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இந்திய நீதிமன்றம் ம்றம் மாருதி சுசுக
 தி்றம் மாழிில்றம் மாளர்களின் பின் பிணின் பிணை மனுன் பிணி
நிர்றம் மாகரிக்கறத.
By Keith Jones,

ஆயுள்

தண்டடன்டனை
விதிக்கப்பட்ட
13
மமாருதி
சுசுக
 ததமாழிிலமாளர்களில் 3 பபர் தங்களது பமல் முடன் முறையீட
விண்ணப்பம் வி் விசமாரடனணக்கு வரும் வடனரயில் பிடனணயில்
விடவிக்கும்படி பகட்ட தமாக்கல்  த் விசய்த மனுடனவ பஞ்் விசமாப் மற்றும்
ஹரிரியமா்டனைமா உரியர் நீதிமன்் முறைங்கள் அிலட்சிரியமமாக நிரமாகரித்து தூக்க
வீசி்டனை.
அக்படமாபர் 12,  தவள்ளிகழடனம அன்று, தன் முன்னிடனிலயில்
வந்த
 ததமாழிிலமாளர்களின்
பிடனணக்கமா்டனை
பகமாரிக்டனகடனரிய
ஈவிரக்கமற்று உரியர் நீதிமன்் முறை நீதிபதி எ.பி. த் விசசௌதிரி நிரமாகரித்தமார்.
ஜமாமின் பகமாரிக்டனகக்கு ஆதரவமா்டனை எந்த வமாதங்கடனளயும் கூட
அவர் பகட்க தரியமாரமாக இல்டனில.
் விசண்டீப் தி திலமான், சு தரஷ் துல் மற்றும் தன்ரமாஜ் பமாம்பி
ஆகபரியமாருக்கு ஆதரவமாக வமாதமாடம் இந்திரியமாவின் முன்்டனைண
குடிஉரிடனம பமாதுகமாப்பு வழக்கறிஞரமா்டனை  தரபபக்கமா ஜமான், அரசின்
பழிவமாங்கும் நடவடிக்டனகரியமால் பமாதிக்கப்பட்டவர்கபள இந்த
 ததமாழிிலமாளர்கள்
என்படனத
எடத்து
கமாட்டம்
வடனகயில்
மடனிலரியளவு ஆதமாரங்கடனள அடிக்க முன்டனவத்தமார்.
ஆ்டனைமால் நீதிபதி இடனத எடனதயும்  தபமாருட்படத்தவில்டனில.
மமாருதி சுசுக நிர்வமாகத்பதமாட இடனணந்து  ததமாழிிலமாளர்களுக்கு
எதிரமாக ஆதமாரங்கடனள பபமாலிஸ்  தபமாய்ரியமாக சித்தரித்து
இருக்க் முறைது என்பதற்கு மறுக்க முடிரியமாத அளவு ஆதமாரங்கள்
இருக்க் முறைது. நிர்வமாகத்தமால் தூண்டிவிடப்பட்ட  ததமாழிற்் விசமாடனிலயில்
எற்பட்ட கிலவரத்தின் இடனடயில் ஜடையில் ஜுடனில 18, 2012 அன்று,
எற்பட்ட மர்மமமா்டனை தீயிற்கும்  ததமாழிிலமாளர்களுக்கும்  ததமாடர்பு
இருப்பதற்கமா்டனை எந்த ஆதமாரமும் இல்டனில. இந்த தீரியமால் எற்பட்ட
புடனகடனரிய சுவமாசித்து அந்த நிறுவ்டனைத்தின் பமிலமாளர் உயிர்
இ் முறைந்ததமாக கூ் முறைப்படக் முறைது. ஆ்டனைமால் ஜமான் ஆரம்பிப்பதற்கு
முன்பப நீதிபதி  த் விசசௌத்ரி அவடனர முடக்க அமரடனவத்து விட்டமார்.
கண் இடனமக்கும் பநரத்தில், ஆறு ஆண்ட சிடன் முறை தண்டடன்டனைடனரிய
முன்பப அனுபவித்த  ததமாழிிலமாளர்களில், 3 பபரின் பிடனண
மனுடனவ நீதிபதி நிரமாகரித்தமார்.
மமாருதி சுசுக நிறுவ்டனைத்தின் இந்த 13  ததமாழிிலமாளர்கள், இந்திரிய
ஆளும் வர்க்கத்தமால் ஒரு முன்னுதமாரணமமா்டனை தண்டடன்டனைக்கு
குறிடனவக்கப்பட்டள்ள்டனைர். அதற்கு கமாரணம் அவர்கள் குடன் முறைந்த
ஊதிரியம், சுரண்டப் படம் சுழ்நிடனில மற்றும் ஒப்பந்த முடன் முறை
ஆகரியவற்றுக்கு எதிரமாக ஹரிரியமா்டனைமா ம த்டனை் விசரில், ஜப்பமாடன்டனை
ப் விசர்ந்த
வமாக்டனைம்
தரியமாரிக்கும்
ஆடனிலயில்
அவர்களது
பபமாரமாட்டத்டனத முன் த்டனைடத்தது தமான்.

