Indian workers need a socialist strategy to oppose pro-investor “reform,” austerity and war

இந்திய த தொழிிலதொளர்கள் ள் பகதொர், சிக்கன நடவடிக்ிக்கக மற்றும
மு லீட்டதொளர் ாளர் சதொர்பு "சீர்திருத் " தகதொள்ிக்கககிக்கள எதிர்ப்க ற்க
ஒரு ள் பாளர் சதொாளர் சலிாளர் ச மூள் பிலதொகதொயம ள் ப ிக்கவ
By Deepal Jayesekara, 1 September 2016

இந்தியியா முழுவதும் ும் கதியாடிக்தணக்தியான க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள் பிரணமர் நும் கரந்திர
ும் கமியாடியும் அவரது ரது பியாரதிய ஜனணியா தட்சி (ரது பியாஐத) அரசியாங்தமும்
அமுல்ரது படுத்திவரும் சமூத ரீதியில் ும் கதடுவிரீதியில் கேடுவிளளவிக்கும் சிக்தன நடவடிக்ரீதியில் கேடுவிளததள்
மற்றும் முணலீட்டியாளர் சியார்பு "சீர்திருத்ணங்தளுக்கு" எதிரியாதக் குரல் எழுப்ரது ப இந்ண
க்கான தவள்ளிக்கிழரீதியில் கேடுவிளம ஒரு நியாள் க்கான தரது பியாது ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலநிறுத்ணத்தில் இரீதியில் கேடுவிளணவியார்தள்.
இந்ண ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழில நிறுத்ணமியானது, க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள், இரீதியில் கேடுவிளளஞர்தள் மற்றும்
கிரியாமப்புற உரீதியில் கேடுவிளழப்ரது பியாளிதள் மத்தியில் அதிதரித்து வரும் சமூத சீற்றத்தின் ஒரு
க்கான தணளிவியான அறிகுறியியாகும். ஆனியால் இந்ண ும் கரது பியாரியாட்டத்துக்கு அரீதியில் கேடுவிளழப்பு விடுத்ண
க்கான தணியாழிற்சங்த கூட்டு குழுவில் (JTUC) உள்ள க்கான தணியாழிற்சங்தங்தளின் கூட்டுதள்,
திட்டமிட்டு வர்க்தப் ும் கரது பியாரியாட்டத்ரீதியில் கேடுவிளண நசுக்கி வந்துள்ளும் கணியாடு இந்தியியாரீதியில் கேடுவிளவ உன தொழிலத
முணன தொழிலியாளித்துவத்தின்
மலிவ-உரீதியில் கேடுவிளழப்புக்
தளமியாத
ஆக்குவணற்தியான
முணன தொழிலியாளத்துவத்தின் முயற்சிதளில் முக்கிய ரது பங்கு வகிக்கும் அரசியல்
தட்சிதளுடன் ும் கநரடியியாத பிரீதியில் கேடுவிளணந்துள்ளன. இந்ண உண்ரீதியில் கேடுவிளம, தியாங்கிரஸ
தட்சிும் கயியாடு இரீதியில் கேடுவிளணந்ண இந்திய ும் கணசிய க்கான தணியாழிற்சங்த தியாங்கிரசுக்கு (INTUC)
மட்டும் க்கான தரது பியாருத்ணமியானது அன்றி, JTUC ஐ வழிநடத்தும் "இடது"
க்கான தணியாழிற்சங்தங்தள் என கூறிக்க்கான ததியாள்ரது பவற்றுக்கும் க்கான தரது பியாருந்தும். ஸரியாலினிச
இந்திய தம்யூனிஸட் தட்சி (மியார்க்சிஸட்) அல்ன தொழிலது சி.பி.எம். சியார்ந்ண இந்திய
க்கான தணியாழிற்சங்தங்தளின் தியாங்கிரஸ (CITU), ஸரியாலினிச இந்திய தம்யூனிஸட் தட்சி
(சி.பி.ஐ.) சியார்ந்ண அரீதியில் கேடுவிளனத்து இந்திய க்கான தணியாழிற்சங்த தியாங்கிரஸ (AITUC)
ஆகியரீதியில் கேடுவிளவும் கய இந்ண “இடது” எனப்ரது படும் க்கான தணியாழிற்சங்தங்தளியாகும்.
க்கான தணியாழிற்சங்த
அதிதியாரத்துவங்தள்
மற்றும்
ஸரியாலினிஸடுதரீதியில் கேடுவிளளயும்
க்கான தரது பியாறுத்ணவரீதியில் கேடுவிளரயில், க்கான தசப்டம்ரது பர் 2 ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலநிறுத்ணமியானது ஒரு ும் கமியாசடித்
ணந்திும் கரியாரது பியாயமியாகும். அணியாவது, வளர்ந்து வரும் சமூத எதிர்ப்ரீதியில் கேடுவிளரது ப தட்டுப்ரது படுத்தி
க்கான தசயலிழக்தச் க்கான தசய்வணற்கும், ரது பியா.ஜ.த. அரசியாங்தத்துக்கும் முழு முணன தொழிலியாளித்துவ
சமூத ஒழுங்கிற்கும் எதிரியாத க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்தின் ஒரு சுயியாதீனமியான
அரசியல் இயக்தம் அபிவிருத்தி அரீதியில் கேடுவிளடவரீதியில் கேடுவிளண
ணடுப்ரது பணற்குமியான ஒரு
வழிமுரீதியில் கேடுவிளறும் கய ஆகும்.
