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இங்கிலிலாந்து ு ததிலாழிற் கட்சி ட்சி ததர்தல் விஞ்்தல் விஞ்ஞிலாபனம:

முதலிலாளித்துவத்ுவத்தத பிலாதுகிலாப்பதற்கிலான
மிலாதிரி திட்டம
By Robert Stevens,

வியயாழக்கிழழமி, “இது உண்ழமியயான ியாற்றத்திற்திற்கயான கான ந்கான நேரம” என்று குறிப்பிடும
த யாழிற் திற்கட்சியின் தியாதுத் கான ந ர் ல் விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினத்ழம த யாழிற் திற்கட்சித் ழமதொழிற் கட்சித் தலைவர்
தஜெர்மி கான நதிற்கயார்பின் தவளியிட்ளியிட்டயார்.
“ஒர ழமதொழிற் கட்சித் தலைமுழமறயில் மிகுந் மிதிற்கவும இளியிட்டது இடதுசயாரித் ன்ழமியயான அறிக்ழமதிற்க” கான நியான்று
உள்ளது என்று Financial Times ித்திரிழமதிற்க இந் ஆவணம குறித்து திற்கண்டித் து.
ரூப்ிர்ட் மூர்கான நளியிட்டயாக் இன் Times ்கான நேயாளி ழ, இது, “பிரிட்டிஷ அரசியல் வரதொழிற் கட்சித் தலையாற்றில்
மிகுந் த இடதுசதொழிற் கட்சித் தலைவுகூடிய விளியிட்டயங்திற்கழமள” ிரிந்துழமரக்கிறது எனக் கூறியது. கான நிலும,
Guardian ித்திரிழமதிற்க, “ிதொழிற் கட்சித் தலை  இடதுசயாப் திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலைங்திற்களில் மிதிற்கவும தீவிரியான த யாழிற் திற்கட்சி
அறிக்ழமதிற்க” என்று இதுிற்றி குறிப்பிட்ளியிட்டது.
மூன்று  இடதுசயாப் ங்திற்களுக்கும கான நிதொழிற் கட்சித் தலையாதிற்க ்கான நேளியிட்டந்து ததிற்கயாண்டிரக்கும உத்திகான நயயாதிற்கபூர்வ
அரசியலின் இத் ழமதிற்கய வதொழிற் கட்சித் தலைது இடதுசயாரி திரப்ித்திற்கு மிதிற்கவும ிட்டுப்ிடுத் ப்ிட்ளியிட்ட
சீர்திரத் வயா
்கான நேளியிட்டவடிக்ழமதிற்கதிற்கழமள ்கான நேயியாதிற்க முன்ழமவப்ிதும கூளியிட்ட இப்கான நியாது
ஆித் யான "இளியிட்டது இடதுசயாரி" ்கான நேளியிட்டவடிக்ழமதிற்கதிற்களயாதிற்க உள்ளது.
ஊளியிட்டதிற்கங்திற்கள் அத் ழமதிற்கய கூற்றுக்திற்கழமள “ ழமதொழிற் கட்சித் தலைமுழமறக்கு” உரியது என திற்கயாட்ளியிட்ட
ிட்டுகான நி முடியும. ழமதொழிற் கட்சித் தலைமுழமற என்ற இந் கான நிற்கான நதிற்கயாள், முன்கான நனயாடியில்தொழிற் கட்சித் தலையா
வழமதிற்கயில் த இடதுசல்வத்ழம உழமழக்கும ிக்திற்களிளியிட்டமிரந்து திரம த இடதுசல்வந் ர்திற்களுக்கு
ியாற்றுவ ற்கு கூட்ளியிட்டயாதிற்க ழமதொழிற் கட்சித் தலைழமி யாங்கிய, ியார்க்தரட் யாட் இடதுசர் ிற்றும கான நஜெயான்
கான நிஜெர், த யாழிற் திற்கட்சியின் கான நளியிட்டயானி பிகான நளயர் ிற்றும கான நதிற்கயார்ளியிட்டன் பிரவுண், கான நிலும
கான நளியிட்டவிட் கான நதிற்கிரூன் ிற்றும கான நியாரிஸ் கான நஜெயான் இடதுசன் ஆகிகான நயயாரின் வதொழிற் கட்சித் தலைது இடதுசயாரி கான நளியிட்டயாரி
அர இடதுசயாங்திற்கங்திற்கழமள உள்ளளியிட்டக்கியது.
இந் விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம பின்வரம முன்தியாழிவுதிற்கழமளயும உள்ளளியிட்டக்கியுள்ளது:
*அ ன் மு ல் ி விக் திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலைத்தின் முடிவில், ஒர வரளியிட்டத்தில் 100,000 அர இடதுச
உ வியுளியிட்டனயான வீடுதிற்கழமளயும ிற்றும 50,000 வீடுதிற்கழமள கூட்டு வீட்டுவ இடதுசதி
 இடதுசழமிதிற்களயால் நிர்வகிக்திற்கப்ிடுவழம யும திற்கட்ளியிட்டழமிப்ிது.