23 October 2018
இந்த பபமாரமாட்டம், இந்திரியமாவின் தடனிலநகரமா்டனை  தடல்லிக்கு
அருகல் இருக்கும் மிக பரந்த  ததமாழிற்குழுமங்கள் நிடன் முறைந்த
குர்கமான் மமா த்டனை் விசர்  ததமாழிற்் விசமாடனில வட்டத்தில்,  ததமாழிிலமாளர்
எதிர்ப்பு பபமாரமாட்டத்திற்கமா்டனை குவிடனமரிய புள்ளிரியமாக மமாறி
இருக்க் முறைது.
அந்த 13  ததமாழிிலமாளர்களில் 12 பபர் மமாருதி சுசுக  ததமாழிிலமாளர்
் விசங்கத்தின்
(MSWU)
அலுவிலக
நிர்வமாககள்
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
அர் விசமாங்கத்தமால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட,
நிர்வமாகத்துக்கு ் விசமார்பமா்டனை  ததமாழிற்் விசங்கத்துக்கு எதிரமாக, 2011-12
ஆகரிய கமாிலங்களில் உக்கரமமா்டனை பபமாரமாட்டங்கள் மற்றும் ஆடனில
உள்ளிருப்புகள் மூிலமமாக  ததமாழிிலமாளர்கள் MSWU என்் முறை
 ததமாழிற்் விசங்கத்டனத உருவமாக்க்டனைர்.
பவறு வழியின்றி நிர்ப்பந்ததின் கமாரணமமாக MSWU டனவ
அங்கீகரித்த அடத்த நமான்கு மமாதத்திற்குள்ளமாக, மமாருதி சுசுக
நிர்வமாகம் பபமாலிஸ் மற்றும் கமாங்கரஸ் தடனிலடனமிலமா்டனை ஹரிரியமா்டனை
அர் விசமாங்கத்பதமாட
இடனணந்து
 ததமாழிிலமாளர்கடனள
திருப்பி
அடித்தது.
ஜடையில் ஜுடனில 12, 2012 அன்று நடந்த ் விசம்பவங்கடனள டனவத்து
நூற்றுக்கும் பமற்பட்ட MSWU பபமாரமாளித்  ததமாழிிலமாளர்கடனள
டனகது  த் விசய்தது மட்டம் இல்ிலமாமல், 2,400  ததமாழிிலமாளர்கடனள
அதமாவது ஒட்ட தமமாத்த  ததமாழிிலமாளர் படனடடனரிய வீட்டக்கு
அனுப்பிரியது.
மமாருதி  ததமாழிிலமாளர்கடனள பமாதுகமாக்கும்  தபமாருட்ட, இந்திரிய
மற்றும் ் விசர்வபத் விச  ததமாழிிலமாளர்கடனள ஒன்றிடனணப்பதற்கமா்டனை,
நமான்கமாம் அகிலத்தின் அடன்டனைத்துிலகக் குழுவின் பிரச்் விசமாரத்தின்
பமாகமமாக உிலக ப் விசமா் விசலி் விச வடனிலத் தளம் இந்த பஜமாடிப்புகடனள
மிக  ததளிவமாக அம்பிலப்படத்தி இருக்க் முறைது.
ஆ்டனைமால்,
148
 ததமாழிிலமாளர்கள் மீது
 தகமாடனில மற்றும்
பரியங்கரமமா்டனை கரிமி்டனைல் குற்் முறைச்் விசமாட்டகள் சுமத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட
பபமாலிஸின் வி் விசமாரடனணகளும், மற்றும்  ததமாழிிலமாளர்கள் மீதமா்டனை
குற்் முறைச்் விசமாட்டகள்
அடன்டனைத்தும்,
ஆரம்பம்
முதபில
பபமாலிரியமா்டனைடனவரியமாகவும் உண்டனமக்கு பு் முறைம்பமாகவும் இருந்தது.
அந்த கிலவரத்தில்  ததமாழிிலமாளர்கள், ஆயுதமமாக வமாக்டனைத்தின்
எந்த பமாகத்டனத பரியன்படத்தி்டனைமார்கள் என்பது உட்பட அவர்கள்
தரப்பு வமாதத்டனத பபமாலிோலிஸடையில் ஜும் நிர்வமாக தரப்பும் வழக்கல்
 ததமாடர்ந்து மமாற்றி மமாற்றி கூறி்டனைமார்கள்.
வழக்கன் முக்கரிய அதமாரங்கடனள தரும் டனகபரடனக ப் விசமாதடன்டனை
மற்றும் தடவிரியல் ப் விசமாதடன்டனை ஆகரியவற்டன் முறை பபமாலிஸ் நடத்த
தவறிரியடனத  ததமாழிிலமாளர் பமாதுகமாப்பு வழக்கறிஞர்கள் சுட்டிக்
கமாட்டி்டனைர்.