ும் கமியாடியும் அவரது இந்து ும் கமன தொழிலியாதிக்தவியாண ரது பியா.ஜ.த.யும், க்கான தணியாழின தொழிலியாள
வர்க்தத்தின் மீது ணியாக்குணரீதியில் கேடுவிளன தொழில முன்க்கான தனடுக்கும் முணலீட்டியாளர் சியார்பு
"சீர்திருத்ணத்ரீதியில் கேடுவிளண" துரிணப்ரது படுத்துவணற்கும், உன தொழிலத அரங்கில் ணனது சூரீதியில் கேடுவிளறயியாடும்,
வல்ன தொழிலரசியாகும்
அபின தொழிலியாரீதியில் கேடுவிளஅபிலாஷைதரீதியில் கேடுவிளள
ும் கமலும்
ஆக்ும் கரியாஅபிலாஷைத்துடன்
உறுதிப்ரது படுத்துவணற்கும், 2014 ும் கம மியாணத்தில் இந்திய க்கான தரது பரு வர்த்ணதர்தளியால்
ஆட்சிக்கு க்கான ததியாண்டுவரப்ரது பட்டது.
ும் கமியாடி அரசியாங்தமியானது சுதியாணியார ரது பரியாமரிப்புக்தியான நிதி மற்றும் ும் கணசிய
கிரியாமப்புற ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலவியாய்ப்பு உத்ணரவியாணம் உட்ரது பட மியானியங்தரீதியில் கேடுவிளளயும் சமூத
க்கான தசன தொழிலவதளுக்தியான நிதிரீதியில் கேடுவிளயயும் க்கான தவட்டித்ணள்ளியது. அது ரது பங்குதள் விற்ரது பரீதியில் கேடுவிளண
(அரசுக்கு
க்கான தசியாந்ணமியான
நிறுவனங்தரீதியில் கேடுவிளள
ணனியியார்மயமியாக்தரீதியில் கேடுவிளன தொழில)
உக்கிரமியாக்கியது; ரது பன தொழில துரீதியில் கேடுவிளறதளிலும் அந்நிய முணலீட்டின் மீணியான
தட்டுப்ரது பியாடுதரீதியில் கேடுவிளள அதற்றியது அல்ன தொழிலது குரீதியில் கேடுவிளறத்ணது; வரிச் சுரீதியில் கேடுவிளமரீதியில் கேடுவிளய ும் கமலும்
உரீதியில் கேடுவிளழக்கும் மக்தள் மீும் கண சுமத்ணப் ரது பயன்ரது படுத்ணப்ரது படும் பிற்ும் கரது பியாக்தியான
க்கான தரது பியாருட்தள் மற்றும் விற்ரது பரீதியில் கேடுவிளன வரிரீதியில் கேடுவிளய திணித்ணது; ும் கமலும், ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழில
க்கான தவட்டுக்தள் மற்றும் உரீதியில் கேடுவிளழப்பு ணரங்தளின் மீணியான தட்டுப்ரது பியாடுதரீதியில் கேடுவிளள
அதற்றுவணற்தியாத ரது பியா.ஜ.த. ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயின தொழிலியான மியாநின தொழில அரசியாங்தங்தளுடன் சதி
க்கான தசய்கின்றது.
அும் கண சமயம், ும் கமியாடி, சீனியாவக்கு எதிரியான அக்கான தமரிக்த ும் கரது பியார் உந்துணலில்
இந்தியியாரீதியில் கேடுவிளவ ஒருங்கிரீதியில் கேடுவிளணத்துள்ளியார். திங்தளன்று, ரது பியாதுதியாப்பு அரீதியில் கேடுவிளமச்சர்
மும் கனியாதர் ரது பியாரிக்தர், அக்கான தமரிக்த ும் கரது பியார் விமியானங்தளும் ும் கரது பியார்க் தப்ரது பல்தளுக்கும்
இந்திய இரியாணுவத் ணளங்தரீதியில் கேடுவிளள நியாளியாந்ணம் அணுகும் ஒரு ஒப்ரது பந்ணத்தில்
ரீதியில் கேடுவிளதக்கான தயழுத்திட்டுள்ளியார்.
சமூத துருவமுரீதியில் கேடுவிளனப்பும் முணன தொழிலியாளித்துவ ஆட்சியின் ும் கணியால்வியும்

ரது பியா.ஜ.த. மற்றும் இந்தியியாவின் ஆளும் உயரடுக்ரீதியில் கேடுவிளத, "மக்தள் சியார்பு"
க்கான ததியாள்ரீதியில் கேடுவிளததரீதியில் கேடுவிளள அமுல்ரது படுத்ண அழுத்ணம் க்கான ததியாடுக்த முடியும் என்ற ஸரியாலினிச
ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயின தொழிலியான க்கான தணியாழிற்சங்த கூட்டுக் குழுவின் கூற்று, ஒரு அப்ரது பட்டமியான
க்கான தரது பியாய் ஆகும்.
