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ஜனாதிபதி ைஹிந்த இராஜபக்ஷவின் அரசாங்ைம், சரவபதச நாணை நிதிைத்தின் ைட்டகைைின்படி 
ைக்ைைின் வாழ்க்கை நிகைகைைள் ைீதான தாக்குதகை பைலும் பைலும் உக்ைிரைாக்குைிறது. 
அண்கைைில் நூற்றுக்கு 60 வதீம் வகர ைின் ைட்டணத்கத அதிைரித்தகை இந்த ததாடர் 
தாக்குதல்ைைில் தைாடூரைானதாகும்.  
 
ததாழிைாை வர்க்ைத்தினதும் ஏகனை ஒடுக்ைப்பட்ட ைக்ைைதும் ைடுகைைான எதிர்ப்பு ைிைம்பிை 
நிகைைில், வர்க்ைப் பபாராட்டம் அரசாங்ைத்கத தூக்ைி வசீும் பசாசைிச பவகைத் திட்டத்தின் 
பக்ைம் திரும்பக்கூடிை சாத்திைம் பற்றி பதீிைகடந்துள்ை, அரசாங்ைத்துக்கு அடிவருடும் 
ததாழிற்சங்ைங்ைளும் பபாைி இடதுசாரி ைற்றும் பபாைி தீவிரவாத அகைப்புைளும், எதிர்ப்பு 
இைக்ைங்ைள் மூைம் தவகுஜன எதிர்ப்கப ஆவிைாக்ைிவிட தசைற்படுைின்றன. ைடந்த 15ம் திைதி 
நடந்த பபரணியும் 21ம் திைதி முன்தனடுக்ைப்படவுள்ை ஒரு நாள் பவகை நிறுத்த இைக்ைமும் 
இகதபை இைக்ைாைக் தைாண்டுள்ைன. 
 
ைின் ைட்டணம் அதிைரிக்ைப்பட்டகத, ஏகனை தாக்குதல்ைைில் இருந்து பவறுபடுத்தி 
முன்தனடுக்கும் எதிரப்பு நடவடிக்கைைள் மூைம் ததாழிைாை வர்க்ைத்கத ைட்டுப்படுத்தி, வாழ்க்கை 
நிகைகைைள் ைற்றும் ஜனாநை உரிகைைகை பாதுைாக்கும் அவர்ைைின் பபாராட்டத்துக்கு 
குழிபறிக்கும் நனவான முைற்சிைள் பைற்தைாள்ைப்படுைின்றன. எதிர்க் ைட்சிைைான ஐக்ைிை பதசிைக் 
ைட்சி (யூ.என்.ப.ீ), ைக்ைள் விடுதகை முன்னணி (பஜ.வி.ப.ீ), நவ சைசைாஜக் ைட்சி (ந.ச.ச.ை.), 
ஐக்ைிை பசாசைிசக் ைட்சி (யூ.எஸ்.ப.ீ), இனவாத யுத்தத்தின் தகைவரான சரத் தபான்பசைாவின் 
ஜனநாைைக் ைட்சி ைற்றும் ததாழிற்சங்ைங்ைளும் சிவில் அகைப்புக்ைளும் இந்த நடவடிக்கைைில் 
ஈடுபட்டு வருைின்றன. 
 
தவகுஜன எதிர்ப்புக்ைாை அணிதிரளுைாறும் ைின்சாரக் ைட்டன அதிைரிப்புக்கு எதிரான பவகை 
நிறுத்தங்ைைில் பங்குபற்றுைாறும் பசாசைிச சைத்துவக் ைட்சி (பசா.ச.ை.) ததாழிைாைர்ைளுக்கும் 
வறிைவர்ைளுக்கும் ைற்றும் இகைஞர்ைளுக்கும் அகழப்பு விடுக்ைின்றது. அவ்வாறு அகழப்பு 
விடுக்கும் அபதபவகை, இந்த பபாராட்டம் எதிர்தைாள்ளும் அரசிைல் சவால்ைள் ைற்றும் அதற்கு 
அவசிைைான தீர்வு பவகைத் திட்டத்கத பசாசைிச சைத்துவக் ைட்சி சுட்டிக் ைாட்டுைின்றது. 
 
