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சென்னனை சபொது கூட்டம
"உலகப் பபொரும ரஷ்ய புரட்சியும"
நான்காம்

அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் (ICFI) இந்திய

ஆதரவாளர்கள் ் மார்ச் 5 ம் தததி "உலகப் தபாரும் ரஷ்ய
புரட்சியும்" என்ற தன் அனலப்பில் ச சென்ன் அனின் அனையில் ஒரு சபாதுக்
கூட்டத்ன் அனத நடத்துகின்றின் அனைர். இந்த நிகழவ, வரவிருக்கும்
இன் அனஇணையவழி விரிவன் அனர சதாடர் உட்பட நான்காம் அகிலத்தின்
அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு 1917 அக்தடாபர் புரட்சியின் நூற்றாண்ன் அனட
நின் அனின் அனைவகூருவதன் ஒரு பகுதியாகும்.
ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் கீழ, அச் மரிக்க ஏகாதிபத்தியம்,
சீின் அனைாவக்கு
எதிராின் அனை
யுத்த
தயாரிப்புகன் அனள
முடுக்கிவிட்டுள்ளது, அது அணு ஆயுத  செக்திகளுக்கு
இன் அனடயில்
தபரழிவ
தரும்
தபார்
அபாயத்ன் அனத
ததாற்றுவித்துள்ளது.
இந்திய
பிரத் மர்
நதரந்திர
த் மாடியும்
அவரது
அர சொங்கமும் ஏற்கின் அனைதவ நாட்ன் அனட சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை
ஒரு முன்னின் அனல அர சொக ் மாற்றியன் அன் மத்துள்ள நின் அனலயில்,
அச் மரிக்காவடின் அனைாின் அனை
இந்திய
இராணுவ-மூதலாபாய
கூட்டணின் அனய தீவிர் மாக்கி வருகின்றின் அனை. இத்தன் அனகய
முயற்சிகள்
இந்தியா
சபரும்
 செக்தியாக
் மாற்ற் மன் அனடவதற்காின் அனை அபிலான் அனபிலாஷைகளின் ஒரு பகுதியாக
உள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் ் மாதம், இந்திய தளங்கன் அனள
அச் மரிக்க இராணுவம் பயன்படுத்துவதற்காின் அனை ஒரு
ஒப்பந்தத்தில் புது தில்லி ன் அனகசயழுத்திட்டது. இந்த நாடு,
அச் மரிக்காவின் ஏழாவது கடற்பன் அனட பிரிவக்காின் அனை ஒரு
முக்கிய த சென் அனவ ் மற்றும்  செரிபார்க்கும் ன் அன் மய் மாக
் மாறிவிட்டது. அந்த கடற்பன் அனட தபார் கப்பல்கள்
சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை அச் மரிக்க தபார் ஏற்பாடுகளின்
ன் அன் மய் மாக உள்ளது.
இத்தன் அனகய அபிவிருத்திகள் இந்த பிராந்தியத்திலும்,
 செர்வதத செரீதியாகவம் உள்ள சதாழிலாள வர்க்கம் ் மற்றும்
ஒடுக்கப்படும் ் மக்களுக்கு சகாடிய
வின் அனளவகன் அனள
ஏற்படுத்தும் வன் அனகயில் அச் மரிக்கா ் மற்றும் சீின் அனைா
இன் அனடயிலாின் அனை
இராணுவ
தபார்சவடிப்பில்
சதற்கு
ஆசியா
முழுவன் அனதயும்
ஈடுபடுத்தும்
ஆபத்ன் அனத
சகாண்டுள்ளது.

ச சென்ன் அனின் அனை கூட்டத்தில், அச் மரிக்க ் மற்றும் உலக
முதலாளித்துவத்தின்
சநருக்கடி,
அதததபால்
ஒரு
மூன்றாம் உலக தபார் ் மற்றும் ஏகாதிபத்திய  செக்திகளின்
 செர்வாதிகார ஆட்சி வடிவங்கன் அனள தநாக்கிய உந்துதல்
பற்றி விவாதிக்கப்படும். தபச் சொளர்கள், அத்தன் அனகய ஒரு
தபரழின் அனவ தடுப்பதற்காின் அனை ஒதர வழி, ஏகாதிபத்தியப்
தபாருக்காின் அனை
மூல் மாக
இருக்கும்
காலங்கடந்த
முதலாளித்துவ அன் அன் மப்புக்கு ஒரு முடிவகட்ட, ஒரு
 செர்வதத செ
சதாழிலாள
வர்க்க
தபார்
எதிர்ப்பு
இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய சதாழிலாளர்கன் அனள
அணிதிரட்டுவது தான் என்பது பற்றி விளக்குவார்கள்.
இங்குதான்
1917
அக்தடாபர்
ரஷ்ய
புரட்சியின்
தற்காலத்திய சபாருத்தம் உள்ளது, அது உலகப்
புரட்சியின் முதல் சவடிப்பாகும், அது முதலாம் உலகப்
தபாரின் தபரழிவின் வின் அனளவாக உருவாின் அனைது. ஆட்சின் அனய
ன் அனகப்பற்றுவதற்காின் அனை தபாராட்டத்தில் ரஷ்ய சதாழிலாள
வர்க்கத்ன் அனத அணிதிரட்டி தன் அனலன் அன் ம தாங்கிய சலனின்,
ட்சராட்ஸ்கி
் மற்றும்
தபால்ஷிவிக்குகளின்
தபாராட்டத்தின்
அரசியல்
படிப்பின் அனின் அனைகன் அனள
சதாழிலாளர்கள் இன்று கற்றுக் சகாள்ள தவண்டும்.
சதாழிலாள வர்க்கம் ் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட ் மக்கள்
இன்று முகங்சகாடுக்கும் புரட்சிகர பணிகள் பற்றி
விவாதிக்கும் இந்த ச சென்ன் அனின் அனை கூட்டத்தில் கலந்து
சகாள்ளும்படி
சதாழிலாளர்கள்,
் மாஇணைவர்கள்,
இன் அனளஞர்கள்
் மற்றும்
புத்திஜீவிகளுக்கும்
நாம்
அன் அனழப்பு விடுக்கிதறாம்.
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