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2016 மே ோதத்தில் தமிழ்நாடுாட, பாண்டிச்மடிச்சேரியில்
நாடுடநடைபபறவிருக்கும் டிச்சேட்நடைேன்ற மதர்தல்களுக்கான பிரச்டிச்சோரங்களுக்கு
ேத்தியில் ஸ்ராலினிடிச்சே, இந்திய ோர்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPM),

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) ஆகிய இரண்டம் தமிழ்நாடுாட்டின்
பதாழிலாள வர்க்கத்திற்கு இன்னுபோரு பபாறிடய தயாரித்துக்
பகாண்டிருக்கின்றன. ேறுேலர்ச்சி திராவிநடை முன்மனற்றக் கழகம்,
விடதடல சிறுத்டதகள் கட்சி மபான்ற வலது-டிச்சோரி பிராந்தியவாத,
டிச்சோதிய கட்சிகளுநடைன் மடிச்சேர்ந்து அடவ ஒரு மூன்றாவது அணிடய,
அல்லது ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணிடய உருவாக்கியுள்ளன.

தமிழ்நாடுாட்டில் இருக்கும் இரு பபரும் முதலாளித்துவக் கட்சிகளான
ஆளும் அஇஅதிமுக (அடனத்திந்திய அண்ணா திரா திராவிநடை
முன்மனற்றக் கழகம்) ேற்றும் திமுக (திராவிநடை முன்மனற்றக் கழகம்)
ஆகிய கட்சிகள் மீதான பிரடேவிலகலும், மகாபமும் அதிகரித்துச்
படிச்சேல்வதன் ேத்தியில், அவற்றுநடைனான தேது நீண்நடைகாலக் கூட்நடைணி
உறடவ இரண்ட ஸ்ராலினிடிச்சே கட்சிகளும் டகவிடகின்றன. எனினும்
ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணி பதாழிலாள வர்க்கத்திற்காக மபடிச்சேவில்டல,
ோறாக முதலாளித்துவ வர்க்கத்திற்காகவும் ஏகாதிபத்தியம் ேற்றும்
நாடுாடகநடைந்த மூலதனத்துநடைன் பநாடுருக்கோன பிடணா திரப்பு பகாண்நடை
வடிச்சேதியான நாடுடத்தர வர்க்க கூறுகளுக்காகவுமே மபசுகிறது என்படத
அதன் மவடலத்திட்நடைமும் அதன் முன்னிடலத் தடலவர்களது
குணா திராம்டிச்சேமும் பதளிவாக்குகின்றன.

ஏகாதிபத்திய டிச்சேக்திகளின் நாடுலன்களின் பின்னால் எல்லாவற்றுக்கும்
மேல், அபேரிக்க அரடிச்சோங்கம் அதனது சீனாவுக்கு எதிரான
“ஆசியாடவ மநாடுாக்கித் திரும்புதல்”  ஆகியவற்றின் நாடுலன்களின்
பின்னால் அணிவகுத்திருப்பமத ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணி
மவடலத்திட்நடைத்தின் ேத்திய அம்டிச்சேோக இருக்கிறது.
புதுபநடைல்லியிடன அபேரிக்காவின் மூமலாபாயத் மதடவகளின்
பின்னால் பநாடுருக்கோக அணிவகுக்கச் படிச்சேய்வதற்காக இந்திய
பவளியுறவுக் பகாள்டக பரந்தவடகயில் ஒரு ேறுமநாடுாக்குநிடலக்கு
உட்படத்தப்பட்ட வருவதன் ேத்தியில் தான் ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணி
உருவாக்கப்பட்நடைது. இந்த வாரத்தில் இந்திய அரடிச்சோங்கம் நாடுாட்டின்
துடறமுகங்கடளயும் வான் படநடைத் தளங்கடளயும் அபேரிக்க
இராணுவத்திற்காக திறந்து விட்டள்ளது.

ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணியின் இருக்கும் வித்தியாடிச்சேோன கட்சிகள்
நாடுநடைவடிக்டககடள ஒருங்கிடணா திரக்கும் தடலவராக அபேரிக்க ஆதரவு
அரசியல்வாதியும் ஒபாோடவ புகழ்பாடபவருோன ேதிமுக தடலவர்
டவ.மகாபாலடிச்சோமிடய பதரிவுபடிச்சேய்யபட்டள்ளார். 2008 ஜூலடலயில்
சிக்காமகாவில் பராக் ஒபாோடவ டிச்சேந்தித்த மகாபாலடிச்சோமி,
ஒபாோவின் பிரச்டிச்சோர சுமலாகோன ஆம், நாடும்ோல் முடியும் (Yes We

Can) என்படத தடலப்பாகக் பகாண்ட தான் எழுதியிருந்த ஒரு
புத்தகத்தின் பிரதிடய அவரிநடைம் காட்டி இருந்தார். அப்மபாது

ஒபாோவின் “படிச்சேயலூக்கமும், வசீகரமும் கண்நடைங்களின் எல்டலகடள
எல்லாம் கநடைந்து உலகின் மூடலமுடக்குகளில் வாழும் ேக்களது
இதயங்கடளயும் கூநடைத் பதாட்டிருக்கிறது” என்று மகாபாலடிச்சோமி கூறினார்.

2010 இல் பநடைல்லியில் தனது புத்தகத்டத பவளியிட்நடை மகாபாலடிச்சோமி,
“மவறு எவரும் டிச்சோதிக்க முடிந்திராதடத திரு.ஒபாோ டிச்சோதித்திருந்தார்”
என்று பிரகநடைனப் படத்தினார்.

நாடுவம்பர் 25 அன்று பவளியான ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணியின் ஒரு அறிக்டக
ஒன்று அறிவிக்கிறது, “எங்களது குடறந்தபட்டிச்சே மவடலத்திட்நடைத்தின்
அடிப்படநடையில் நாடுாங்கள் மதர்தடல எதிர்பகாள்மவாம். கூட்நடைணியில்
இருக்கும் அத்தடன கட்சிகளும் உநடைன்பட்டிருக்கக் கூடிய ஒரு
குடறந்தபட்டிச்சே மவடலத்திட்நடைத்டத நாடுாங்கள் பவளியிட்டிருக்கிமறாம்.
ஆகமவ தனித் தமிழீழம், கூநடைங்குள அணு உடல எதிர்ப்பு ஆகியடவ
உள்ளிட்நடை சில பிரச்சிடனகடள நாடுாங்கள் தவிர்த்திருக்கிமறாம்.”

ஏகாதிபத்தியத்துநடைனான இந்திய முதலாளித்துவத்தின் வஞ்டிச்சேகங்களில்
குறுக்கிநடைக் கூடம் என்பதால் ஸ்ராலினிஸ்டகள் கூநடைங்குளம் அணு
உடலக்கான பவகுஜூன எதிர்ப்பிற்கு குமராதோக இருப்பதுநடைன் தமிழ்
சிறுபான்டேயினரின் நிடலப்பாட்டிலும் ேவுனம் காக்கின்றனர். 

கூநடைங்குளம் அணு உடல தமிழ்நாடுாட்டின் திருபநாடுல்மவலி ோவட்நடைத்தில்
அடேந்துள்ளது. 2002 இல் பதாநடைங்கிய அதன் கட்டோனம், 2004 இந்திய
பபாதுத் மதர்தலில் CPI,  CPM இடணா திரந்த காங்கிரஸ் தடலடேயிலான
ஐக்கிய முற்மபாக்குக் கூட்நடைணி அரடிச்சோங்கம் –  அதிகாரத்துக்கு
பகாண்டவந்த பின்னரும் பதாநடைர்ந்தது. 