முணன தொழிலியாளித்துவ ஆட்சியின் கீழ, க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள் மற்றும் உரீதியில் கேடுவிளழப்ரது பியாளிதளின்
மித அடிப்ரது பரீதியில் கேடுவிளடயியான ஜனநியாயத மற்றும் சமூத அபின தொழிலியாரீதியில் கேடுவிளசதரீதியில் கேடுவிளளக் கூட பூர்த்தி
க்கான தசய்யவது சியாத்தியமற்றது என்ரது பரீதியில் கேடுவிளணும் கய சுணந்திர இந்தியியாவின் ஏழு ணசியாப்ண
தியான தொழில முழு வரன தொழிலியாறும் நிரூபித்திருக்கிறது. 1991 வரீதியில் கேடுவிளர, இந்தியியாவின்
முணன தொழிலியாளித்துவ உயரடுக்கு, அரசு ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயின தொழிலியான, ும் கணசிய முணன தொழிலியாளித்துவ
வளர்ச்சி மூும் கன தொழிலியாரது பியாயத்ரீதியில் கேடுவிளண பின்ரது பற்றி, அரீதியில் கேடுவிளண ும் கசியாசலிசம் என பூசி க்கான தமழுத
முயற்சித்து வந்ணது. தடந்ண தியால் நூற்றியாண்டில், உன தொழிலத முணன தொழிலியாளித்துவத்தின்
மலிவ-உரீதியில் கேடுவிளழப்பு வழங்குனரியாதவம் பின்-அலுவன தொழிலதமியாதவம் இந்தியியாரீதியில் கேடுவிளவ
மியாற்றியுள்ள அவர்தள், ஏதியாதிரது பத்தியத்துடனியான இந்ண க்கான தநருக்தமியான
ரது பங்தியாண்ரீதியில் கேடுவிளம என்ற பிரீதியில் கேடுவிளணப்பில், ும் கமலும் க்கான தவளிப்ரது பரீதியில் கேடுவிளடயியாத வியாஷிங்டனின்
வியாடிக்ரீதியில் கேடுவிளதயியாளரியாதவம் பிரியாந்திய தியாவன தொழிலனியாதவம் ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலதூக்கியுள்ளனர்.
முணன தொழிலியாளித்துவத்தின் க்கான தசல்வம் அதிும் கவதமியாத வளர்ந்துள்ள நிரீதியில் கேடுவிளன தொழிலயில்,
இந்தியியாவின்
"எழுச்சியியானது"
ரது பரந்துரது பட்ட
க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்
மற்றும்
உரீதியில் கேடுவிளழப்ரது பியாளர்தளுக்கு
சமூத
இழப்புக்தரீதியில் கேடுவிளளயும்
க்கான தரது பியாருளியாணியார
ரது பியாதுதியாப்பின்ரீதியில் கேடுவிளமரீதியில் கேடுவிளயயும் மட்டுும் கம அதிதரித்துள்ளது. சீர்திருத்ணம் என்று
அரீதியில் கேடுவிளழக்தப்ரது படும் 25 ஆண்டுதளுக்கு பின்னர், கிரியாமப்புற இந்தியியாவில் ரது பட்டினி
ணியாண்டவமியாடும் அும் கணும் கவரீதியில் கேடுவிளள, ும் கதியாடிக் தணக்தியானவர்தள் ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலயின்றியும்,
ணகுதிக்ும் கதற்ற க்கான தணியாழில் அற்றவர்தளியாதவம் அல்ன தொழிலது ஒரு நிரீதியில் கேடுவிளன தொழிலயியான
முன்ும் கனற்றத்ரீதியில் கேடுவிளணக் தியாண முடியியாண ஒப்ரது பந்ணத் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தளியாதவம் உள்ளனர்.
எல்ன தொழிலியாவற்றுக்கும் ும் கமன தொழிலியாத, சீனியாவடனியான அக்கான தமரிக்த ஏதியாதிரது பத்தியத்தின்
ும் கமியாணலில் ஒரு முன்னிரீதியில் கேடுவிளன தொழில அரசியாத நியாட்டிரீதியில் கேடுவிளன இந்திய முணன தொழிலியாளித்துவம்
மியாற்றியுள்ளணன் தியாரணமியாதும் கவியா, அல்ன தொழிலது, க்கான தணற்தியாசியியாவின் பிரியாந்திய
ும் கமன தொழிலியாதிக்த சக்தியியாத ணன்ரீதியில் கேடுவிளன ணக்தரீதியில் கேடுவிளவத்துக்க்கான ததியாள்வணற்தியான அணன்
ஈவிரக்தமற்ற உந்துணலின் தியாரணமியாதும் கவியா இந்தியியா இப்ும் கரது பியாது ஒரு ும் கரது பரழிவ
ும் கரது பியாரில் மூழகும் அரது பியாயத்தில் சிக்கியுள்ளது.
என்ன க்கான தரது பயரில் இருந்ணியாலும், ஸரியாலினிச தம்யூனிஸட் தட்சிதள், ரது பன தொழில
ணசியாப்ணங்தளியாத முணன தொழிலியாளித்துவ அரசியல் ஸணியாரது பனத்தின் ஒரு ஒருங்கிரீதியில் கேடுவிளணந்ண
ரது பகுதியியாத இருந்நு வந்துள்ளன. 1991 ல் இருந்ும் கண, மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்து
ஆளும் நவ-ணியாரியாளவியாண "சீர்திருத்ண" நிதழச்சி நிரரீதியில் கேடுவிளன தொழில நரீதியில் கேடுவிளடமுரீதியில் கேடுவிளறப்ரது படுத்திய
மற்றும் வியாஷிங்டனுடனும் ும் கவியால் ஸட்ரீட்டுடனும் க்கான தநருக்தமியான உறவதரீதியில் கேடுவிளள
முன்க்கான தனடுத்ண அரசியாங்தங்தரீதியில் கேடுவிளள சி.பி.எம். மற்றும் சி.பி.ஐ. ஆணரித்து
வந்துள்ளன. ணியாம் ஆட்சி க்கான தசய்ண மியாநின தொழில அரசுதளில், மித குறிப்ரது பியாத ும் கமற்கு
வங்தம் மற்றும் ும் கதரளியாவில், ஸரியாலினிஸடுதள் ணியாமியாதும் கவ க்கான தவளிப்ரது பரீதியில் கேடுவிளடயியாத
கூறும் "முணலீட்டியாளர்-ஆணரவ" க்கான ததியாள்ரீதியில் கேடுவிளததரீதியில் கேடுவிளள நரீதியில் கேடுவிளடமுரீதியில் கேடுவிளறப்ரது படுத்தினர். ணதவல்
க்கான தணியாழில்நுட்ரது பத் துரீதியில் கேடுவிளற மற்றும் அரீதியில் கேடுவிளணச் சியார்ந்ண க்கான தணியாழிற் துரீதியில் கேடுவிளறதளிலும் ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழில
நிறுத்ணங்தரீதியில் கேடுவிளளத் ணரீதியில் கேடுவிளட க்கான தசய்ணரீதியில் கேடுவிளம மற்றும் க்கான தரது பருவணித திட்டங்தளுக்தியாத ணமது
நின தொழிலங்தள் ரது பறிக்தப்ரது படுவரீதியில் கேடுவிளண எதிர்த்ண விவசியாயிதரீதியில் கேடுவிளள இரத்ணக் தளரியில்
நசுக்கியரீதியில் கேடுவிளமயும் இக் க்கான ததியாள்ரீதியில் கேடுவிளததளில் அடங்கும். ஸரியாலினிஸடுதள் க்கான தரது பரும்
வணிதர்தளுக்கு ும் கசவதம் க்கான தசய்ரது பவர்தள் என்ரது பரீதியில் கேடுவிளண மிதவம் ும் கநரடியியாத
அரீதியில் கேடுவிளடயியாளம் தியாட்ட முரீதியில் கேடுவிளனந்து, ும் கதரளியாவின் புதிய முணன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமச்சரும் சி.பி.எம்.