எதிர்ப்பு இைக்ைத்கத ஒழுங்ைகைப்பதற்ைாை இப்பபாது இரண்டு முன்னணிைள் தசைற்படுைின்றன. 
15ம் திைதி பபரணிகை ஏற்பாடு தசய்த ைின் ைட்டண அதிைரிப்புக்கு எதிரான இைக்ைம் அவற்றில் 
ஒன்றாகும். இது சுைாதார ததாழிற்சங்ை சம்பைைனம், இைங்கை வங்ைிச் பசகவைாைர் சங்ைம் 
உட்பட அரச ைற்றும் தனிைார் துகற ததாழிற்சங்ைங்ைள் ைற்றும் முதைாைித்துவக் ைட்சிைைின் 
கூட்டாகும். ைின்சாரக் ைட்டணத்கத குகறக்கும் வகர “பபாராட்டத்கத” முன்தனடுப்பதாை 
பபச்சாைர்ைள் வாய்ச்சவடால் விட்டதுடன் அந்த எதிர்ப்பு இைக்ைம் முடிவுக்கு வந்தது. 
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நவசைசைாஜக் ைட்சிைின் ஐக்ைிை ததாழிைாைர் சங்ை சம்பைைனமும் ஐக்ைிை பசாசைிசக் ைட்சியும் 
(யூ.எஸ்.ப.ீ) இந்த ததாழிற்சங்ை கூட்டகைப்புக்ைளுடபனபை அணிபசர்ந்துள்ைன. யூ.எஸ்.ப.ீைின் 
தசந்தாரகை பத்திரிகைைில், “பிரிந்து பவறுபட்டுக் ைிடக்ைின்ற ததாழிற்சங்ை இைக்ைம் வர்க்ைப் 
பபாராட்ட நடவடிக்கைக்ைாை ஐக்ைிைப்படும் சுப பநரம்” என ததாழிைாை வர்க்ைத்துக்கு குழி 
பறிப்பதற்ைாை தசைற்படும் இந்த ததாழிற்சங்ைங்ை கூட்டு பற்றி ைிகைப்படுத்தி எழுதப்பட்டுள்ைது. 
 
பஜ.வி.ப.ீ சார்ந்த பதசிை ததாழிற்சங்ை ைத்திை நிகைைம் இைக்குைின்ற ததாழிற்சங்ை இகணப்புக் 
குழு, இன்தனாரு கூட்டணிைாகும். ததாழிற்சங்ைங்ைளுக்கு பைைாை ஐ.பத.ை., தைிழ் பதசிை 
கூட்டகைப்பு உட்பட வைதுசாரி முதைாைித்துவக் ைட்சிைகையும் அதனுடன் 
இகணத்துக்தைாள்வதற்கு ைைந்துகரைாடுவதாைவும் பை 21 அன்று தபரும் அகடைாை பவகை 
நிறுத்தத்துக்கு அகழப்பு விடுப்பதாைவும் இந்த ததாழிற்சங்ை இகணப்புக் குழு கூறுைின்றது. 
 
இராஜபக்ஷ அரசாங்ைத்தின் பிற்பபாக்கு தபாருைாதார அரசிைல் பவகைத் திட்டங்ைகை 
முழுகைைாை ஆதிரிக்கும் அதன் நான்கு பங்ைாைிக் ைட்சிைைான ைங்ைா சைசைாஜக் ைட்சி, 
இைங்கை ைம்யூனிஸ்ட் ைட்சி, வாசுபதவ நாணைக்ைாரவின் ஜனநாைை இடதுசாரி முன்னணி 
ைற்றும் ைக்ைள் ஐக்ைிை முன்னணிைின் பபாைி பசாசைிச கூட்டணியும் இந்த எதிர்ப்புக்கு 
“ஒத்துகழப்பதாைக்” கூறியுள்ைது. 
 