எதிர்தரப்பின்
வமாதத்தில்
உள்ள
ஓட்டனடகள்
மற்றும்
 ததமாடர்ச்சியின்டனம ஆகரியவற்டன் முறை மடன் முறைக்க, வழக்டனக வி் விசமாரிக்கும்
நீதிபதிரியமா்டனை ரமாஜிண்டர் பமால்  தகமாரியல், ் விசட்டத்டனத மமாற்றி,
குற்் முறைமற்் முறைவர் என்று நிருபிக்கும்  தபமாறுப்டனப  ததமாழிிலமாளர் பமல்
சுமத்திரியது மட்டம் அல்ிலமாமல், அவபர எதிர்தரப்புக்கு பவண்டிரிய
வமாதங்கடனள எடத்து  தகமாடத்தமார்.

மமாருதி சுசுக  ததமாழிிலமாளர்கடனள பபமான்று, தமிழ்நமாட்டனட ப் விசர்ந்த
இந்த  ததமாழிிலமாளர்களும், நிறுவ்டனைம், நீதிமன்் முறைம், பபமாலிஸ், அரசு
ஆகரியவற்றின் கூட்டச் ் விசதிடனரிய எதிர் தகமாள்கன்் முறை்டனைர். நிறுவ்டனைத்தின்
பவண்டபகமாள் மற்றும் நீதிமன்் முறைத்தின் அனுமதி ஆகரியவற்டன் முறை
 தகமாண்ட  ததமாழிிலமாளர்களின் ஆடனில உள்ளிருப்பு பபமாரமாட்டம்
மற்றும் மறிரியல் ஆகரியவற்டன் முறை பபமாலிோலிஸமார் உடனடத்த்டனைர்.