அரசியல் குழு உறுப்பினருமியான பினரியாயி விஜயன், "முணலீட்டியாளர்தள் இருதரம்
நீட்டி வரும் கவற்தப்ரது படும் …ஒரு புதிய முன்னுணியாரணத்ரீதியில் கேடுவிளண" அபிவிருத்தி க்கான தசய்ய
வியாக்குறுதியளித்ணியார்.
"வன தொழிலதுசியாரிதரீதியில் கேடுவிளளத் ணடுக்த", குறிப்ரது பியாத வகுப்புவியாண ரது பியா.ஜ.த. ஆட்சிக்கு
வருவரீதியில் கேடுவிளண ணடுப்ரது பணற்தியான ஒும் கர வழி இதுணியான் என்று கூறிும் கய , ஸரியாலினிஸடுதள்
சியாதி அடிப்ரது பரீதியில் கேடுவிளடயின தொழிலியான மற்றும் பிரியாந்திய தட்சிதளுடன் மீண்டும் மீண்டும்
ஏற்ரது படுத்திக்க்கான ததியாண்ட
ும் கணர்ணல்
கூட்டணிதரீதியில் கேடுவிளளயும்
தியாங்கிரஸ
தட்சி

ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயின தொழிலியான ஐக்கிய முற்ும் கரது பியாக்கு கூட்டணி அரசியாங்தத்திற்கு ஆணரவ
வழங்கியரீதியில் கேடுவிளணயும்
நியியாயப்ரது படுத்தினர்.
உண்ரீதியில் கேடுவிளமயில்,
முணன தொழிலியாளித்துவ
தட்சிதளுக்கு க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்ரீதியில் கேடுவிளண ஸரியாலினிஸடுதள் திட்டமிட்டு அடிரது பணிய
ரீதியில் கேடுவிளவத்ணரீதியில் கேடுவிளமும் கய, இந்து வன தொழிலதுசியாரிதரீதியில் கேடுவிளள மிதப்க்கான தரது பருமளவில் ரது பன தொழிலமரீதியில் கேடுவிளடயச் க்கான தசய்து,
முணன தொழிலியாளித்துவ "வளர்ச்சி" மூன தொழிலம் உருவியாக்தப்ரது பட்ட குவிந்துவரும் சமூத
க்கான தநருக்தடி மீணியான ரது பரந்துரது பட்ட ும் கதியாரது பத்ரீதியில் கேடுவிளண சுரண்டுவணற்தியாத அணற்கு தணரீதியில் கேடுவிளவத்
திறந்து விட்டது. 1984 ன் பின்னர், மக்தளரீதியில் கேடுவிளவயில் (இந்திய நியாடியாளுமன்றத்தின்
கீழரீதியில் கேடுவிளவ) க்கான தரது பரும்ரது பியான்ரீதியில் கேடுவிளமரீதியில் கேடுவிளய க்கான தவன்ற முணல் தட்சியியாத ரது பியா.ஜ.த. 2014 ும் கணர்ணலில்
ஆட்சியில் அமர்ந்ணது.
இப்ும் கரது பியாது, க்கான தணியாழில் மற்றும் "அபிவிருத்தி" ரது பற்றிய ும் கரது பியாலியியான ும் கணர்ணல்
வியாக்குறுதிதள் நிரீதியில் கேடுவிளறும் கவற்றப்ரது படியாரீதியில் கேடுவிளம சம்ரது பந்ணமியாத குவிந்துவரும் சீற்றத்ரீதியில் கேடுவிளண
எதிர்க்கான ததியாண்டுள்ள ும் கமியாடியும், அவரது ரது பியா.ஜ. தட்சியும், க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்ரீதியில் கேடுவிளண
பிளவரது படுத்ணவம் மிதவம் பின்ணங்கிய மற்றும் பிற்ும் கரது பியாக்கு சக்திதரீதியில் கேடுவிளள
அணிதிரட்டவம் இந்து மண ும் கரது பரினவியாணத்ரீதியில் கேடுவிளண தூண்டி விடுகின்றனர். இது
ும் கமலும் ும் கமலும் சர்வியாதிதியார ஆட்சி வழிமுரீதியில் கேடுவிளறதரீதியில் கேடுவிளள ும் கநியாக்கி க்கான தசல்கின்றது.
