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சசசசசச மத்துவக் ைட் ியும் (ச ோ. .ை.)  மூை  மத்துவத்துக்ைோன அகனத்துலை மோணவர்ைள் (ஐ.எஸ்.எஸ்.ஈ.) 
அகமப்பும்,  ர்வசத  ததோழிலோளர் தினத்கத முன்னிட்டும் ததற்ைோ ியோவிலும் உலைம் பூரோவும் உள்ள 
ததோழிலோள வர்க்ைம் எதிர்தைோண்டுள்ள தவிர்க்ை முடியோத அர ியல் பிரச் ிகனைகளப் பற்றி 
ைலந்துகரயோடவும், சம 1 அன்று தைோழும்பு புறநைர் பகுதியோன ததஹிவகளயில் தபோதுக் கூட்டதமோன்கற 
ஏற்போடு த ய்துள்ளன. 
 

1930ைளின் பின்னர் இப்சபோது ஏற்பட்டுள்ள மோதபரும் தபோருளோதோர வழீ்ச் ி, புதிய உலை யுத்தத்துக்ைோன 
நிகலகமைகள உக்ைிரமகடயச் த ய்ைின்ற நிகலயில், உலைம் பூரோவும் ததோழிலோள வர்க்ைமும் 
ஒடுக்ைப்பட்ட மக்ைளும், முழு மனித நோைரீைத்கதசய நோ ம் த ய்யக்கூடிய அதிைரித்துவரும் சபோர் ஆபத்கத 
எதிர்தைோள்ைின்றனர். உலைம் பூரோவும் உள்ள அர ோங்ைங்ைள், தபோருளோதோர தநருக்ைடியின் சுகமைகள  ிக்ைன 
நடவடிக்கைைள் என்ற வடிவில் மக்ைள் மீது இறக்ைி 
கவக்ைின்ற நிகலகமயின் ைீழ், 
ததோழிலோள வர்க்ைத்தின் ததோழில்,  ம்பளம், வோழ்க்கை 
நிகலகமைள் மற்றும் அடிப்பகட ஜனநோயை 
உரிகமைள் மீதோன தோக்குதல்ைள் உக்ைிரமகடந்து 
வருைின்றன. 
 

தனது வரலோற்றுப் பின்னகடவில் இருந்து 
தகலதப்ப முயற் ிக்கும் அதமரிக்ை ஏைோதிபத்தியம், 
உலைம் பூரோவும் தனது இரோணுவப் பகடைகள நிகல 
நிறுத்துவகத அதிைரித்துள்ளசதோடு, 
இப்சபோது தனது பிரதோன எதிரியோை அது 
ைருதும்  ீனோவுக்கு எதிரோன சபோகரத் தயோர் 
த ய்தவோறு ஆ ியோவின் பக்ைம் மூர்க்ைமோை திரும்பியுள்ளது.  ீனோவுடனோன பிரோந்திய முரண்போடுைகள 
அதிைரிக்ை ஜப்போன், வியட்னோம் மற்றும் பிலிப்கபன்க  ஊக்குவித்துள்ள ஒபோமோ நிர்வோைம், இப்சபோது 
ஆஸ்திசரலியோவுடன் தனது போதுைோப்பு உறவுைகள பலப்படுத்தியுள்ளதுடன் தைோரிய தீபைற்பத்தில் இரோணுவ 
சமோதலுக்கு எண்தணய் வோர்க்ைின்றது. 
 

வோஷிங்டன் இந்தியோவுடன் மூசலோபோய கூட்கட அபிவிருத்தி த ய்துதைோண்டு, அகத  ீனோவுக்கு எதிரோன 
ஒரு  க்தியோை  ரியடீு த ய்யும் இலக்குடன் இந்தியோகவ வகளத்துப் சபோட்டுக்தைோள்ளும் நடவடிக்கைகய 
துரிதப்படுத்தியுள்ள நிகலயில், ததற்ைோ ியோ அதமரிக்ைோவினோல் தூண்டிவிடப்பட்ட ஒரு இரோணுவ சமோதலின் 
சமோதல் ைளமோை ஆைக் கூடும். ஆப்ைோனிஸ்தோனில் அதமரிக்ை யுத்தம், ஆப்-போக் யுத்தமோை மோறி, இப்சபோது 
போைிஸ்தோன் பிரோந்தியங்ைளுக்கு யுத்தம் விரிவோக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் ஆளில்லோ விமோனங்ைள் தபோது மக்ைகள 
படுதைோகல த ய்வது அதிரித்துள்ளது. ஜனோதிபதி மஹிந்த இரோஜபக்ஷவின் அர ோங்ைத்கத,  ீனோவுடனோன 
தநருக்ைமோன உறவில் இருந்து தூர விலகுமோறு அதமரிக்ைோ தநருக்குைின்ற நிகலயில், இலங்கையும் அதன் 
ஆபத்தோன நீர்ச்சுழிக்குள் இழுபட்டுக்தைோண்டிருக்ைின்றது. சபோர் அச்சுறுத்தல், ஜனநோயை உரிகமைள் மீதோன 
உக்ைிரமகடந்து வரும் தோக்குதல்ைள் மற்றும் ஆழமகடந்துவரும்  மூை  மத்துவமின்கமகய 
சதோற்ைடிப்பதற்ைோன ஒசர வழி,  ர்வசத ிய ச ோ லி த்கத அடிப்பகடயோைக் தைோண்டு  ர்வசத ிய ரீதியில் 
ஐக்ைியப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அர ியல் இயக்ைத்தில் ததோழிலோள வர்க்ைத்கத அணிதிரட்டுவசதயோகும். ச ோ லி  
 மத்துவக் ைட் ியும் மற்றும் உலை ட்தரோட்ஸ்ைி  இயக்ைமோன நோன்ைோம் அைிலத்தின் அகனத்துலைக் 
குழுவில் உள்ள அதன்  சைோதரக் ைட் ிைளும் மட்டுசம, அந்த புரட் ிைர முன்சநோக்ைிற்ைோை சபோரோடுைின்றன. 
நோம் எமது கூட்டத்திற்கு வருகை தந்து ைலந்துகரயோடலிலும் பங்குபற்றுமோறு ததோழிலோளர்ைள், இகளஞர்ைள் 
மற்றும் புத்திஜவீிைளுக்கும் அகழப்பு விடுக்ைின்சறோம். 
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