* னியயார்ியியாக்திற்கப்ிட்ளியிட்ட இரயில் வழமதொழிற் கட்சித் தலைப்பின்னல், ியால் கான ந இடதுசழமவ, நீர் ிற்றும
எரி இடதுசக்தி நிறுவனங்திற்கழமள மீண்டும அர இடதுச திற்கட்டுப்ியாட்டில் ததிற்கயாண்டுவரவது.
* ஒர “உண்ழமியயான வயாழக்ழமதிற்க ஊதியியாதிற்க
குழமறந் ிட் இடதுசம 10 ிவுண்டுதிற்கழமள” நிர்ணயிப்ிது.

ஒர

ிண

கான ந்கான நேரத்திற்கு

* ஏப்ரல் 2020 மு ல் அழமனத்து தியாதுத்துழமற ஊழியர்திற்களுக்கும 5
 இடதுச விகி த்துளியிட்டன் கூடிய ஒட்டுதியாத் ஊதிய உயர்வு, அ யாவது  இடதுசரயா இடதுசரியயாதிற்க 1,643
ிவுண்டுதிற்கள் வழமர வழங்குவது.
* கான ந சிய சுதிற்கயா யார கான ந இடதுசழமவ,  இடதுசமூதிற்க ியாதுதிற்கயாப்ப (“சுதிற்கயா யாரத் துழமற முழுவதிலுியான
த இடதுசதொழிற் கட்சித் தலைவினங்திற்கழமள ஆண்டுக்கு  இடதுசரயா இடதுசரியயாதிற்க 4.3  இடதுச விகி ம அதிதிற்கரிப்ிது”) ிற்றும
ிள்ளிதிற்களுக்திற்கயான கூடு ல் உ வித்த யாழமதிற்கழமய வழங்குவது.
* ில்திற்கழமதொழிற் கட்சித் தலைக்திற்கழதிற்கங்திற்களில் திற்கல்விக் திற்கட்ளியிட்டணத்ழம நீக்கு ல், இதொழிற் கட்சித் தலைவ இடதுச அதிகான நவதிற்க
இழமணய அணுதிற்கல், இதொழிற் கட்சித் தலைவ இடதுச ில் கான ந இடதுசயா ழமனதிற்கள் (சிகிச்ழம இடதுசதிற்கள் அல்தொழிற் கட்சித் தலை), 25
வயதிற்குட்ிட்ளியிட்டவர்திற்களுக்கு இதொழிற் கட்சித் தலைவ இடதுச கான நிரந்து ியண அனுிதி ிற்றும 75 வயதிற்கு
கான நிற்ிட்ளியிட்டவர்திற்களுக்கு இதொழிற் கட்சித் தலைவ இடதுச த யாழமதொழிற் கட்சித் தலைக்திற்கயாட்சி உரிிங்திற்கள் வழங்கு ல்.
“கான நதிற்கயாடீஸ்வரர்திற்கள் ிற்றும திரம த இடதுசல்வந் ர்திற்கள், வரி ஏய்ப்ியாளர்திற்கள், கான நியா இடதுசியான
மு தொழிற் கட்சித் தலையாளிதிற்கள் ிற்றும திரம ியாசுிடுத்துவர்திற்கள் என அழமனவரம ிழழமிவயா
திற்கட்சிக்கு த இடதுசயாந் ியானவர்திற்கள். ஆனயால் அவர்திற்கள் எங்திற்களுக்கு த இடதுசயாந் மில்ழமதொழிற் கட்சித் தலை.
அவர்திற்களுக்கு த யாழிற் திற்கட்சியும த இடதுசயாந் மில்ழமதொழிற் கட்சித் தலை. ிக்திற்கள் யான் த யாழிற் திற்கட்சிக்கு
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த இடதுசயாந் ியானவர்திற்கள். அ னயால் யான் கான நதிற்கயாடீஸ்வரர்திற்கள் எங்திற்கழமளத்
என்று கான நதிற்கயார்பின் அறிவித் யார்.
த யாழிதொழிற் கட்சித் தலையாளர்திற்கள்
கான நவண்டும.