அரசியல்
எதிரிதள்,
"ும் கணசவிும் கரியாதிதளியாத"
சித்ணரிக்தப்ரது படுவது
வழரீதியில் கேடுவிளமயியாகியுள்ளது,
இல்க்கான தன தொழிலக்கான தயனில்
ும் கணச
துும் கரியாகிதளியாத
குற்றம்
சியாட்டப்ரது படுகின்றனர்.
க்கான தரது பருமந்ண நிரீதியில் கேடுவிளன தொழிலக்கு பின்னியாரன உன தொழிலத முணன தொழிலியாளித்துவத்தின் மித ஆழமியான
க்கான தநருக்தடிக்கு க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தரீதியில் கேடுவிளளயும் உரீதியில் கேடுவிளழப்ரது பியாளிதரீதியில் கேடுவிளளயும் விரீதியில் கேடுவிளன தொழில க்கான ததியாடுக்த
ரீதியில் கேடுவிளவக்த முணன தொழிலியாளித்துவம் முரீதியில் கேடுவிளனகின்ற நிரீதியில் கேடுவிளன தொழிலயில், இத்ணரீதியில் கேடுவிளதய அபிவிருத்திதள்,
ஜனநியாயத வடிவங்தளில் க்கான தரது பியாறிந்து ும் கரது பியாவரீதியில் கேடுவிளண சுட்டிக்தியாட்டுகிறது. அணனியால்,
இந்ண க்கான தநருக்தடிக்கு ஒரு ும் கசியாசலிச தீர்வக்தியாதப் ும் கரது பியாரியாட க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தம்
ஒரு சுயியாதீனமியான சக்தியியாத ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலயீடு க்கான தசய்ய ும் கவண்டியது அவசியமியாய்
உள்ளது.
ஆயினும், ஸரியாலினிஸடுதளின் பிரதிரது பலிப்ரது பியானது, இந்திய முணன தொழிலியாளித்துவம்,
அணன் அரசு மற்றும் தட்சிதளுக்கு க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்ரீதியில் கேடுவிளண அடிரது பணிய க்கான தசய்யும்
ணங்தள் முயற்சிதரீதியில் கேடுவிளள இரு மடங்தியாக்குவணியாத இருந்து வருகிறது. அவர்தள்
மீண்டும் "மணச்சியார்பின்ரீதியில் கேடுவிளம" மற்றும் "ஜனநியாயதத்ரீதியில் கேடுவிளண" ரது பியாதுதியாத்ணல் என்ற
க்கான தரது பயரில், இந்து வன தொழிலதுசியாரிதளுக்கு அடிரது பணிந்து சூழச்சி க்கான தசய்வதில் ஒரு நீண்ட
வரன தொழிலியாற்ரீதியில் கேடுவிளற க்கான ததியாண்ட தியாங்கிரஸ தட்சிக்கு பின்னியால் க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்ரீதியில் கேடுவிளண
பிரீதியில் கேடுவிளணத்துவிட முயற்சிக்கின்றனர். முணன தொழிலியாளித்துவத்தின் ரது பியாரம்ரது பரிய அரசியாங்த
தட்சியும் தடந்ண 25 ஆண்டுதளில் நவ-ணியாரியாளமய சீரரீதியில் கேடுவிளமப்ரீதியில் கேடுவிளரது ப முன்க்கான தனடுப்ரது பதில்
க்கான தரது பரும் ரது பங்தியாற்றிய மற்றும் இந்திய-அக்கான தமரிக்த "பூும் கதியாள
மூும் கன தொழிலியாரது பியாயக்
கூட்ரீதியில் கேடுவிளட" உருவியாக்கிய தியாங்கிரஸ தட்சியுடன், சி.பி.எம். ஏப்ரல்-ும் கம மியாணங்தளில்
ும் கமற்கு வங்த மியாநின தொழில சட்டசரீதியில் கேடுவிளரது ப ும் கணர்ணலுக்தியாத முணன் முரீதியில் கேடுவிளறயியாத ஒரு ும் கணர்ணல்
கூட்டணிரீதியில் கேடுவிளய அரீதியில் கேடுவிளமத்ணது. நவ-ணியாரியாளமய சீர்திருத்ணத்ரீதியில் கேடுவிளணயும், அக்கான தமரிக்த ும் கரது பியார்
விமியானங்தளுக்கு இந்தியியா ணளம் க்கான ததியாடுப்ரது பரீதியில் கேடுவிளணயும் ஆணரிப்ரது பது மட்டுமன்றி,
ரது பன தொழிலமுரீதியில் கேடுவிளற ரது பியா.ஜ.த. உடன் கூட்டு ரீதியில் கேடுவிளவத்துக்க்கான ததியாண்ட ும் கஜ.டி.(யு), பி.ும் கஜ.டி.
மற்றும் தி.மு.த. ும் கரது பியான்ற பிரியாந்திய மற்றும் சியாதியக் தட்சிதரீதியில் கேடுவிளள க்கான ததியாண்டு
மூன்றியாவது அணிரீதியில் கேடுவிளய உருவியாக்கும் திட்டத்ரீதியில் கேடுவிளணயும் ஸரியாலினிஸடுதள்
க்கான தணியாடர்ந்தும் முன்னிரீதியில் கேடுவிளன தொழிலப்ரது படுத்துகின்றனர்.
