதொள்ள தவண்டும். “ஒரு நியதொயனமதொன நதொள்
தவஅனலக்கு ஒரு நியதொயனமதொன நதொள் கூலி!”
என்ற லழஅனனமவதொதே இலட்சியமுழக்கத்திற்குப்
லதிலதொக

அவர்கள்

“கூலி

முஅனறஅனய

ஒழிப்லது” என்ற பு போரட்சிக போர சுதலதொகத்அனதே
தேனமது லதேதொஅனககளில் தலதொறிக்க தவண்டும்.
[னமதிப்பு, விஅனல னமற்றம் இலதொலம்]
கூலி
முஅனறஅனய,
அதேதொவது
முதேலதொளித்துவத்அனதே,
ஒழிப்லததே லற்றிதயரியும் அ போரசியல் பி போரசசிஅனனயதொகும்.
தலதொர், சனமத்துவமின்அனனம னமற்றம் சர்வதொதிகதொ போரத்திற்கதொன
ல போரந்தே னமக்களின் எதிர்ப்பும், உலதகங்கும் ததேதொழிலதொளர்கள்
னமற்றம்
இஅனளஞர்களது
வளர்ந்து
தசல்லும்
தலதொ போரதொட்டங்களும்
அதிகதொ போரத்அனதேக்
அனகப்லற்றி
தலதொருளதொதேதொ போர வதொழ்க்அனகஅனய லகுத்தேறிவதொன கட்டுப்லதொடு,
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சர்வததேச ஒருங்கிஅனணப்பு னமற்றம் சமூக சனமத்துவத்தின்
அடிப்லஅனடயில் மீள்கட்டுனமதொனம் தசய்கின்ற ஒரு நனவதொன
அ போரசியல் இயக்கனமதொக உருனமதொற்றப்லட்டதொக தவண்டும்.
இந்தேக் கடஅனனமஅனய நிஅனறதவற்றவதிலதொன அத்தியதொவசிய
சதொதேனனமதொன
பு போரட்சிக போரத்
தேஅனலஅனனமயதொக,
நதொன்கதொம்
அகிலத்தின் அஅனனத்துலகக் குழு, உலக ட்த போரதொட்ஸ்கிச
இயக்கம்
இருக்கிறது.
தனம
தினத்அனதேயும்,
கதொ போரல்
னமதொர்க்ஸின்
இருநூறதொவது
பிறந்தே
தினத்அனதேயும்
தகதொண்டதொடுகின்ற தவஅனளயில், உலதகங்கிலும் தசதொசலிச
சனமத்துவக் கட்சிகஅனளயும், அதேன் இஅனளஞர் அஅனனமப்லதொன,
தசதொசலிச சனமத்துவத்திற்கதொன சர்வததேச இஅனளஞர் னமற்றம்
னமதொணவர் அஅனனமப்அனலயும் தகதொண்ட ICFI இல் இஅனணந்து
அதேஅனனக் கட்டிதயழுப்புகின்ற முடிஅனவ தனமற்தகதொள்ள
எனமது
வதொசகர்கள்
அஅனனவஅன போரயும்
நதொங்கள்
அஅனழக்கிதறதொம்.
இந்தே சனிக்கிழஅனனம, னமதொர்க்ஸின் இருநூறதொவது பிறந்தே
நதொள் வருகின்ற தனம 5 அன்ற னமதொஅனல 5.30 னமணி EDT க்கு
ICFI அதேன் வருடதொந்தி போர சர்வததேச இஅனணயவழி தனமதினப்
தல போரணிஅனய
நடத்துகிறது,
இது
உலதகங்கிலும்
இஅனணப்பில்
தந போரஅனலயதொக
ஒளில போரப்லப்லடவிருக்கிறது. 2018 தனம தினப் தல போரணிக்கு
லதிவு தசய்வதேற்கும் அதில் கலந்து தகதொள்வதேற்கும்
உலதகங்கும்
உள்ள
எனமது
வதொசகர்கள்
னமற்றம்
அஅனனத்துத்
ததேதொழிலதொளர்கஅனளயும்
நதொங்கள்
வலியுறத்துகிதறதொம்.
wsws.org/mayday