இத் ழமதிற்கய

மிழமதிற்கப்ிடுத்திக்

கூறல்திற்கழமள

யாக்குகிறயார்திற்கள்”
திற்களியிட்டந்து

ியார்க்திற்க

13 ஆண்டு திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலை த யாழிற் திற்கட்சி அர இடதுசயாங்திற்கங்திற்கள் உட்ிளியிட்ட திற்களியிட்டந் ்கான நேயான்கு
 இடதுசயாப் ங்திற்களயாதிற்க மு தொழிற் கட்சித் தலையாளித்துவ " ழமளியிட்டயற்ற  இடதுசந்ழம க்கு" "ியாற்று இல்ழமதொழிற் கட்சித் தலை" என்ற
யாட் இடதுசரின் ிந்திரத்ழம
அடிப்ிழமளியிட்டயயாதிற்கக் ததிற்கயாண்ளியிட்ட ஒர ததிற்கயாள்ழமதிற்கழமய
்கான நேழமளியிட்டமுழமறப்ிடுத்தின. இந்
திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலைதிற்கட்ளியிட்டம, த யாழிதொழிற் கட்சித் தலையாள வர்க்திற்கத்தின்  இடதுசமூதிற்க
நிழமதொழிற் கட்சித் தலைப்ியாட்டின் மீது த யாளியிட்டர்ச்சியயான யாக்கு ழமதொழிற் கட்சித் தலையும ஒர நூற்றயாண்டுக்கும
கான நிதொழிற் கட்சித் தலையான திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலை கான நியாரயாட்ளியிட்டத்தில் திரட்ளியிட்டப்ிட்ளியிட்ட கான ந ட்ளியிட்டங்திற்களின் அழிக்திற்கப்ிடுவழம யும
திற்கண்டிரக்கிறது.
ஆயினுமகூளியிட்ட இந்  இடதுசமூதிற்க எதிர் பரட்சிக்கு கான நதிற்கயார்பின் ிதில் ஒர சிதொழிற் கட்சித் தலை
சிறியளவிதொழிற் கட்சித் தலையான சீர்திரத் ங்திற்கழமளக் ததிற்கயாண்டுள்ளது. அவரது வரிகுழமறப்ப
்கான நேளியிட்டவடிக்ழமதிற்கதிற்கள் உண்ழமியயான கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுச கான நவழமதொழிற் கட்சித் தலைத்திட்ளியிட்டத்துளியிட்டன் எந் த யாளியிட்டர்ழமியும
ததிற்கயாண்டிரக்திற்கவில்ழமதொழிற் கட்சித் தலை. உண்ழமியயான கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுச கான நவழமதொழிற் கட்சித் தலைத்திட்ளியிட்டத்திற்கு, திரிய
நிறுவனங்திற்கள் ிற்றும வங்கிதிற்களின் த இடதுசல்வத்ழம
ிறிமு ல் த இடதுசய்வழம யும,
த யாழிதொழிற் கட்சித் தலையாளர் அர இடதுசயாங்திற்கத்தின் மூதொழிற் கட்சித் தலைம  இடதுசமூதிற்கத்தின் மீ யான அவர்திற்களின் பிடிழமய
இறுதியயாதிற்க முடிவிற்கு ததிற்கயாண்டுவரவதும அவசியியாகிறது.
மில்லியன் திற்கணக்திற்கயான இழமளர்தல் விஞ்ஞர்திற்கள் ஒர கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுச ியாற்றீட்ழமளியிட்ட ்கான நேயாடுகின்ற
நிழமதொழிற் கட்சித் தலைழமிதிற்களின் கீழ, கான நதிற்கயார்பினின் முன்னுழமரயிகான நதொழிற் கட்சித் தலையா அல்தொழிற் கட்சித் தலைது 107 ிக்திற்க
ஆவணத்தின் ற்கான நியாழம ய உள்ளளியிட்டக்திற்கத்திகான நதொழிற் கட்சித் தலையா “கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுசம” என்ற வயார்த்ழம ழமய
குறிப்பிளியிட்டவில்ழமதொழிற் கட்சித் தலை என்ிது அ இடதுசயா யாரணியானது. அது த யாளியிட்டர்ியாதிற்க ஒர பள்ளியில்
ஒகான நரஒர இளியிட்டத்தில் கான ந சிய சுதிற்கயா யார கான ந இடதுசழமவழமய "த இடதுசயலில் கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுசம" என்று
விவரிக்கின்றது.
கான நதிற்கயாடீஸ்வரர்திற்கழமள எதிர்ப்ிது ிற்றும அவர்திற்களின் விகான நரயா த்ழம வரகான நவற்ிது
ிற்றிய அழமனத்து கான நிச்சுக்திற்களும மிதிற்கவும தவற்றுக்கூற்றுக்திற்களயாகும. “தீவிரவயா ம”
ிற்றிய அழமனத்து கூற்றுக்திற்களுக்திற்கயான ிறுப்ப இந்
அறிக்ழமதிற்கயிகான நதொழிற் கட்சித் தலைகான நய
உள்ளளியிட்டங்கியுள்ளது. “்கான நேிது தியாரளயா யாரம, கான நவழமதொழிற் கட்சித் தலைதிற்களின் உரவயாக்திற்கம, த இடதுசல்வம
ிற்றும பதுழமிதிற்கள் ஆகியவற்றின் இ யத்துடிப்ியாதிற்க வணதிற்கங்திற்கள் உள்ளன” என்று
விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம அறிவிக்கிறது. கான நிலும அது, கான நதிற்கயாடீஸ்வரர்திற்களிளியிட்டமிரந்து த இடதுசல்வங்திற்கள்
ிறிக்திற்கப்ிடுவழம க் திற்கயாட்டிலும, பிகான நளயர் குறிப்பிளியிட்டக்கூடிய தியாழியில், “ இடதுசமூதிற்க நீதி
என்ிது, சிறு ிற்றும திர வணதிற்கங்திற்களுக்கு இழமளியிட்டயிதொழிற் கட்சித் தலையான கான நியாட்டிநிழமதொழிற் கட்சித் தலைழமிதிற்கழமள
 இடதுசின் த இடதுசய்வ யாகும” என்று குறிப்பிடுகிறது.