ஒரு நியாள் ும் கணசிய ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலநிறுத்ணத்ரீதியில் கேடுவிளண ணமது வர்க்த நன தொழிலன்தரீதியில் கேடுவிளள
உறுதிப்ரது படுத்துவணற்தியான ஒரு வழிமுரீதியில் கேடுவிளறயியாத க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்தின் ரது பரந்ண
பிரிவினர் சந்ும் கணதத்திற்கு இடமின்றி ரது பியார்க்கும் அும் கணசமயம், ஸரியாலினிஸடுதரீதியில் கேடுவிளள
க்கான தரது பியாறுத்ணவரீதியில் கேடுவிளரயில் அது ஒரு அரசியல் நியாடத அரங்கு, க்கான தணியாழின தொழிலியாள
வர்க்தத்தின் மீது ணமது அரசியல் தட்டுப்ரது பியாட்ரீதியில் கேடுவிளட அதிதரிக்த உணவம் ஒரு
"இடது" முதத்ரீதியில் கேடுவிளண தியாட்டுவணற்தியான ஒரு வழிமுரீதியில் கேடுவிளறயியாகும். 1991 ல் இருந்ும் கண,
அவர்தள் தியாங்கிரஸ உடன் நரீதியில் கேடுவிளடமுரீதியில் கேடுவிளறயில் ஒரு கூட்டணியில் இருந்து,
தியாங்கிரஸ ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலவர் ும் கசியானியியா தியாந்தி மற்றும் பிரணமர் மன்ும் கமியாதன் சிங்குடன்
அன்றியாடம் க்கான தணியாடர்பு க்கான ததியாண்டிருந்ண 2004-2008 தியான தொழிலப்ரது பகுதி உட்ரது பட, ஏறத்ணியாழ
ஒவ்க்கான தவியாரு ஆண்டும், சி.பி.எம் மற்றும் சி.பி.ஐ. ஒரு நியாள் அரீதியில் கேடுவிளடயியாள
ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலநிறுத்ணங்தரீதியில் கேடுவிளள நடத்தி வந்ணன.
சமீரது பத்திய ஆண்டுதளில், அவர்தள் "க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்த ஐக்கியம்" என்ற
க்கான தரது பயரில், தியாங்கிஸ-சியார்பு ஐ.என்.டி.யு.சி. மற்றும் ணமிழநியாட்டில் க்கான தரது பரு வணித
தி.மு.த.வின் க்கான தணியாழிற்சங்த பிரிவியான க்கான தணியாழின தொழிலியாளர் முன்ும் கனற்ற முன்னணியினதும்
ஆணரரீதியில் கேடுவிளவ ரது பட்டியலிட்டனர். உண்ரீதியில் கேடுவிளமயியான வர்க்தப் ும் கரது பியாரியாட்டத்துக்கு ணங்தள்
தடுரீதியில் கேடுவிளமயியான எதிர்ப்பிரீதியில் கேடுவிளன அடிக்ும் கதியாடிட்டுக் தியாட்டும் இன்னுக்கான தமியாரு சூழச்சியில்,
ஸரியாலினிஸடுதள், ரது பியா.ஜ.த. சியார்பு ரது பியாரதிய மஸதூர் சங்தம் அல்ன தொழிலது பி.எம்.எஸ.
உரீதியில் கேடுவிளடய ஆணரரீதியில் கேடுவிளவக் கூட ும் கதட்டு அரீதியில் கேடுவிளழப்பு விடுத்ணனர்.
ஒரு ும் கசியாசலிச- சர்வும் கணசிய மூும் கன தொழிலியாரது பியாயம்
ணமது வர்க்த நன தொழிலன்தரீதியில் கேடுவிளள உறுதிரது படுத்துவணற்தியாத, முணன தொழிலியாளித்துவ வர்க்தத்திற்கு
எதிரியாத மற்றும் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர் ஆட்சிக்தியான ும் கரது பியாரியாட்டத்தில் க்கான தணியாழின தொழிலியாள

வர்க்தத்தின் சுயியாதீன அரசியல் அணிதிரள்ரீதியில் கேடுவிளவ அடிப்ரது பரீதியில் கேடுவிளடயியாத க்கான ததியாண்ட
ும் கசியாசலிச-சர்வும் கணசிய மூும் கன தொழிலியாரது பியாயம் ஒன்ும் கற ஏற்றுக்க்கான ததியாள்ள ும் கவண்டியது
இந்தியத் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தளுக்கு முன்னுள்ள அவசரத் ும் கணரீதியில் கேடுவிளவயியாகும்.
தடந்ண தியால் நூற்றியாண்டு, க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்தின் எண்ணிக்ரீதியில் கேடுவிளதயில்
மிதப்க்கான தரது பரிய வளர்ச்சிரீதியில் கேடுவிளயயும் அணன் சமூத சக்திரீதியில் கேடுவிளயயும் தண்டது. இந்ண வர்க்த
வலிரீதியில் கேடுவிளமயுடன் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள் மற்றும் விவசியாயிதளின் அரசியாங்தத்துக்தியான
ும் கரது பியாரியாட்டத்தில்,
அரீதியில் கேடுவிளனத்து
கிரியாமப்புற
உரீதியில் கேடுவிளழக்கும்
மக்தரீதியில் கேடுவிளளயும்
ஒடுக்தப்ரது பட்டவர்தரீதியில் கேடுவிளளயும் அணிதிரட்ட ும் கவண்டும். அத்ணரீதியில் கேடுவிளதய அரசியாங்தம்,
தீர்க்தமியான
க்கான தரது பியாருளியாணியார
க்கான தநம்புும் கதியாரீதியில் கேடுவிளன தொழில
க்கான தரது பியாது
உடரீதியில் கேடுவிளமயியாக்கி
க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தளின் தட்டுப்ரது பியாட்டின் கீழ க்கான ததியாண்டு வரும். அணன் மூன தொழிலம்
உற்ரது பத்திரீதியில் கேடுவிளய ஒரு சிறிய வணித ணட்டின் க்கான தசல்வத்ரீதியில் கேடுவிளண ஊதிப்க்கான தரது பருக்குவணற்தியாத
அன்றி, சமூதத் ும் கணரீதியில் கேடுவிளவதரீதியில் கேடுவிளள பூர்த்திக்கான தசய்யும் வரீதியில் கேடுவிளதயில் ஒழுங்தரீதியில் கேடுவிளமக்த
முடியும். அத்ணரீதியில் கேடுவிளதய ஒரு அரசியாங்தம் நின தொழிலப்பிரபுத்துவம் மற்றும் சியாதீய
ஒடுக்குமுரீதியில் கேடுவிளற ஒழிக்த தீவிர நடவடிக்ரீதியில் கேடுவிளததரீதியில் கேடுவிளள எடுக்கும். இத்ணரீதியில் கேடுவிளதய ரது பணிதள்,
வரன தொழிலியாற்று ரீதியில் ஜனநியாயதப் புரட்சியியால் ும் கமற்க்கான ததியாள்ளப்ரது பட ும் கவண்டியரீதியில் கேடுவிளவ.
