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இந்தியாவில் மாருதி சுசுகி ததாழிலாளர்கள் ப ாலிஸ் 

அடக்குமுறைறய மீைி ப ாராட்டத்றதத் ததாடர்கின்ைனர் 

Defying police repression, Maruti Suzuki workers in India continue fight 

By Arun Kumar 
சென்ற மாதத்தில் மாருதி சுசுகி இந்தியா (MSI) நிறுவனத்தின் நூற்றுக்கணக்கான 

சதாழிலாளர்கள் அமமதியான முமறயில் நடத்திய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு 

எதிராக மாநிலத்தின் காங்கிரஸ் கட்சி தமலமமயிலான அரொங்கம் 

ஆயிரக்கணக்கான கலகத் தடுப்பு பபாலிொமர கன ஆயுதங்கள் ெகிதம் 

களமிறக்கியது. 2012 ஜூமல 18 அன்று சதாழிற்ொமலயின் ஒரு பமலாளர் 

மரணமமடந்தமத சதாடர்ந்து பவமலநிறுத்தம் செய்துவந்த சதாழிலாளர்கள் மீது 

இட்டுக்கட்டி குற்றங்கள் பதிந்து அரொங்கம் பழிவாங்கிய ெம்பவத்தின் முதலாம் 

ஆண்டு நிமறமவ அனுெரிக்கும் விதமாக சுமார் 500 சதாழிலாளர்களும் மற்றும் 

அவர்களது ஆதரவாளர்களும் ஒன்றுதிரண்டனர். 

ஜப்பானின் நாடுகடந்த நிறுவனமான சுசுகி பமாட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்தியத் 

துமணநிறுவனமான மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தில் நிலவும் மிருகத்தனமான 

சகாத்தடிமம நிமலமமகளுக்கும் மற்றும் அரசு ஒடுக்குமுமறக்கும் எதிராக 

இத்சதாழிலாளர்கள் ஏறக்குமறய இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு தீரம்மிக்க 

பபாராட்டத்மத நடத்தி வந்திருக்கின்றனர்.  

சதாழிலாளர்கள் மாபனெர் சதாழிற் பபட்மடப் பகுதியில் தாங்கள் விரும்பிய 

இடத்தில் ஒரு அமமதி ஊர்வலத்மத நடத்துவதற்கு முடியாமல் அவர்கமள 

தடுப்பதற்கும் அவர்கமள அச்சுறுத்துவதற்குமாய் பபாலிொர் அமர்த்தப்பட்டனர். 

இதன் காரணமாக சதாழிலாளர்கள் தமது பபரணிமய குர்கான் மாவட்டத்தில் 

சுமார் 20 கிமீ வடக்பக அமமந்திருக்கும் ஒரு திறந்தசவளி மமதானத்திற்கு 

மாற்றும்படி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். 

ஜூமல 18 அன்று நடந்த பபாலிஸ்-அரசு வமக நடவடிக்மககமள விவரித்த 

மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர் ெங்கம் கூறியது: “நாங்கள் கூடிய இடத்தில் மட்டும் 

சுமார் 2,000 பபாலிொர் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். மாபனெரில் சுமார் 10,000க்கும் 

அதிகமான பபாலிொர் லத்திகள், தண்ணீர் பீரங்கிகள், கண்ணீர்புமக வாகனங்கள் 

ஆகியவற்றுடன் குவிக்கப்பட்டு அந்த சமாத்த சதாழிற்பபட்மடப் பகுதியிலும் 

ஒரு அச்சுறுத்தும் சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. பல சதாழிலாளர்கள் எங்களது 

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து சகாள்ள முடியாதபடிக்கு பநரடியாகபவ 

தடுக்கப்பட்டனர். எங்கள் ெங்கத்தின் சதாழிலாளர்களுக்பக ஆர்ப்பாட்டத்தில் 

கலந்து சகாள்ளக் கூடாது என்று குற்றப் புலனாய்வுத் துமறயில் (CID) இருந்து 

மிரட்டல் அமழப்புகள் சதாடர்ந்து வந்து சகாண்டிருந்தன. சுசுகி 

பமாட்டார்மெக்கிள்ஸ் இந்தியா சதாழிலாளர் ெங்கத்தின் சமாத்த சதாழிற்ெங்க 

அங்கமுபம குர்கானில் உள்ள பகர்கி தவுலா கிராமத்தில் ஒரு பபாலிஸ் 

நிமலயத்தில் நிமலய இல்ல அதிகாரியால் (SHO) மகது செய்து 

மவக்கப்பட்டிருந்தது. மகது செய்யப்பட்டவர்களின் அமலபபசிகள் அமணத்து 

விடப்பட்டு விட்டதால், அவர்களால் எங்களது பபாராட்டத்தில் கலந்து சகாள்ள 

முடியவில்மல.  