கான நதிற்கயார்பின் கான ந ர்ந்த டுக்திற்கப்ிட்ளியிட்டயால், த யாழிற் திற்கட்சி, “ஒர சிறந் வரி விதிப்ப
முழமறழமய உரவயாக்குவது, திரம ிணக்திற்கயாரர்திற்களிளியிட்டமிரந்து இன்னும  இடதுசற்று அதிதிற்க
வரிழமய கான நதிற்கட்ிது, ிற்றும அழமனவரம யாங்திற்கள் ததிற்கயாண்டிரக்கும த இடதுசல்வத்திற்கு
ஏற்ி வரி த இடதுசலுத்துவழம உறுதி த இடதுசய்வது ஆகியவற்றின்” மூதொழிற் கட்சித் தலைம தியாது
கான ந இடதுசழமவதிற்களுக்கு த இடதுசதொழிற் கட்சித் தலைவு த இடதுசய்யும” எனக் குறிப்பிடுகிறது.
“கான நளியிட்டயாரிதிற்களின் திரநிறுவனங்திற்களுக்திற்கயான வரிதவட்டுக்திற்கள் சிதொழிற் கட்சித் தலைவற்ழமற ்கான நேயாங்திற்கள்
ியாற்றுகான நவயாம, அகான ந
கான ந்கான நேரத்தில் 2010 ஐ விளியிட்ட விகி ங்திற்கழமள குழமறவயாதிற்க
ழமவத்திரப்கான நியாம.” இது, ஐகான நரயாப்ியாவில் மிதிற்கக் குழமறந் விகி ங்திற்களில் ஒன்றயாதிற்க,
திரநிறுவன வரிழமய 26  இடதுச விகி ியாக்கும.
விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம, “அழமனவரக்குியான கான ந சிய திற்கயாப்பீடு ிற்றும வரியான வரி
விகி ங்திற்கள் முளியிட்டக்திற்கப்ிடும அகான ந கான நவழமள, ஆண்டுக்கு 80,000 ிவுண்டுதிற்களுக்கு

அதிதிற்கியாதிற்க  இடதுசமியாதிப்ிவர்திற்கள் இன்னும ததிற்கயாஞ் இடதுசம அதிதிற்கியாதிற்க வரியான வரிழமய
த இடதுசலுத்துியாறு ்கான நேயாங்திற்கள் கான நதிற்கட்கான நியாம,” [எங்திற்களது வலியுறுத் ல்] என்று த யாளியிட்டர்கிறது.
ஐ யாக்குவ ற்கு  இடதுசிியான யாதிற்க திற்கயாட்டும வழமதிற்கயில், வதொழிற் கட்சித் தலைது இடதுசயாரி
ஊளியிட்டதிற்கங்திற்கள் அ யாவது, பிரிட்ளியிட்டழமன ளியாதிற்கக் ததிற்கயாண்ளியிட்ட வளியிட்ட திற்களியிட்டல் எண்தணய்
ிற்றும எரிவயாயு நிறுவனங்திற்களின் மீது 11 பில்லியன் ிவுண்டுதிற்கள் ிதிப்பிளியிட்டப்ிட்ளியிட்ட
ஒகான நர வரிக்திற்கயான முன்தியாழிழமவ னியயாதிற்க எடுத்துக் திற்கயாட்டின. என்றயாலும,
நிறுவனங்திற்களயால் எவ்வளவு த இடதுசலுத் முடியும என்றும எத் ழமன ஆண்டுதிற்களில்
த இடதுசலுத் முடியும என்றும அவற்றுளியிட்டன் ஆகான நதொழிற் கட்சித் தலையாசிக்திற்கப்ிடும. முந்ழம ய த யாழிற் திற்கட்சி
ிற்றும கான நளியிட்டயாரி அர இடதுசயாங்திற்கங்திற்களயால் வழங்திற்கப்ிட்ளியிட்ட ிரந் வரி விதொழிற் கட்சித் தலைக்குதிற்களுளியிட்டன்
ஒப்பிடுமகான நியாது இந் வரி ஒர சிறிய த யாழமதிற்கயயாகும. Financial Times, “1992 மு ல்
இன்று வழமர வளியிட்ட திற்களியிட்டல் ்கான நேயாடுதிற்களயால் வசூலிக்திற்கப்ிட்ளியிட்ட  இடதுசரயா இடதுசரி வரி விகி த்ழம ப்
கான நியாதொழிற் கட்சித் தலைகான நவ இங்கிதொழிற் கட்சித் தலையாந்து அகான ந ியனுள்ள வரி விதிற்க த்ழம வசூலித்திரந் யால், அது
கூடு தொழிற் கட்சித் தலையாதிற்க 117 பில்லியன் ிவுண்டுதிற்கள் வரிழமய வசூலித்திரக்கும” என்ி யான
த யாழிற் திற்கட்சி அதிதிற்கயாரி ஒரவரின் விளக்திற்கத்ழம கான நிற்கான நதிற்கயாள்திற்கயாட்டியது.