எனினும், இந்திய முணன தொழிலியாளித்துவத்தின் க்கான தநறி ணவறிப் பிறந்ண ஆட்சியின் கீழ,
இரீதியில் கேடுவிளவ ரது பியாழரீதியில் கேடுவிளடந்து ும் கரது பியாயுள்ளும் கணியாடு சமூதப் பிற்ும் கரது பியாக்குத்ணனத்திற்கு ஒரு
ரது பியாதுதியாப்பு அரணியாத ரது பயன்ரது படுகின்றன.
க்கான தசப்டம்ரது பர் 2 ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழில நிறுத்ணமியானது வர்க்தப் ும் கரது பியாரியாட்டத்தின் சர்வும் கணச மறு
எழுச்சியின் ஒரு ரது பகுதியியாகும். உன தொழிலதம் முழுவதும், தடந்ண வசந்ண தியான தொழிலத்தில்
க்கான தணியாழின தொழிலியாளர் உரிரீதியில் கேடுவிளமதரீதியில் கேடுவிளள ஒழிப்ரது பணற்கு எதிரியாத பிரியான்ஸ மற்றும்
க்கான தரது பல்ஜியத்தில் நடந்ண ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலநிறுத்ணங்தள் முணல், ரது பன தொழில ணசியாப்ணங்தளியாத ஊதிய
மற்றும் ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழில க்கான தவட்டுதரீதியில் கேடுவிளள
சுமத்தும் முணன தொழிலியாளித்துவ
ஆணரவ
க்கான தணியாழிற்சங்தங்தளுக்கு எதிரியான அக்கான தமரிக்தத் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தளின் கிளர்ச்சி
வரீதியில் கேடுவிளரயில், க்கான தரது பருநிறுவன ும் கமல்ணட்ரீதியில் கேடுவிளட எதிர்ப்ரது பணற்தியான ஒரு வழிமுரீதியில் கேடுவிளறரீதியில் கேடுவிளய
க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள் எதிர்ரது பியார்க்கின்றனர். சிக்தன நடவடிக்ரீதியில் கேடுவிளதக்தியான முடிவில்ன தொழிலியா
உந்துணல், க்கான தணியாழின தொழிலியாளிக்கு எதிரியாத க்கான தணியாழின தொழிலியாளிரீதியில் கேடுவிளய நிறுத்ண பூும் கதியாள
உற்ரது பத்திரீதியில் கேடுவிளய ரது பயன்ரது படுத்துவது, எங்ும் கத க்கான தணியாழின தொழிலியாளர் க்கான தசன தொழிலவதள் மற்றும் வரிதள்
குரீதியில் கேடுவிளறந்து தியாணப்ரது படுகிறும் கணியா அங்ும் கத உற்ரது பத்திரீதியில் கேடுவிளய க்கான தணியாடங்குவது ஆகியவற்ரீதியில் கேடுவிளற
எதிர்ப்ரது பணற்தியான ஒரு வழிமுரீதியில் கேடுவிளறரீதியில் கேடுவிளய அவர்தள் எதிர்ரது பியார்க்கின்றனர். க்கான தணியாழின தொழிலியாள
வர்க்தத்தின் புறநிரீதியில் கேடுவிளன தொழில ஐக்கியமியானது உன தொழிலதம் முழுவதும் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தளின்
ும் கரது பியாரியாட்டங்தரீதியில் கேடுவிளள ஐக்கியப்ரது படுத்துவதில் நனவபூர்வமியான க்கான தவளிப்ரது பியாட்ரீதியில் கேடுவிளட
தியாணும் கவண்டும். இது யுத்ணம் மற்றும் ஏதியாதிரது பத்தியத்திற்கு எதிரியான க்கான தணியாழின தொழிலியாள
வர்க்த ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயின தொழிலியான ஒரு உன தொழிலத இயக்தத்ரீதியில் கேடுவிளண தட்டியரீதியில் கேடுவிளமப்ரது பதுடன்
இரீதியில் கேடுவிளணக்தப்ரது பட ும் கவண்டும்.
க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்ரீதியில் கேடுவிளண அரசியல்ரீதியியாத அடக்குவணற்தியான தருவிதளியாத
க்கான தணியாழிற்சங்தங்தள் மற்றும் ஸரியாலினிசக் தட்சிதள் உள்ளன. அவற்ரீதியில் கேடுவிளற
சீர்திருத்ணும் கவியா
அல்ன தொழிலது
இடது
ரது பக்தம்
ணள்ளும் கவியா
முடியியாது.