மாருதி சுசுகி பமலாளரின் மரணத்மதத் சதாடர்ந்து MSI நிறுவனத்திற்கு 

ஆதரவாகச் செயல்படும் பபாலிொரால் சுற்றி வமளக்கப்பட்டு மகது 

செய்யப்பட்டிருக்கும் 147 சதாழிலாளர்கமள  உடனடியாகவும் எந்தவித 

நிபந்தமனகள் இன்றியும் விடுதமல செய்ய பவண்டும் என்று சதாழிலாளர்கள் 

பகாருகின்றனர். (காணவும்: “இந்தியா: மகது செய்யப்பட்ட மாருதி சுசுகி 

சதாழிலாளர்கள் சித்திரவமதக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். ) 

சித்திரவமத செய்து சபறப்பட்ட “வாக்குமூல ங்கமளக் சகாண்டு முற்றிலும் 

இட்டுக்கட்டப்பட்டதான குற்றச்ொட்டுகளின் பபரில் 

சிமறயிலமடக்கப்பட்டிருக்கும் இத்சதாழிலாளர்கள் ஒரு வருடத்திற்கும் பமலாக 

சிமறயில் தவித்துக் சகாண்டிருக்கின்றனர். நிர்வாகம் வழங்கியிருக்கும் 

பட்டியமலக் மகயில் மவத்துக் சகாண்டு இன்னும் ஒரு 66 

சதாழிலாளர்கமளயும் பதடி பபாலிொர் பதடுதல் பவட்மடயில் ஈடுபட்டு 

வருகின்றனர். 

பமலும் நிறுவனமானது பதிலடியாக சுமார் 2,000 ஒப்பந்தத் 

சதாழிலாளர்கமளயும் 546 நிரந்தரத் சதாழிலாளர்கமளயும் பவமலமய விட்டு 

நீக்கியிருக்கிறது. இந்த அமனத்துத் சதாழிலாளர்கமளயும் மீண்டும் பணியிலமர்த்த 

பவண்டும் என்பதும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் பகாரிக்மகயாகும். 

சிமறயிலிருக்கும் சதாழிலாளர்கமள பிமணயில் விடுவிக்கவும் கூட ெமீபத்தில் 

நீதிமன்றங்கள் மறுத்திருக்கின்றன. அப்படிச் செய்தால் அந்நிய முதலீடு 

பாதிக்கப்படும் என்று நீதிபதிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். பம மாதத்தில் பிமண 

விண்ணப்பங்கமள நிராகரித்த ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம், “சதாழிலாளர்கள் 

பபாராட்டத்தினால் உருவாகும் அச்ெத்தால் அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் 

இந்தியாவில் முதலீடு செய்யத் தயங்குவார்கள்  என்று கூறியதாக MSWU 

கூறுகிறது. 

நிறுவனத்தின் மனித வள பமலாளரான அஸ்வனிஷ் குமார் பதவ் மரணம் குறித்து 

பாரபட்ெமற்ற விொரமண பவண்டும் என்பதும் இத்சதாழிலாளர்களின் பகாரிக்மக 

ஆகும். சென்ற ஜூமலயில் சதாழிற்ொமலயில் சதாழிலாளர்களுடனான ஒரு 

பமாதமல நிறுவனம் தூண்டியதன் பின்னர் அவர் சகால்லப்பட்டார். மாருதி 

சுசுகி நிர்வாகமும் மாநில அரொங்கமும், மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர்களின் 

பபாராட்டம் இந்தியாவில் சகாத்தடிமம உமழப்புச் சூழலுக்கு எதிரான 

சதாழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு பரந்த பபாராட்டத்மதத் தூண்டி விட்டு விடாமல் 

தடுப்பதற்கான தங்களது முயற்சிகமள அதிகப்படுத்துவதற்கு பதவின் மரணத்மத 

பதாதாகப் பற்றிக் சகாண்டன. 

ஹரியானா அரொங்கம் மத்தியிலிருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி தமலமமயிலான 

ஐக்கிய முற்பபாக்குக் கூட்டணி அரொங்கத்துடன் பெர்ந்து சகாண்டு, மாருதி சுசுகி 

உதாரணத்மத சகாண்டு, உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களுக்கு, அவர்களின் இலாப 



நலன்கமள உறுதி செய்வதற்கு அரொங்கம் எத்தமன தூரத்திற்கும் செல்லும் என்ற 

செய்திமய அனுப்புவதற்கு பநாக்கம் சகாண்டிருக்கின்றது.  