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ிட்டியலிளியிட்டப்ிட்ளியிட்ட மிதிற்கப்திரிய 100 நிறுவனங்திற்களின் ழமதொழிற் கட்சித் தலைழமி நிர்வயாதிற்க அதிதிற்கயாரிதிற்கள்
வரளியிட்டத்திற்கு  இடதுசரயா இடதுசரியயாதிற்க 3.5 மில்லியன் ிவுண்டுதிற்கழமள  இடதுசமிளியாதிற்க திறுகின்றனர்
(அ யாவது இங்கிதொழிற் கட்சித் தலையாந்தின் முழுகான ந்கான நேர ஊழியர் திறும  இடதுசரயா இடதுசரி  இடதுசமிளத்ழம க்
திற்கயாட்டிலும 117 ிளியிட்டங்கு இது அதிதிற்கியானது) என்றயாலும, திரநிறுவன அதிதிற்கயாரிதிற்கள்
னியயார் துழமறயில் மில்லியன் திற்கணக்திற்கயான ஊதியம திறுவ ற்கு எந்
ழமளியிட்டயும
இரக்திற்கயாது. தியாதுத்துழமறயில், அர இடதுசயாங்திற்க ஒப்ிந் ங்திற்களுக்திற்கயாதிற்க நிறுவனங்திற்கள்
ஏதொழிற் கட்சித் தலைத்திற்கு எடுக்திற்கப்ிடுகின்ற கான நியாது கான நளியிட்டயாரி பிர ிர் கான நளியிட்டவிட் கான நதிற்கிரூன் மு லில்
முன்ழமவத் ததிற்கயாள்ழமதிற்கயின் ிடி “அதிதிற்கிட் இடதுச ஊதிய விகி ங்திற்களயாதிற்க 20:1” என்ிழம
த இடதுசயல்ிடுத் இந் அறிக்ழமதிற்க உறுதியளிக்கிறது. த யாழிற் திற்கட்சியின் “உண்ழமியயான
வயாழவூதியம” என்ி ன் கீழ, ஒர த யாழிதொழிற் கட்சித் தலையாளிக்கு ஆண்டுக்கு தவறும 16,000
ிவுண்டுதிற்கள் ிட்டுகான நி ஊதியியாதிற்க வழங்திற்க முடியும என்ற தியாதுத்துழமற
மு தொழிற் கட்சித் தலையாளிதிற்களின் ததிற்கயாள்ழமதிற்கக்கு த யாழிற் திற்கட்சி உறுதியளித்துள்ளது, அகான ந கான ந்கான நேரத்தில்
அவர்திற்ககான நளயா ஆண்டுக்கு அதிதிற்கிட் இடதுசியாதிற்க 350,000 ிவுண்டுதிற்கள் வழமர
 இடதுசமியாதிக்கின்றனர்.
“மு தொழிற் கட்சித் தலையாளித்துவத்ழம ஸ்திரப்ிடுத்துவது” யான் அவர்திற்களது கான ந்கான நேயாக்திற்கம என்று
கான நதிற்கயார்பினின் நிழல்  இடதுசயான்சிதொழிற் கட்சித் தலைரயான கான நஜெயான் திக்கான நளியிட்டயானல் 2017 ஆம ஆண்டில் அளித்
ிறுஉத்திரவயா ங்திற்களின் ிடி யான் விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினத்தில் உள்ள அழமனத்தும உள்ளது.