ஐக்ைிை ததாழிற்சங்ை முன்னணிைளுக்கு உள்ளும் ைற்றும் அவற்றுக்கு இகடபையும், இப்பபாபத 
ஏற்பட்டுள்ை பைாஷ்டி பிைவுைள் மூைம், வாழ்க்கை நிகைகைைள் ைீது ததாடுக்ைப்படும் 
தாக்குதல்ைளுக்கு எதிராை ததாழிைாை வர்க்ைத்தின் ஐக்ைிைப்பட்ட பபாராட்டத்துக்கு குழி 
பறிப்பதற்கு இவர்ைள் பவகைகை பங்குபபாட்டுக்தைாண்டு தசைற்படுைின்ற விதம் 
தவைிப்பட்டுள்ைது. தைாராவதற்கு “ைாைம் பபாதாது” என ைின் ைட்டண அதிைரிப்புக்கு எதிரான 
இைக்ைமும், ைடந்த ஆண்டு நூறு நாட்ைள் பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் “கைவிடப்பட்ட ைல்வி 
நடவடிக்கைைகை பூர்த்தி தசய்ை பவண்டிைிருக்ைின்றது” என பல்ைகைக்ைழை ஆசிரிைர்ைள் 
சங்ைமும் 21ம் திைதி பவகை நிறுத்தத்தில் இகணைவில்கை என கூறியுள்ைன. பல்ைகைக்ைழை 
ஆசிரிைர்ைைின் சங்ைம், பைற்கூறிை இரு கூட்டணிைைிலும் பிரதான பங்ைாைிைாகும்.  
 
அதற்ைிகடைில், 21ம் திைதிக்கு முன்னர் ைின் ைட்டணத்கத முன்னர் இருந்த ைட்டத்துக்பை 
குகறக்ைாவிட்டால், “ைட்டாைைாை” திட்டைிட்டவாறு பவகை நிறுத்தம் தசய்வதாை அறிவித்து 
ததாழிற்சங்ை இகணப்புக்குழு ஜனாதிபதிக்கு ைடிதம் ஒன்கற அனுப்பியுள்ைது. இந்த 
அச்சுறுத்தல்ைள் தவற்றுத்தனைானகவ என்பகத இராஜபக்ஷ நன்கு அறிவார். வாழ்க்கை 
நிகைகைைள் ைீதான தாக்குதல்ைளுக்கு எதிராை, இப்பபாது ததாழிைாை வர்க்ைத்தின் பபாராட்டம் 
தவடிக்குைாைின், அது ஏகனை ஒடுக்ைப்பட்ட ைக்ைள் தட்டினகரயும் உள்ைடக்ைிை பபாராட்டைாை 
ைாற்றைகடைக் கூடிை சாத்திைத்கதயும், அத்தகைை ஒரு பபாராட்டம் ததாழிற்சங்ைங்ைைின் 
ைட்டுப்பாட்டுக்கு தவைிைில் தசல்ைக்கூடிை சாத்திைத்கதயும் பற்றி அரசாங்ைத்கதப் பபாைபவ 
சங்ைத் தகைவர்ைளும் நன்கு அறிவர். 
 
இத்தகைை கூட்டணிைள் இந்தைவுக்கு தபரிதாவது, உகழக்கும் ைக்ைைின் வாழ்க்கை 
நிகைகைைகை பாதுைாக்கும் உண்கைைான பபாராட்டம் ஒன்கற ஒழுங்கு தசய்வதற்ைாை அல்ை: 
அகவ ததாழிைாை வர்க்ைத்தினுள் தைாந்தைிக்கும் அகைதிைின்கைகை தணித்து அவர்ைைின் 
பபாராட்டத்துக்கு ஆப்பு கவப்பதற்கு, முன்னர் இருந்த கூட்டணிைள் பபாதுைானதாை இல்ைாததால், 
புதிதாை அகைக்ைப்பட்ட தபாறிைைாகும். அபநை உதாரணங்ைள் இருந்தாலும், இந்த கூட்டணிைைின் 
தகைகைைில் அைர்ந்திருக்கும் ைட்சிைள் ைற்றும் ததாழிற்சங்ை கூட்டுக்ைைின் மூைபை நூறு 
நாட்ைள் இடம்தபற்ற பல்ைகைக்ைழை ஆசிரிைர்ைைின் அண்கைை பபாராட்டங்ைள் 
ைாட்டிக்தைாடுக்ைப்ட்டன என்பகத நிகனவில் தைாள்வதும் கூட, இந்த கூட்டணிைைின் 
உண்கைைான குறிக்பைாகை புரிந்துதைாள்வதற்கு பபாதுைானதாை இருக்கும். 