MSWU

க்கு ் விசமாதகமமாக இருப்பமார்கள் என்றும் அல்ிலது அதன்
ஆதரவமாளர்களமால் பரியமுறுத்தபட்ட இருப்பமார்கள் என்றும் கூறி,
எந்த குற்் முறை பின்்டனைணயும் இல்ிலமாத, ஜடையில் ஜுடனில 18,2012 ் விசம்பவத்திற்கு
் விசமாட்சிரியமாக இருந்த அடன்டனைத்து  ததமாழிிலமாளர்கடனளயும் ் விசமாட்சி
 த் விசமால்ில விடமாமல் நீதிபதி தடத்து விட்டமார்.

குர்கமான் மமா த்டனை் விசர்  ததமாழிற்பபட்டனடயில் உள்ள  ததமாழிிலமாளர்கள்,
மமாருதி  ததமாழிிலமாளர்கடனள ஒரு வர்க்கப் பபமாரமாளிகள் என்று
அங்கீகரிப்பது மட்டம் அல்ிலமாது, அவர்கள் மீதும் பவடனிலயில்
இருந்து நீக்கப்பட்ட 2400  ததமாழிிலமாளர் மீதும் அனுதமாபம்
 தகமாண்ட உள்ள்டனைர்.

நிர்வமாகம் தந்த பட்டிரியடனில டனவத்துத்தமான் 89  ததமாழிிலமாளர்கடனள
பபமாலிஸ் டனகது  த் விசய்து இருக்க் முறைமார்கள் என்படனத  ததமாழிிலமாளர்
பமாதுகமாப்பு வழக்கறிஞர்கள் நிருபித்ததின் பின்்டனைர், அவர்கடனள
பவறு வழியின்றி மன்னித்து விடதடனில  த் விசய்த்தமார் நீதிபதி.
பமலும்
28
 ததமாழிிலமாளர்களில்
ரியமாடனரயுபம
எதிர்தரப்பு
் விசமாட்சிகளமால்
் விசரிரியமாக
அடனடரியமாளம்
கமாட்டமுடிரியவில்டனில
என்பதமால், அவர்கடனள எந்த குற்் முறை் விசமாட்டம் இல்ிலமாமல் விடதடனில
 த் விசய்ரிய பவண்டிரிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது.

பிரமாமணர்கள்
எப்படி
தமாழ்த்தப்பட்டவர்கடனள
இழிவமாக
நடத்தி்டனைமார்கபளமா அபதபபமாில இந்திரிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
(மமார்க்சிஸ்ட்) மற்றும் இந்திரிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஐ) ஆகரிய
ஸ்ரமாலினி் விச கட்சிகடனள ப் விசர்ந்த  ததமாழிற்் விசங்களமா்டனை CITU மற்றும்
AITUC ஆகரியடனவ மமாருதி சுசுக  ததமாழிிலமாளர் பபமாரமாட்டத்டனத
திட்டமிட்ட தனிடனமப்படத்தி்டனை.

முக்கரிய குற்் முறைவமாளிகளமாக கருதப்பட்ட, மமாருதி சுசுக  ததமாழிிலமாளர்
் விசங்கத்தின் தடனிலவர்கள் மீதமா்டனை ் விசட்டபூர்வமமா்டனை பழிவமாங்கடனில
நிடனிலநிறுத்தும் பநமாக்கத்பதமாடதமான்,  தகமாரியல் அவ்வமாறு  த் விசய்தமார்.
வழக்டனக வி் விசமாரிக்கும் பபமாலிஸ் அதிகமாரிகளின் வழிகமாட்டதலின்
பபரில் தமான் பபமாலிஸ் ஆதமாரங்கடனள பபமாலிரியமாக தரியமாரித்தது
என்படனத நீதிபதி  தகமாரியல் த்டனைது தீர்ப்பில் ஒப்புக் தகமாண்டமாலும்
கூட எல்ிலமா ஆதமாரமும்  தபமாய் அல்ில என்க் முறைமார்.
முதலீட்டமாளர்களுக்கு இவர்கடனள ஒரு முன்னுதமாரணமமாக கமாட்ட
பவண்டம் என்ப் முறை இந்த வழக்டனக ் விசமார்ந்த எதிர்தரப்பி்டனைரும்,
நீதிபதிகளும்  தவளிப்படனடரியமாக மீண்டம் மீண்டம்  த் விசமால்லி
வந்த்டனைர்.
“நமது

