
ஏகாதிபத்திய  பபார் உந்துத்துதலந்துதலை எதிர்ப் பபாம!

 போேலிே  பவே்துதலந்துதலைத்திட்டத்திற்க
 பபாராடு பவோம!

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் இந்திய ஆதரன் இந்திய ஆதரவாளர்கள

21 September 2016 

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் (ICFI)

இந்திய ஆதரவாளர்கள் அக்அக்ட ாபர் 2-ம் அக்டததி சசென்ன் அனின் அனையில
ஒரு சபாதுக் கூட் சகான்ன் அனடமொன்றை ந த்துகின்டமொன்றைின் அனைர்,  அது
நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின்
அக்டசொசெலிசெமும் அக்டபாருக்கு எதிராின் அனை அக்டபாராட் மும் என்டமொன்றை
அறிக்ன் அனக பற்றி  விவாதிக்கவும் ஏகாதிபத்திய அக்டபார்
உந்துதலில இந்திய அரசொங்கத்தின் பங்சகடுப்ன் அனப
எதிர்ப்பதற்குகாகும்.

"பயங்கரவாதத்தின் மீதாின் அனை அக்டபார்"   என்று அசகரிக்கா
சதா ங்கி  பதின் அனின் அனைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்ின் அனைர் உலகம்
முழுவதும்  ஏகாதிபத்திய வன்முன் அனடமொன்றைகள் சபருகும்
சூழலுக்குள் இழுக்கப்பட்டுள்ளது.  அது ஆப்கானிஸ்தான்,
ஈராக்,  சிரியா கற்றும் லிபியா உட்ப  அன் அனின் அனைத்து
நாடுகளிலும் இராணுவ அக்டபரழின் அனவ  ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அசகரிக்க கற்றும் சபரிய ஐஅக்டராப்பிய செக்திகள் இப்அக்டபாது
ரஷ்யாவுக்கு  எதிராின் அனை அக்டபார் தயாரிப்பில ஈடுபட்டுள்ளின் அனை.
அஅக்டத செகயம் இந்அக்டதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில,  வாஷிங் ன்
அதன் சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை  அக்டகாதல அக்டபாக்கு சகாண் 
"ஆசியான் அனவ அக்டநாக்கிய முன்சின் அனைடுப்பில"   கூட் ாளிகன் அனள
பட்டியலிட்டு வருகின்டமொன்றைது.

உலக முதலாளித்துவத்தின் ஆழ்ந்த சநருக்கடியிின் அனைால
உந்தப்படும் இத்தன் அனகய அபிவிருத்திகள்,  கனித குலம்
இன்னுசகாரு அக்டபரழிவாின் அனை,  அணு ஆயுதங்கன் அனள சகாண்டு
அக்டபாரா ப்படும் உலகப் அக்டபாருக்குள் இழுத்துச் சசெலலப்படும்
ஆபத்ன் அனத அடிக்அக்டகாடிட்டுக் காட்டுகின்டமொன்றைின் அனை.

சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை ஒரு "முன்ின் அனைணி களத்தில"  இருக்கும்
நா ாக இந்தியான் அனவ ஆக்க அக்டவண்டும் என்று அசகரிக்க
தீவிரகாக தள்ளுகிடமொன்றைது.  2014  ல ஆட்சிக்கு வந்ததில
இருந்து,  பிரதகர் நஅக்டரந்திர அக்டகாடி  ஆசியாவில

அசகரிக்காவின் இராணுவத்ன் அனத பலகாக
கட்டிசயழுப்புவதில இந்தியான் அனவ அக்டகலும் இன் அன மேலும் இணைத்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் சதா ர்பாக  இந்தியாவின் அதிகரித்து வரும்
அக்டபார் மிரட் ல  அணுகுமுன் அனடமொன்றை,  அசகரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தி ம் இருந்து அது சபற்று வரும்
ஆதரவிின் அனைால பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை அசகரிக்க அக்டபார் உந்துதலில,  அக்டகாடி
அரசொங்கத்தின்  பங்சகடுப்பு இந்திய சதாழிலாள வர்க்கம்
கற்றும் ஏன் அனழகளின் முதுகுக்குப் பின்ின் அனைால நிகழ்கிடமொன்றைது.
இந்திய கார்க்சிசெ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்ப  இந்தியாவில
"இ து"  என்று அன் அனழக்கப்படுபன் அனவ,  பூஅக்டகாள
அக்டகலாதிக்கத்திற்காின் அனை வாஷிங் னின் சபாறுப்பற்டமொன்றை
உந்துதலிின் அனைால எழும் பிரகாண் காின் அனை ஆபத்துக்கள் பற்றி
மூடிகன் அனடமொன்றைக்கின்டமொன்றைின் அனை.

செர்வஅக்டதசெ கற்றும் அக்டசொசெலிசெ சகாள்ன் அனககளின் அடிப்பன் அன யில
ஒரு பூஅக்டகாள அக்டபார் எதிர்ப்பு இயக்கத்ன் அனத கட்டுவதன் மூலம்
ஏகாதிபத்திய அக்டபார் உந்துதன் அனல எதிர்க்குகாறு சதாழிலாள
வர்க்கத்துக்கு நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு
அன் அனழப்பு விடுத்துள்ளது.

இராணுவவாதம் கற்றும் அக்டபார் அன் அனலகள் எழுச்சி கண்டு
வருவதற்காின் அனை கார மேலும் இணைங்கள் கற்றும் வின் அனளவுகள் பற்றி
அக்அக்ட ாபர் 2  ம் அக்டததி சசென்ன் அனின் அனை சபாதுக் கூட் த்தில
அக்டபச்சொளர்கள் பகுப்பாய்வு சசெய்வார்கள் கற்றும் செர்வஅக்டதசெ
சதாழிலாள வர்க்கம் அக்டபாரா  அக்டவண்டிய அரசியல
காற்ன் அனடமொன்றையும்  முன்ன் அனவப்பார்கள். இந்த கூட் த்திற்கு வருன் அனக
தந்து இந்த முக்கியகாின் அனை கலந்துன் அனரயா லில
பங்குபற்றுகாறு சதாழிலாளர்கள்,  இன் அனளஞர்கள்,
கா மேலும் இணைவர்கள் கற்றும் அக்டசொசெலிசெ எண் மேலும் இணைம் சகாண் 
புத்திஜீவிகளுக்கும் நாம் அன் அனழப்பு விடுக்கின்அக்டடமொன்றைாம்..
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