 
ைின் ைட்டண அதிைரிப்பானது ஒரு தனிைான பிரச்சிகன அல்ை: அது 1930ைைில் ஏற்பட்ட 
ைாதபரும் தபாருைாதார வழீ்ச்சிைின் பின்னர், இப்பபாது உைை முதைாைித்துவம் எதிர்தைாண்டுள்ை 
பைலும் பைலும் ஆழைகடந்து வருைின்ற உைை தபாருைாதார தநருக்ைடிைினுள், பூபைாை 
மூைதனத்தின் பதகவைகை நகடமுகறப்படுத்துவதன் பாைைாை, சர்வபதச நாணை நிதிைத்தினதும் 
உைை வங்ைிைினதும் ைட்டகைைைின் ைீழ், உைைின் எல்ைா நாடுைைிலும் முதைாைித்துவ ஆளும் 
வர்க்ைங்ைள் அமுல்படுத்துைின்ற தபாருைாதார ைறு சீரகைப்பின் ஒரு அங்ைபை ஆகும். சம்பை 
தவட்டு, சுைாதாரம், ைல்வி ைற்றும் விவசாைிைளுக்ைான ைானிைங்ைள் உட்பட சமூை பசகவைகை 
அைற்றுவதும் அரச நிறுவனங்ைகை சீர்திருத்துவதும் இந்த தபாருைாதார ைறுசீரகைப்பின் 
பாைைாகும். நாட்டினுள் “தபாருைாதார வழீ்ச்சி” ஒன்று ஏற்படுவகத தடுப்பதற்பை ைின் ைட்டணம் 
அதிைரிக்ைப்பட்டது என ஜனாதிபதி இராஜபக்ஷ ஊடைத் தகைவர்ைைின் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டார். 
உைைப் தபாருைாதார தநருக்ைடிைின் சுகைைகை உகழக்கும் ைக்ைைின் ைீது சுைத்துவதற்கு 
அரசாங்ைம் தசய்படுவது இதிைிருந்பத உறுதிைாைின்றது.  
 
ைத்திை வங்ைிைில் இருந்து ைிகடக்கும் சலுகைைகை நிறுத்தி, இைங்கை ைின்சார சகப ைற்றும் 
தபற்பறாைிைக் கூட்டுத்தாபனத்கதயும் அவற்றின் வருைானத்திபைபை தங்ைிைிருக்கும் நிகைக்குக் 
தைாண்டுவருவதானது, 2009ல் நாணை நிதிைத்திடைிருந்து 2.6 ைில்ைிைன் தடாைர் ைடன் தபறும் 
பபாது இராஜபக்ஷ அரசாங்ைம் உடன்பட்ட நிபந்தகனைைில் ஒன்றாகும். நட்டத்கத 
ஈடுைட்டுவதற்ைாை, ைின்சார சகபக்கு “தானிைங்ைி” விகை சுட்தடண் ஒன்கற அறிமுைப்படுத்த 
பவண்டும் என நாணை நிதிைம் அண்கைைில் ைீண்டும் அரசாங்ைத்துக்கு சுட்டிக் ைாட்டிைிருந்தது. 
 
அரசாங்ை நிறுவனங்ைைின் தநருக்ைடிக்கு ததாழிைாை வர்க்ைம் தபாறுப்பாைிைள் அல்ை. அது 
முதைாைித்துவத்தின் தநருக்ைடி ைற்றும் தபாருைாதார ைறு சீரகைப்பு என தசால்ைப்படுவதனால் 
உருவான ஒன்றாகும். வணீ் விரைம், துஷ்பிரபைாைம் ைற்றும் அரசிைல்வாதிைைினதும் உைர்ைட்ட 
அரச அதிைாரிைைதும் சுரண்டல்ைைாலும் அந்த நிகைகை பைலும் உக்ைிரைகடந்துள்ைது. 
 
நாணை நிதிைத்தால் பிபரரிக்ைப்பட்டுள்ை அழிவுைரைான தபாருைாதார ைறுசீரகைப்கப 
நகடமுகறப்படுத்துவகதத் தவிர, தநருக்ைடிைில் இருந்து தப்புவதற்கு இராஜபக்ஷ 
அரசாங்ைத்திடம் பவறு வழி ைிகடைாது. 
 