 ததமாழில்துடன் முறை வளர்ச்சி குடன் முறைந்து இருக்க் முறைது. FDI
( தவளிநமாட்ட பநரடி முதலீட) வ் முறைண்ட விட்டது, பிரதமர் நபரந்திர
பமமாடி “MAKE IN INDIA” (இந்திரியமாவில் தரியமாரியுங்கள்) என்று
அடனழக்க் முறைமார், ஆ்டனைமால் இப்படிரியமா்டனை நிகழ்வுகள் நம் பமல் ஒரு
கடன் முறைடனரிய உண்டமாக்குக் முறைது” என்று மமார்ச் 2017 இல் கூறிரிய
எதிர்த்தரப்பு சி் முறைப்பு வழக்கறிஞர் அனுரமாக் ஹிஞர் அனுராக் ஹூடமா, அந்த 13
பபருக்கும் தூக்கு தண்டடன்டனை தர பவண்டம் என்று வமாதமாடி்டனைமார்.
“இது

பபமான்் முறை பபமாரமாட்டங்கள் மற்் முறை  ததமாழிற்் விசமாடனிலகளுக்கும்
பரவும்”
என்று
கூறிரிய
நீதிபதி
 த் விசசௌத்திரி
மூன்று
 ததமாழிிலமாளர்களின் பிடனண மனுடனவ இந்த மமாதம் நிரமாகரித்தமார்.
மூன்று நமாள் கழித்து, இந்திரிய ஊடகம் அடன்டனைத்தும், RETUERS
பத்திரிக்டனகயின் கட்டடனரரியமா்டனை “குர்கமான் மமாப்டனை் விசர் மற்றும்
ஒரகடம் ஸ்ரீ தபரும்புதூர்  ததமாழில் நகரங்களில்  ததமாழிிலமாளர்
பபமாரமாட்டங்கள் அதிகரிக்க் முறைது” என்படனத  தபரும் அளவு
பரப்பி்டனை.
“ஆசிரியமாவின்

டிட்ரமாய்ட்” என்று அடனழக்கப்படம் ஒரகடம்,
ஸ்ரீ தபரும்புதுர்  ததமாழிற்பபட்டனடயில் உள்ள Yamaha India Motors,
Royal Enfield, மற்றும் Myoung Shin Automotive plants ஆகரிய
நிறுவ்டனைத்டனத ப் விசர்ந்த  ததமாழிிலமாளர்கள் ஊதிரிய உரியர்வு, புதிரிய
 ததமாழிற்் விசங்கடனள
ஆங்கீகரிக்க
பவண்டம்
ஆகரிய
பகமாரிக்டனககளுக்கமாக பபமாரமாட்டத்தில் ஈடபட்ட வருகன்் முறை்டனைர்.