ஒப்பந்தத் சதாழிலாளர்கமள நிரந்தரமாக்க பவண்டும், ஊதிய உயர்வு பவண்டும் 

மற்றும் அடக்குமுமறமய நிறுத்த பவண்டும் ஆகிய பகாரிக்மககமள முன்மவத்து 

மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் நிரந்தரத் சதாழிலாளர்களும் மற்றும் ஒப்பந்தத் 

சதாழிலாளர்களும் தமது பபாராட்டத்மத 2011 ஆம் ஆண்டில் சதாடக்கினர். 

இந்தக் பகாரிக்மககளுக்காக பபாராடுவதற்காக நிறுவனத்தின் எடுபிடி 

சதாழிற்ெங்கத்திற்கு எதிராக ஒரு சுபயச்மெயான சதாழிற்ெங்கத்மத அவர்கள் 

ஸ்தாபித்தனர். 2011 ஜூன் முதலாகபவ, அவர்கள் காலவமரயற்ற பவமலநிறுத்தம் 

மற்றும் உள்ளிருப்புப் பபாராட்டம் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சுபயச்மெயான சதாழிற்ெங்கமான MSWU ஐ 

அங்கீகரிக்க மறுத்தும், நிறுவனத்தின் உத்தரவுகமள அமல்படுத்துவதற்காய் 

சதாடர்ந்து பபாலிமெக் குவித்தும், முதலமமச்ெர் பூபிந்தர் சிங் ஹூடா 

தமலமமயிலான மாநிலத்தின் காங்கிரஸ் கட்சி அரொங்கம், மாருதி சுசுகி 

நிர்வாகத்தின் பக்கம் பகிரங்கமாக ொய்ந்து செயல்படுகிறது. அரொங்கம், 

சதாழிலாளர்களுக்கு எந்த உரிமமகளும் இல்லாமல் செய்யும் ஒரு 

“நன்னடத்மதப் பத்திரத்தில்  சதாழிலாளர்கள் மகசயழுத்திட பவண்டும் என்று 

பகாரியபதாடு, “அரசியல் பநாக்கத்துடனான சவளிப்புறத் தூண்டுதல்கள்  தான் 

பபாராட்டத்திற்கு காரணம் என்று கூறியது; அத்துடன் நிர்வாகம் 

சதாழிலாளர்கமள பவமலநீக்கம் செய்வமதயும் முழுமமயாக ஆதரித்தது. 

அத்துடன் MSWU இன் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஒட்டுசமாத்தத் தமலமமமயயுபம 

அரொங்கம் சிமறயில் தள்ளி விட்டது. அதன்பின் சதாழிலாளர்களின் ஒரு குழு 

MSWU க்கு தற்காலிகமாக தமலமம சகாடுத்து பபாராட்டத்மதத் சதாடர்ந்து 

நடத்தி வருகின்றனர். இந்த தற்காலிகத் தமலவர்களில் ஒருவரும் ஜனவரியில் 

திடீசரன்று மகது செய்யப்பட்டார். 

MSWU இன் தற்காலிகத் தமலமமயுடனான ஒரு ெந்திப்பின் பபாது ஹூடா 

சதாழிலாளர்கமள “கிரிமினல்கள்  என்று கூறினார். 

மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர்கள் முகங்சகாடுக்கும் இந்த ஆபத்தான சூழலுக்கு 

முக்கிய அரசியல் சபாறுப்பு, குர்கான் சதாழிற்பபட்மடப் பகுதியில் இருக்கும் 

மிகப் சபரும் சதாழிற்ெங்கக் கூட்டமமப்புகளுக்கு உரியதாகும். இத்சதாழிற்ெங்கக் 

கூட்டமமப்புகள் இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI - M) மற்றும் 

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) ஆகிய ஸ்ராலினிெ நாடாளுமன்றக் 

கட்சிகளுடன் இமணந்தமவ ஆகும்.  

2011 இல் மாபனெர் சதாழிலாளர்கள் பல மாத காலம் நடத்திய இந்த 

பபார்க்குணமிக்க பபாராட்டத்தின் ெமயத்தில், இந்த சதாழிற்ெங்கங்கள் எல்லாம் 

பவமலநிறுத்தம் செய்த சதாழிலாளர்கமள திட்டமிட்டு தனிமமப்படுத்தியபதாடு, 

நிறுவனத்திற்கும் அரசுக்கும் பின்னால் அணிவகுத்து நிற்கும் எடுபிடித் 

சதாழிற்ெங்கத்தின் மூலமாக மாநில காங்கிரஸ் அரொங்கத்திற்கும் சதாழிலாளர் 

நல அதிகாரிகளுக்கும் விண்ணப்பம் செய்யுமாறு அவர்களுக்கு அறிவுமரயும் 

அளித்தன. 