தநருக்ைடிைின் சுகைகை ததாழிைாை வர்க்ைத்தின் ைீது சுைத்துவதற்கு ததாழிற்சங்ைங்ைள் 
முன்நின்று தசைற்பட பவண்டும் என இராஜபக்ஷ அரசாங்ைத்தின் சிபரஷ்ட அகைச்சரான 
ைம்யூனிஸ்ட் ைட்சிைின் தபாதுச் தசைைாைர் டியூ. குணபசைர பை 8 அன்று அரசாங்ைத் துகற 
ததாழிற்சங்ைங்ைளுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்தார். அரசாங்ை துகறைின் ததாழிற்சங்ைங்ைள், ஒன்று 
“ைடுகைைான தபாருைாதார ைறுசீரகைப்புக்கு” உந்துதல் தைாடுக்ை பவண்டும், இல்கைபைல் அரச 
வருைானம் ததாடர்ந்தும் வழீ்ச்சிைகடயும் “விகைவுைளுக்கு” அகவ முைங்தைாடுக்ை பவண்டும் 
என அங்கு அவர் ததரிவித்துள்ைார்.  
 
இகவ தவறுைபன ததாழிற்சங்ைங்ைளுக்கு ைட்டுைன்றி, ததாழிைாை வர்க்ைத்துக்கும் விடுத்த 
அச்சுறுத்தைாகும். முதைாைித்துவ தபாருைாதார தநருக்ைடிைின் சுகைகை ஏற்றுக்தைாள்! 
இல்கைபைல் நாசைாய்ப் பபா! என்பற அவர் ததாழிைாை வர்க்ைத்துக்கு அச்சுறுத்தல் 
விடுக்ைின்றார். 
 
ைின் ைட்டணம் உட்பட அத்திைாவசிை பசகவைள் ைற்றும் தபாருட்ைைின் விகைைகை 
அதிைரிப்பகத நிைாப்படுத்துவதற்ைாை, “ைானிைங்ைள் தைாடுத்து நாட்கட அபிவிருத்தி தசய்ை 
முடிைாது” என அரசாங்ைம் இன்தனாரு தர்க்ைத்கத முன்கவக்ைின்றது. ைானிைங்ைள் என்பது 
அரசாங்ைத்தின் கபைில் இருந்து தைாடுப்பதல்ை; ததாழிைாைர்ைபை நாட்டின் பதசிைப் 



தபாருைாதாரத்கத உற்பத்தி தசய்ைின்ற அபத பவகை, அரச வருைானைாை பசைரிக்ைப்படுைின்ற 
வரிப் பணம் ததாழிைாை வர்க்ைம் உட்பட தவகுஜனங்ைைிடம் இருந்து பசைரிக்ைப்படும் நிதிைாகும். 
இந்த நிதிைில் தபரும் பகுதிகை ஆளும் தட்டினரும் உைர்ைட்ட அரச அதிைாரிைளும் தங்ைள் 
கபைளுக்குள் பபாட்டுக்தைாள்ைின்றனர். அபதபபால், உகழக்கும் ைக்ைைின் வாழ்க்கை 
நிகைகைகை பைம்படுத்துவது பற்றி ஆளும் வர்க்ைம் பபசுவதில்கை. பதசிை ைற்றும் 
தவைிநாட்டு முதைீட்டாைர்ைைின் பதகவகை திருப்திபடுத்துைின்ற அபிவிருத்திகைப் பற்றிபை 
பபசுைின்றனர். 
 
ைின் ைட்டணத்கத உைர்த்துவது பற்றிை பிரச்சிகனகைபை எடுத்துக்தைாண்டால், ைின் உற்பத்திச் 
தசைவு தபருைைவில் அதிைரிக்ைப்படுவதற்கு ைாரணைாை இருந்த தனிைார் ைின் உற்பத்திைாைர்ைள் 
அன்றாடம் சுரண்டிக்தைாள்ைின்ற பிரைாண்டைான இைாப தபாதிைில் கை கவப்பதற்கு கூட 
அரசாங்ைம் தைார் இல்கை. ைின் அைகு ஒன்கற 40 ரூபா என்ற உைர்ந்த விகைக்கு ைின்சார 
சகபக்கு விற்ைின்ற இந்த தனிைார் ைின் உற்பத்திைாைர்ைள் ைக்ைளுக்கு எதிரான ைாபிைாக்ைள் 
பபால் தசைற்படுைின்றனர் என்பது இப்பபாது பரந்த ைருத்தாை ைாணப்படுைின்றது. அரசாங்ைம் 
அவர்ைைின் இைாபத்தில் கை கவக்ைாைல் ைின்சார சகபைின் நட்டத்கத முழுகைைாை ைக்ைள் 
ைீது சுைத்தியுள்ைது. 
 