முணன தொழிலியாளித்துவத்ரீதியில் கேடுவிளண எதிர்க்த, க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள் ும் கரது பியாரியாட்டத்திற்தியான புதிய
அரீதியில் கேடுவிளமப்புதரீதியில் கேடுவிளள உருவியாக்த ும் கவண்டும், ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலத் ணளங்தளில் க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தளின்
நடவடிக்ரீதியில் கேடுவிளதக் குழுக்தரீதியில் கேடுவிளள மற்றும் அரீதியில் கேடுவிளனத்துக்கும் ும் கமன தொழிலத ஒரு ரது பரந்ண புரட்சிதர
ும் கசியாசலிசக் தட்சிரீதியில் கேடுவிளயக் தட்டிக்கான தயழுப்ரது ப ும் கவண்டும்.
அத்ணரீதியில் கேடுவிளதய ஒரு தட்சி, க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்தின் ஒரு உன தொழிலத தட்சியுடன்
ஒருங்கிரீதியில் கேடுவிளணந்ண ஒரு ரது பகுதியியாத இருக்த ும் கவண்டும். அது, சர்வும் கணச க்கான தணியாழின தொழிலியாள
வர்க்தத்தின் க்கான தரது பரும் மூும் கன தொழிலியாரது பியாய அனுரது பவங்தரீதியில் கேடுவிளள உள்ளீர்த்துக் க்கான ததியாள்வரீதியில் கேடுவிளண
அடிப்ரது பரீதியில் கேடுவிளடயியாதக் க்கான ததியாண்டிருக்த ும் கவண்டும், அரீதியில் கேடுவிளனத்துக்கும் ும் கமும் கன தொழில 1917 ரஷ்ய
புரட்சி, அரீதியில் கேடுவிளணத் க்கான தணியாடர்ந்து க்கான தன தொழிலனின் உடன் இரீதியில் கேடுவிளணத் ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலவரியாத இருந்ண
லிும் கயியான் ட்க்கான தரியாட்ஸகி ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயில் ஸரியாலினிச சீரழிவக்கு எதிரியாத மற்றும்
உன தொழிலத
ும் கசியாசலிசப்
புரட்சியின்
ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலத்திட்டத்ரீதியில் கேடுவிளண
ரது பியாதுதியாக்த
முன்க்கான தனடுக்தப்ரது பட்ட
ும் கரது பியாரியாட்டத்ரீதியில் கேடுவிளண
கிரகித்துக்க்கான ததியாள்ள
ும் கவண்டும்.
அத்ணரீதியில் கேடுவிளதயக்கான தணியாரு ும் கரது பியாரியாட்டம் ும் கசியாசலிச புரட்சிக்தியான உன தொழிலதக் தட்சியியாத 1938 ல்
ட்க்கான தரியாட்ஸகியின் ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயின் கீழ நிறுவப்ரது பட்ட நியான்தியாம் அகின தொழிலத்தின் மூன தொழிலமியாத
முன்க்கான தனடுக்தப்ரது படுகிறது. இப்ும் கரது பியாது நியான்தியாம் அகின தொழிலமியானது அரீதியில் கேடுவிளனத்துன தொழிலதக்
குழுவினதும் மற்றும் அணன் சர்வும் கணச க்கான தவளியீடியான உன தொழிலத ும் கசியாசலிச வரீதியில் கேடுவிளன தொழிலத்
ணளத்தினதும் (WSWS) ணரீதியில் கேடுவிளன தொழிலரீதியில் கேடுவிளமயில் க்கான தசயல்ரது படுகிறது.
க்கான தணியாழின தொழிலியாள வர்க்தத்துக்கும் உரீதியில் கேடுவிளழப்ரது பியாளிதளுக்கும் ஒரு புதிய ும் கசியாசலிச
ரது பியாரீதியில் கேடுவிளணரீதியில் கேடுவிளய
அரீதியில் கேடுவிளமப்ரது பணற்தியான
அவசர
ும் கணரீதியில் கேடுவிளவரீதியில் கேடுவிளய
அங்கீதரிக்கும்
க்கான தணியாழின தொழிலியாளர்தள், இரீதியில் கேடுவிளளஞர்தள் மற்றும் புத்திஜீவிதள், நியான்தியாம் அகின தொழிலத்தின்
அரீதியில் கேடுவிளனத்துன தொழிலதக் குழுவின் (ICFI) இந்திய ரது பகுதிரீதியில் கேடுவிளய தட்டிக்கான தயழுப்பும்
ும் கரது பியாரியாட்டத்தில் இரீதியில் கேடுவிளணய ும் கவண்டும். முணல் தட்டமியாத, ஒரு உண்ரீதியில் கேடுவிளமயியான
புரட்சிதர
ும் கசியாசலிச
தட்சிரீதியில் கேடுவிளய
தட்டிக்கான தயழுப்புவணற்கு
அவசியமியான
ும் கவரீதியில் கேடுவிளன தொழிலத்திட்டம் மற்றும் க்கான ததியாள்ரீதியில் கேடுவிளததள் ரது பற்றிய தன தொழிலந்துரீதியில் கேடுவிளரயியாடரீதியில் கேடுவிளன தொழில க்கான தணியாடங்த
அவர்தள் நியான்தியாம் அகின தொழிலத்தின் அரீதியில் கேடுவிளனத்துன தொழிலதக் குழு மற்றும் உன தொழிலத ும் கசியாசலிச
வரீதியில் கேடுவிளன தொழிலத் ணளத்துடன் க்கான தணியாடர்பு க்கான ததியாள்ள ும் கவண்டும்.