சதாழிற்ெங்கங்களின் இப்பாத்திரம் அமவ இமணந்திருக்கும் ஸ்ராலினிெக் 

கட்சிகளின் அரசியலில் இருந்து பிறக்கிறது. இக்கட்சிகள் இந்திய அரசியல் 

ஸ்தாபகத்தின் கட்சிகளாக மாறி விட்டிருப்பபதாடு, உள்நாட்டு மற்றும் 

சவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கான மலிவு-உமழப்புக் களமாக இந்தியாமவ 

மாற்றுகின்ற ஆளும் உயரடுக்கின் சபாருளாதார “சீர்திருத்த க் சகாள்மகக்கு முழு 

உறுதி பூண்டமவயாகயும் ஆகியிருக்கின்றன. சதாழிலாள வர்க்கத்மத 

அணிதிரட்டும் எதுசவான்றிற்கும் ஸ்ராலினிஸ்டுகள் கடுமமயாக எதிர்ப்பு 

சதரிவிக்கின்றனர். ஏசனன்றால் அது இந்தியாவின் முதலாளித்துவ ஆட்சியுடன் 

பநருக்கு பநர் பமாதலாக அபிவிருத்தியுறக் கூடும் என்ற அச்ெம் அவர்களுக்கு 

இருக்கிறது.  

மாபவாயிெ திமெவழி சகாண்ட குழுக்கள் மற்றும் சதாழிற்ெங்கங்கள் உள்ளிட 

இப்பபாது மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர்களுக்கான பிரச்ொரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

பல்பவறு பபாலி-இடது அமமப்புகளும் ஹரியானா மாநில காங்கிரஸ் 

அரொங்கத்திடமும் மத்தியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் தமலமமயிலான 

அரொங்கத்திடமும் விண்ணப்பிக்கும்படி மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர்களிடம் 

கூறியிருக்கின்றன. 

மாபனெர் சதாழிலாளர்களுக்கான பிரச்ொரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஸ்ராலினிெ 

சதாழிற்ெங்கங்கள் மற்றும் மற்ற பிற அமமப்புகளின் அரசியல் செல்வாக்கின் கீழ், 

MSWUவும் கூட காங்கிரஸ் தமலமமயிலான அரொங்கங்களுக்கு 

விண்ணப்பிப்பதான அபத பாமதமயபய பமற்சகாண்டிருக்கிறது. 

இப்பபாராட்டத்திற்கு நிச்ெயம் பதால்விமயத் தர அச்சுறுத்துகின்ற இந்த அரசியல் 

முட்டுச் ெந்திமன மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர்களும் மற்றும் அவர்களது அத்தமன 

ஆதரவாளர்களும் கட்டாயம் எதிர்க்க பவண்டும். 

ெந்மதயின் உத்தரவுகமளயும் நிறுவனமும் அரொங்கமும் பெர்ந்து நடத்தும் சூழ்ச்சி 

பவட்மடமயயும் முறியடிக்க பவண்டுசமன்றால், மாருதி சுசுகி சதாழிலாளர்கள் 

இந்தியாசவங்கிலும் மற்றும் ெர்வபதெ அளவிலும் இருக்கின்ற தமது வர்க்க 

ெபகாதர ெபகாதரிகமள பநாக்கித் திரும்ப பவண்டும். பழிவாங்கலுக்கு எதிரான 

அவர்களது எதிர்ப்புப் பபாராட்டத்திமன, பவமல சவட்டுகள் மற்றும் 

சகாத்தடிமம பவமலச் சூழல் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான சதாழிலாள வர்க்கத்தின் 

ஒரு பதில்தாக்குதமல அபிவிருத்தி செய்வதற்கான பபாராட்டத்துடன் நனவுடன் 

பிமணக்க பவண்டும். இந்தப் பபாராட்டம் அடிப்பமடயாக ஒட்டுசமாத்த 

முதலாளித்துவ ஆளும் வர்க்கத்திற்கு எதிரான ஒரு அரசியல் பபாராட்டம் ஆகும், 

ஏசனன்றால் அரொங்கம், அரசு எந்திரம் மற்றும் ஸ்ராலினிெக் கட்சிகள் உள்ளிட்ட 

அத்தமன அரசியல் கட்சிகள் எல்லாபம இந்த சகாத்தடிமம நிமலமமகமள 

திணிப்பதற்பக பெமவ செய்கின்றன. 
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