ராஜபக்ஷ அரசாங்ைம் பற்றிை அவர்ைைது பபாைி விைர்சனங்ைள் ஒருபுறம் இருக்ை, அதன் 
தபாருைாதார பவகைத்திட்டம் சம்பந்தைாை எதிர்க் ைட்சிைளுக்கு, பபாைி இடதுசாரிைளுக்கு ைற்றும் 
ததாழிற்சங்ங்ைளுக்கு அடிப்பகட பவறுபாபடா அல்ைது ைாற்று தபாருைாதார அரசிைல் பவைத் 
திட்டபைா ைிகடைாது. இவர்ைள் அகனவரும் வணீ்டிப்கபயும் ஊழகையும் இல்ைாததாழித்து 
சிறந்த தபாருைாதார முைாகைத்துவத்கத ஏற்படுத்த பவண்டும் என்பற பைாசகன 
ததரிவிக்ைின்றனர்.  
 
2002ல் யூ.என்.ப.ீ அரசாங்ைம் முன்கவத்த “இைங்கைகை ைீண்டும் ைட்டிதைழுப்புபவாம்” என்ற 
பவகைத் திட்டத்கதபை இராஜபக்ஷ அரசாங்ைம் பைலும் முன்தனடுக்ைின்றது. பஜ.வி.ப.ீ 
இராஜபக்ஷவின் “ைஹிந்த சிந்தகன” பவகைத் திட்டத்கத ஆதரித்து அவகர ஆட்சிக்கு தைாண்டு 
வந்தது. 
 
பஜ.வி.ப.ீ சார்ந்த அகனத்து நிறுவன ஊழிைர் சங்ைம், சுதந்திர வர்த்தை வைை ைற்றும் தபாதுச் 
பசகவ ஊழிைர்ைள் சங்ைம் உட்பட ததாழிற்சங்ை இகணப்புக் குழுவின் முக்ைிைைான 7 சங்ைங்ைள், 
ைின் ைட்டணத்கத குகறக்கும் முகற சம்பந்தைாை 2013 ஏப்பிரல் 28 அன்று ைக்ைள் பைன்பாட்டு 
ஆகணக்குழுவுக்கு பைாசகன ஒன்கற அனுப்பியுள்ைன. அது முழு ததாழிற்சங்ைங்ை 
அதிைாரத்துவத்தினதும் வங்குபராத்தான பிற்பபாக்ைான பதசிைவாதத்கத அம்பைப்படுத்தும் தபரும் 
எடுத்துக் ைாட்டாகும். அரசாங்ைம் ைாற்று ைின்உற்பத்தி சாதனங்ைள் ைற்றும் ைிைவும் விகரவான 
விநிைாைம் ைற்றும் முைாகைத்துவம் சம்பந்தைாை அக்ைகற ைாட்டவில்கை என குற்றம் சாட்டும் 
அவர்ைள், நாட்டின் ைின் உற்பத்திக்கும் பைன்பாட்டுக்கும் இகடைில், “தசைற்பாடான ைற்றும் 
இைாபைரைான” இகணப்பு இருக்ை பவண்டும் என ஏற்றுக்தைாள்வதாை கூறுைின்றனர். அதன்படி, 
தசைற்பாடான ைற்றும் இைாபைரைான ைின்சாரத்கத உற்பத்தி தசய்யும் பதசிை திட்டத்கத அடுத்து 
வரும் மூன்று ைாதங்ைளுக்குள் ததாழிற்சங்ைங்ைளுக்கும் சாதாரண பைன்பாட்டாைர்ைளுக்கும் 
இகடைில் ைைந்துகரைாடலுக்கு முன்கவக்குைாறு அகவ பைாருைின்றன. 
 
ததாழிற்சங்ைங்ைைின் இந்த பைாசகன, நாணை நிதிைத்தின் ைட்டகைைின்படி அரசாங்ைம் இப்பபாது 
நகடமுகறப்படுத்தி வருைின்ற, ைின்சார சகபகை துரிதைாை இைங்ை கவக்கும் ைற்றும் 
இைாபைரைானதாக்கும் பவகைத் திட்டத்துடன் சைைானதாை இருக்ைின்றது. 
 