2017 தியாதுத் கான ந ர் லில் த ர இடதுசயா கான நி இன் த்கான நேரக்திற்கடி நிழமறந் கான நளியிட்டயாரி அர இடதுசயாங்திற்கம
கான ந ர்ந்த டுக்திற்கப்ிட்ளியிட்ட சிதொழிற் கட்சித் தலை ியா ங்திற்களுக்கு பின்னர், திக்கான நளியிட்டயானல் இதொழிற் கட்சித் தலைண்ளியிட்டன்
்கான நேதிற்கரத்தின் திர மு தொழிற் கட்சித் தலையாளிதிற்களுளியிட்டன் அவர் ்கான நேளியிட்டத்திய கான நிச்சுவயார்த்ழம திற்கள் ிற்றி
த ரிவித் யார்: “சிதொழிற் கட்சித் தலை வழிதிற்களில், இது ஒர விகான நனயா ியான சூழநிழமதொழிற் கட்சித் தலை, வீழச்சியழமளியிட்டந்து
வரம ஒர அர இடதுசயாங்திற்கத்திற்கு எதிரயாதிற்க ிறுஉத் ரவயா ம அளிப்ி ற்திற்கயாதிற்க அவர்திற்கள்
எங்திற்களிளியிட்டம வரகிறயார்திற்கள், தஜெர்மி கான நதிற்கயார்பினும ்கான நேயானும மு தொழிற் கட்சித் தலையாளித்துவத்ழம
ஸ்திரப்ிடுத்துிவர்திற்களயாதிற்க இரக்கிகான நறயாம”.
இந் விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம, எதிர்வரம ததிற்கயாந் ளிப்ியான திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலைங்திற்களில் ஆளும உயரடுக்கின்
்கான நேதொழிற் கட்சித் தலைன்திற்கழமள ியாதுதிற்கயாக்கும பிரிட்டிஷ ஏதிற்கயாதிித்தியத்திற்கு ்கான நேமிதிற்கரியான ஒர திற்கட்சி
வழங்கும  இடதுசலுழமதிற்கயயாதிற்க உள்ளது.
்கான நேயான்கு ஆண்டுதிற்களுக்கு முன்ப ழமதொழிற் கட்சித் தலைவரயாதிற்க அவர் கான ந ர்ந்த டுக்திற்கப்ிட்ளியிட்டதிலிரந்து,
கான நதிற்கயார்பின் னது திற்கட்சியின் பிழமளயரி இடதுச வதொழிற் கட்சித் தலைது இடதுசயாரிதிற்களுக்கு அடிிணவழம த் விர
கான நவதறழம யும த இடதுசய்யவில்ழமதொழிற் கட்சித் தலை. த யாழிற் திற்கட்சியின் 2017 அறிக்ழமதிற்கயில்,
கான ந்கான நேட்கான நளியிட்டயாழமவயும, இங்கிதொழிற் கட்சித் தலையாந்தின் முமமுழமன ஏவுதிற்கழமண அழமிப்ப ிற்றும
ியாதுதிற்கயாப்பத்துழமற
பதுப்பிக்திற்கப்ிடுவழம யும
எதிர்ப்ி ற்திற்கயான
எந் தவயார
ியா இடதுசயாங்ழமதிற்கயும கான நதிற்கயார்பினும திக்கான நளியிட்டயானலும ழமதிற்கவிளியிட்ட கான நவண்டும என்று அவர்திற்கள்
வலியுறுத்தினர்.
2019 விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம, கான நஜெயான் இடதுசனின் அர இடதுசயாங்திற்கம பட்டினின் ழமதிற்கதிற்களில் இரப்ிழம
குறிக்கின்ற வழமதிற்கயில், ரஷயயாவிற்கு எதிரயான கான நிற்கு ஏதிற்கயாதிித்திய  இடதுசக்திதிற்களின்
கான நியார் உந்து லின் ஒர ிகுதியயாதிற்க வடிவழமிக்திற்கப்ிட்டுள்ள ஒர இரயாணுவவயா
திட்ளியிட்ட நிரழமதொழிற் கட்சித் தலை திரழமியுளியிட்டன் வலியுறுத்துகிறது.
“பிரிட்டிஷ ஜென்கான நேயாயதிற்கத்தின் மீ யான ரஷயயாவின் தவளி்கான நேயாட்டு ழமதொழிற் கட்சித் தலையீடு குறித்து
அறிக்ழமதிற்க தவளியிளியிட்ட” ிறுத் ழமிக்திற்கயாதிற்க கான நஜெயான் இடதுசழமன விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம யாக்குகிறது.

அது, “பதிய வடிவிதொழிற் கட்சித் தலையான இழமணய ிற்றும த யாழமதொழிற் கட்சித் தலைதூரப் கான நியார் உட்ிளியிட்ட பிரிட்ளியிட்டன்
எதிர்ததிற்கயாள்ளும ியாதுதிற்கயாப்ப  இடதுசவயால்திற்கழமள ிதிப்பிடுவ ற்கு த யாழிற் திற்கட்சி அர இடதுசயாங்திற்கம
ஒர மூகான நதொழிற் கட்சித் தலையாியாய ியாதுதிற்கயாப்ப ிற்றும ியாதுதிற்கயாப்ப ிறுஆய்ழமவ கான நிற்ததிற்கயாள்ளும”
என்று அறிவிக்கிறது.
விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம, கான நளியிட்டயாரிதிற்களின் கீழ, “ியிற்சி திற்ற இரயாணுவத்தினர் எண்ணக்ழமதிற்க
102,000 இலிரந்து 74,000 க்கு  இடதுசற்று கூடு தொழிற் கட்சித் தலையாதிற்க குழமறக்திற்கப்ிட்டுள்ள” சூழநிழமதொழிற் கட்சித் தலைழமய
ிகிரங்திற்கியாதிற்க திற்கண்டிக்கிறது. த யாழிற் திற்கட்சி “கான ந்கான நேட்கான நளியிட்டயாவிற்திற்கயான எங்திற்களது
திற்களியிட்டழமிப்ியாட்ழமளியிட்டயும ிற்றும எங்திற்களது ஐகான நரயாப்பிய ிங்திற்கயாளிதிற்களுளியிட்டனயான த்கான நேரங்கிய
உறழமவயும ிரயாிரிக்கும” என்ிதுளியிட்டன், “எங்திற்கள் ஆயு ப்ிழமளியிட்டதிற்கள் ின்முதிற்கத் திறழமி
ததிற்கயாண்ளியிட்டழமவ கான நிலும முழு அளவில்
ிது ிங்ழமதிற்கயும திற்களியிட்டழமிதிற்கழமளயும
நிழமறகான நவற்றும திறன் ததிற்கயாண்ளியிட்டழமவ” என்று உத் ரவயா ம அளிக்கும வழமதிற்கயில்,
தியாத் உள்்கான நேயாட்டு உற்ித்தியில் குழமறந் து 2  இடதுச விகி த்ழம ியாதுதிற்கயாப்பக்திற்கயாதிற்க
த இடதுசதொழிற் கட்சித் தலைவிடும. கான நிலும விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம, “்கான நேயாங்திற்கள் எதிர்ததிற்கயாள்ளும ியாதுதிற்கயாப்ப
பிரச்சிழமனதிற்களுக்கு எல்ழமதொழிற் கட்சித் தலைதிற்கள் கிழமளியிட்டயயாது என்ிது த ரிந் கான ந என்றும, ஐ.்கான நேயா.
அழமிதிதிற்கயாக்கும ்கான நேளியிட்டவடிக்ழமதிற்கதிற்களுக்திற்கயான நிதிழமய 100 மில்லியன் ிவுண்டுதிற்களயாதிற்க
த யாழிற் திற்கட்சி அதிதிற்கரிக்கும” என்றும எச் இடதுசரிக்கிறது.
ஐகான நரயாப்பிய ஒன்றியத்திலிரந்து பிரிட்ளியிட்டன் தவளிகான நயறினயால், ஐகான நரயாப்பிய ஒன்றிய
குடிிக்திற்களின் ்கான நேயாடுதிற்களுக்கிழமளியிட்டகான நய ்கான நேதிற்கரம சு ந்திரம “கான நிச்சுவயார்த்ழம திற்களுக்கு
உட்ிடுத் ப்ிடும,” அ யாவது, முடிவுக்குக் ததிற்கயாண்டுவரப்ிடும என்று இந்
விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம த ரிவிக்கிறது. இழம “பள்ளிதிற்கள் அடிப்ிழமளியிட்டயிதொழிற் கட்சித் தலையான” பதொழிற் கட்சித் தலைமதியர்வு
திட்ளியிட்டமுழமற
என்று
வழமரயறுக்திற்கயாில்,
அழமனத்து
பதொழிற் கட்சித் தலைமதியர்வுதிற்களும
தியாரளயா யாரத்தின் கான ந ழமவதிற்கழமள அடிப்ிழமளியிட்டயயாதிற்கக் ததிற்கயாண்ளியிட்ட யாதிற்க இரக்கும என்று
விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம கூறுகிறது: “எங்திற்கள் ிண, கான ந ழமவப்ிடும எந் தவயார
விகான நிஷேளியிட்டதிறன்திற்கள் ிற்றும த யாழிதொழிற் கட்சித் தலையாளர் ிற்றயாக்குழமறழமயயும குடிவரவு அனுிதி
திட்ளியிட்டமுழமறயயால் நிரப்ி கான நவண்டும.”
கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுசம என்ிது திரிதும குறிப்பிளியிட்டப்ிளியிட்ட முடியயா து என்றயாலும, அறிக்ழமதிற்கயின்
ிக்திற்கங்திற்கள்
“தியாலிஸ்
ிற்றும
ியாதுதிற்கயாப்ழமி”
ிதொழிற் கட்சித் தலைப்ிடுத்துவ ற்கு
அர்ப்ிணக்திற்கப்ிட்ளியிட்டழமவ. தியாலிஸ் ிற்றி அதில் 28 இற்கு குழமறவில்தொழிற் கட்சித் தலையாது
குறிப்பிளியிட்டப்ிட்டுள்ளது. இந்
விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம, “ிழழமிவயாதிதிற்கள் எங்திற்களது
த ரக்திற்களில் இரந்து 21,000 தியாலிஸ் அதிதிற்கயாரிதிற்கழமள அழமழத்துச் த இடதுசன்றனர்”
என்று பதிற்கயார் கூறியதுளியிட்டன், “ஒட்டுதியாத் தியாலிஸ் ிழமளியிட்டழமயயும ்கான நேயாங்திற்கள் மீண்டும
திற்கட்டிதயழுப்பகான நவயாம, கான நிலும தியாலிஸ் அதிதிற்கயாரிதிற்கள், தியாலிஸ்  இடதுசமூதிற்க ஆ ரவு
அதிதிற்கயாரிதிற்கள் ிற்றும தியாலிஸ்திற்கழமள நியமிப்கான நியாம என்றும, ிழழமிவயாதிதிற்கள்
திட்ளியிட்டமிட்ளியிட்டழம க் திற்கயாட்டிலும ்கான நேதிற்கர்ப்பறக் திற்கயாவழமதொழிற் கட்சித் தலை ிறுஸ் யாிதிற்கம த இடதுசய்கான நவயாம
என்ிதுளியிட்டன், 2,000 முன்னண அதிதிற்கயாரிதிற்கழமள நியமிப்கான நியாம” என்றும
உறுதிபூணுகிறது.
இந் விஞ்ர்தல் விஞ்ஞயாினம இரட்ழமளியிட்ட்கான நேயாக்கு ன்ழமிக்திற்கயான ஒர ியிற்சியயாதிற்க உள்ளது.
ிணயிளியிட்டத்தில் “இரதிற்கசிய த இடதுசய்தி தவளியீட்ளியிட்டயாளர்திற்களின் ியாதுதிற்கயாப்பதிற்கழமள
ிதொழிற் கட்சித் தலைப்ிடுத்துவ ற்திற்கயான” ிற்றும “ஊளியிட்டதிற்கவியதொழிற் கட்சித் தலையாளர்திற்களுக்திற்கயான தியாது ்கான நேதொழிற் கட்சித் தலைன்
ியாதுதிற்கயாப்பிற்திற்கயான
 இடதுசட்ளியிட்டபூர்வ
உரிழமிழமய”
ஆ ரிப்ி ற்திற்கயான
அ ன்
அழமழப்பக்திற்களயால் அது சுரக்திற்கப்ிட்டுள்ளது. ஆனயால் விக்கிலீக்ஸ் ஸ் யாிதிற்கரம
ஊளியிட்டதிற்கவியதொழிற் கட்சித் தலையாளரியான ஜெூலியன் அ இடதுசயான்ஜ இங்கிதொழிற் கட்சித் தலையாந்தில் ஒர  இடதுசயாப் திற்கயாதொழிற் கட்சித் தலைியாதிற்க
ன்னிச்ழம இடதுசயயாதிற்க டுத்து ழமவக்திற்கப்ிட்டிரப்ிழம ப் ிற்றி அது குறிப்பிளியிட்டகான நவயில்ழமதொழிற் கட்சித் தலை.
ஏதிற்கயாதிித்திய  இடதுசக்திதிற்களின் கான நியார்க்குற்றங்திற்கழமள அமிதொழிற் கட்சித் தலைப்ிடுத்திய ற்திற்கயாதிற்க 175
ஆண்டுதிற்கள் வழமரயிதொழிற் கட்சித் தலையான ஆயுள் ண்ளியிட்டழமனழமய அதிரிக்திற்கயாவில் அ இடதுசயான்ஜ
எதிர்ததிற்கயாள்ளும வழமதிற்கயில் அவர் ்கான நேயாடுதிற்களியிட்டத் ப்ிடுவழம ியாதுதிற்கயாக்திற்க பிரிட்டிஷ அரசு
த இடதுசயதொழிற் கட்சித் தலையாற்றுகின்ற நிழமதொழிற் கட்சித் தலையில், இதொழிற் கட்சித் தலைண்ளியிட்டனின் அதிகூடிய ியாதுதிற்கயாப்பள்ள தில்ியார்ஷ
சிழமறயில் அ இடதுசயான்ஜ
னிழமியில் அழமளியிட்டத்துழமவக்திற்கப்ிட்டு, சித்திரவழம
த இடதுசய்யப்ிட்டு வரகிறயார்.
கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுச  இடதுசித்துவக் திற்கட்சி ிட்டுகான நி உழமழக்கும ிக்திற்களின் ்கான நேதொழிற் கட்சித் தலைன்திற்கழமள
ிரிந்துழமரக்கும ஒர கான ந இடதுசயா இடதுசலி இடதுச கான நவழமதொழிற் கட்சித் தலைத்திட்ளியிட்டத்துளியிட்டன் 2019 தியாதுத் கான ந ர் லில்
ழமதொழிற் கட்சித் தலையிடுகிறது. எங்திற்களது பிரச் இடதுசயாரத்தின் ழமியக் கான நதிற்கயாரிக்ழமதிற்கயயாதிற்க ஜெூலியன்
அ இடதுசயான்ஜின் விடு ழமதொழிற் கட்சித் தலை உள்ளது.