ஸ்ரமாலினி் விச பத்திரிக்டனககள் இந்த 13 பபரின் ஆயுள் தண்டடன்டனை
பற்றி வமாய்தி் முறைக்கவில்டனில. CITU தமான் தமிழ்நமாட்டில் தற்பபமாது
வர்க்க பபமாரமாட்டங்களுக்கு தடனிலடனம தமாங்குக் முறைது, ஆ்டனைமால்
உிலக ப் விசமா் விசலி் விச வடனிலத் தள நிருபர்கள் பபமாரமாட்டகமாரர்களிடம்
பபசிரிய வடனரயில், ஸ்ரமாலினி் விச ் விசங்கங்களின் தடனிலவர்கள் மமாருதி
சுசுக ் விசம்பவம் பற்றி அதமாவது இந்திரியமாவின் வர்க்க உற்வுகடனள
 ததளிவமாக
கமாட்டகன்் முறை
நீதிமன்் முறைம்,
பபமாலிஸ்,
அரசு
ஆகரியவற்றின் கூட்ட ் விசதிடனரிய அம்பிலபடத்தும் இந்த ் விசம்பவத்டனத
பற்றி  த் விசமால்ிலமாமல் அவர்கடனள அறிரியமாடனமயில் ஆழ்த்துகன்் முறை்டனைர்.

உிலக ப் விசமா் விசலி் விச வடனிலத் தளம் முன்பப குறிப்பிட்டது பபமாில
“ஸ்ரமாலினிஸ்டகள்,
மமாருதி
சுசுக
 ததமாழிிலமாளர்களின்
பபமார்க்குணம் மிக்க பபமாரமாட்டங்கடனள பமார்த்து அஞ்சுகன்் முறை்டனைர்.
 ததமாழிிலமாளர்கடனள ஒன்றிடனணக்க பபமாரமாடவது என்பது, இந்து
பமிலமாதிக்கவமாத BJP க்கு எதிரமாக கமாங்கரஸ் உடன் அவர்களது
அரசிரியல் கூட்டண மற்றும் நீதிமன்் முறைம், அரசு இரியந்திரம்
ஆகரியவற்டன் முறை ஜ்டனைநமாரியக ஆயுதமமாக கமாட்டம் அவர்களது
நடவடிக்டனககளுக்கு தடனடரியமாக இருக்கும் என்று அவர்கள்
கருதுகன்் முறை்டனைர்.
மமாருதி சுசுக  ததமாழிிலமாளர்களுக்கு ஆதரவமாக ஸ்ரமாலினி் விச மற்றும்
பி் முறை  ததமாழிற்் விசங்கள் ஒரு விரல் கூட உரியர்த்தமாடனம ஆளும்
வர்க்கடனத வலிடனம அடனடரியச்  த் விசய்திருக்க் முறைது.
ஹரிரியமா்டனைமா அரசு அவர்களது ஆயுள் தண்டடன்டனைடனரிய தூக்குத்
தண்டடன்டனைரியமாக மமாற்் முறை பவண்டம் என்க் முறைது. இரண்டடனர ஆண்ட
சிடன் முறை அனுபவித்து பின்்டனைர் விடவிக்கபட்ட 117  ததமாழிிலமாளர்கடனள
மீண்டம் வி் விசமாரிக்க பவண்டம் என்க் முறைது. இந்திரிய மற்றும்
் விசர்வபத் விச  ததமாழிிலமாளர்கள் மமாருதி சுசுக  ததமாழிிலமாளர்கடனள
பமாதுகமாக்க ஒன்றிடனணரிய பவண்டம். கடடனமரியமா்டனை உடனழப்பு
சுரண்டலுக்கு
எதிரமாக
் விசவமால்
விடத்த
இந்த
மமாருதி
 ததமாழிிலமாளர்களின் துணச்் விசிலமா்டனை பபமாரமாட்டம் இந்திரியமா மட்டம்
அல்ிலமாது ் விசர்வபத் விச  ததமாழிிலமாள வர்க்கத்துகமா்டனை அடனழப்பமாகும்.
அவர்கடனள பமாதுகமாப்பது என்பது ் விசர்வபத் விச  ததமாழிிலமாள
வர்க்கத்டனத ஐக்கரியப்படத்துவதற்கும் உிலக நிதி மூிலத்டனைத்துக்கு
எதிரமாக பபமாரமாடவதற்குமமா்டனை முக்கரியமமா்டனை முதல் படிரியமாக
இருக்கும்.