ததாழிைாை வர்க்ைம் இந்த பிற்பபாக்கு பதசிைவாத பவகைத் திட்டத்கத நிராைரிக்ை பவண்டும். 



நட்டம், சுறுசுறுப்பின்கை ைற்றும் அராஜை நிகைகையும் இைாபத்கத அடிப்பகடைாைக் தைாண்ட 
தநருக்ைடிைான முதைாைித்துவ உற்பத்தி முகறைின் பிரதிபைன்ைைாகும். ஒரு சிைரின் 
இைாபத்துக்ைாை இைங்கும் முதைைித்துவ உற்பத்தி முகறகை தூக்ைி வசீி, சமுதாைத்தின் 
தபரும்பான்கைைான தவகுஜனங்ைைின் பதகவக்கு ஏற்றவாறு திட்டைிடப்பட்ட உற்பத்தி 
முகறைின் மூைம் ைட்டுபை, அதிைரிக்ைப்பட்டுள்ை ைின் ைட்டணம் உட்பட வாழ்க்கை 
நிகைகைைள் ைீது ததாடுக்ைப்படும் தாக்குதல்ைகை பதாற்ைடிக்ை, ததாழிைாை வர்க்ைத்தினதும் 
ஒடுக்ைப்பட்ட ைக்ைைதும் உரிகைைகை பாதுைாக்ை முடியும். 
 
அது அகனத்துைை ததாழிைாை வர்க்ைத்துடன் ஐக்ைிைப்பட்டு உறுதிப்படுத்திக்தைாண்டு, சர்வபதச 
பசாசைிசத்துக்ைாை முன்தனடுக்கும் பபாராட்டத்துடன் இகணந்துள்ைது. இைங்கைைில், அது 
சர்வபதச மூைதனத்தின் கைத்பதங்ைாைாை தசைற்படும் ராஜபக்ஷ அரசாங்ைத்துக்கு எதிரான 
அரசிைல் பபாராட்டைாகும். அதாவது, ராஜபக்ஷ அரசாங்ைத்தின் தகைகைைிைான முதைாைித்துவ 
வர்க்ை ஆட்சிகைத் தூக்ைி வசீி, பசாசைிச பவகைத் திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துைின்ற 
ததாழிைாைர்-விவசாைிைள் அரசாங்ைத்துக்ைாை, ததாழிைாை வர்க்ைத்தின் தகைகைத்துவத்தின் ைீழ் 
ைிராைப்புற ஏகழைள், இகைஞர்ைள் ைற்றும் ைாணவர்ைகை அணிதிரட்டி பபாராட பவண்டும். 
அதற்ைாை ததாழிைாை வர்க்ைத்தின் சுைாதீைான அரசிைல் இைக்ைம் ஒன்கற ைட்டிதைழுப்புவது 
ததாழிைாை வர்க்ைத்தின் இன்கறை பணிைாை உள்ைது. அத்தகைை அரசிைல் இைக்ைத்கத 
ைட்டிதைழுப்புவதற்ைாை, முதைாைித்துவ ைற்றும் பபாைி இடது ைட்சிைைில் இருந்தும் 
ததாழிற்சங்ைங்ைைில் இருந்தும் பிரிந்து தசன்று, பவகைத் தைங்ைைிலும் குடிைிருப்பு 
பிரபதசங்ைைிலும் ைட்டிதைழுப்பும் நடவடிக்கை குழுக்ைள் ஊடாை, ததாழிைாை வர்க்ைம் 
தகைகைத்துவம் வைிக்ை பவண்டும். 
 
இந்த முன்பநாக்ைின் அடிப்பகடைில், ததாழிைாை வர்க்ைத்துக்குள் புதிை புரட்சிைர 
தகைகைத்துவத்கத ஸ்தாபிப்பதற்கு பசாசைிச சைத்துவக் ைட்சி ைட்டுபை பபாராடுைின்றது. 
பசாசைிச சைத்துவக் ைட்சி பவகைத் திட்டத்கத படித்து, அதனுடன் இகணந்து ததாழிைாை 
வர்க்ைத்தின் புரட்சிைரக் ைட்சிகை ைட்டிதைழுப்ப ஐக்ைிைப்படுைாறு ததாழிைாைர்ைள் ைற்றும் 
இகைஞர்ைளுக்கு நாம் அகழப்பு விடுக்ைின்பறாம்.  

 

To contact the WSWS and the 
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