நூற்றுக்கணா திரக்கான கிராேங்கடள மடிச்சேர்ந்த ஆயிரக்கணா திரக்கான ேக்கள்,
அணு உடலயினால் விடளயும் சூழல் ோசுபடத்தல், எதிர்பாரத
விடளவுகளுக்கும் அஞ்சி, இத்திட்நடைத்திற்கு எதிராய் ஆர்ப்பாட்நடைம்
படிச்சேய்தனர். 1984 இல் நாடுநடைந்த உயிர்கடள பகான்ற மபாபால் யூனியன்
கார்டபட இரடிச்சோயன ஆடல பதாழில்துடற மபரழிவுக்கு பின்னர்
இத்தடகய திட்நடைங்களுக்கு இந்திய ேக்களிடநடைமய நியாயோன
அவநாடும்பிக்டக ஆழோக நிலவியது இதில் பிரதிபலித்தது. இந்த
ஆர்ப்பாட்நடைங்கடள ஒடக்கிய ஐக்கிய முற்மபாக்குக் கூட்நடைணி அரடிச்சோங்கம்,
நாடுாடகநடைந்த பபருநிறுவனங்களுக்கு நாடும்பகத்தன்டேயுநடைனான மின்டிச்சோரம்
வழங்க வாக்குறுதி பகாடப்பதற்கும் அதன்மூலம் அந்நிய
முதலீட்நடைாளர்கடள இந்தியாவுக்கு பகாண்டவருவதற்குோன ஒமர
வழியாக இந்த ஆடலயிடன கண்நடைது.

இலங்டகயின் தமிழ் சிறுபான்டேயினர் விநடையத்தில், ஸ்ராலினிஸ்டகள்
மீண்டம் அபேரிக்காவின் பக்கோன இந்திய முதலாளித்துவத்தின்
டிச்சோய்டவமய பாதுகாத்து நிற்கின்றனர். இலங்டகயில் தமிழர்கள்
ஒடக்கப்படவதற்கு எதிராய் தமிழ்நாடுாட்டில் நிலவுகின்ற பவகுஜூன
அனுதாபத்டத, இந்திய ஆளும் வர்க்கமும் ஸ்ராலினிடிச்சே கட்சிகளும்
நீண்நடைகாலோய் சுரண்டி வந்திருந்தன. இந்திய அரடிச்சோங்கம் இலங்டகயில்
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இருக்கும் ஆட்சிக்கு அழுத்தம் பகாடக்க விரும்பிய டிச்சேேயத்தில்
எல்லாம் இலங்டகயில் இருக்கும் தமிழ் மதசியவாத குழுக்கடள
இவர்கள் ஆயுதபாணியாக்கி இருக்கின்றனர்.

ஆயினும், இலங்டகயில் சீனாவுநடைனான மூமலாபாய மபாட்டி
அதிகரித்த நிடலயில், அபேரிக்காவும், இந்திய ஐக்கிய
முற்மபாக்குக் கூட்நடைணி அரடிச்சோங்கமும் இடணா திரந்து மபாரின் இறுதி
ஆண்டகளில் தமிழீழ விடதடலப் புலிகளுக்கு எதிரான
இலங்டகயின் இராணுவத் தாக்குதடல ஆதரித்தமதாட, அதற்கு
இராணுவ, தளவாநடை உதவிகளும் படிச்சேய்தன. ஒபாோ நிர்வாகத்தின்
உதவியுநடைன் 2009 இல் இலங்டக அரடிச்சோங்கத்தால் விடதடலப்
புலிகள் இயக்கம் படபகாடல படிச்சேய்யப்பட்நடைது. மபாரின் இறுதிக்
கட்நடைத்தில், 40,000 க்கும் அதிகோன தமிழர்கள் பகால்லப்பட்நடைனர்,
பத்தாயிரக்கணா திரக்கான ேக்கள் இநடைம்பபயர்ந்தனர், முகாம்களில்
அடநடைக்கலம் புகுந்தனர்.

இலங்டகயில் தமிழ் ேக்களுக்கு எதிரான இலங்டக அரடிச்சோங்கத்தின்
மபார்க்குற்றங்கள் குறித்த எந்தபவாரு அக்கடறயான விடிச்சோரடணா திரயும்
இலங்டக ஜூனாதிபதி டேத்ரிபால சிறிமடிச்சேனாவின் அரடிச்சோங்கத்துநடைன்
அபேரிக்காவும் இந்தியாவும் ஸ்தாபித்திருக்கும் கூட்டிற்கு மடிச்சேதம்
விடளவிக்கும். இலங்டகயின் பபாருளாதார ேற்றும் மூமலாபாய
மநாடுாக்குநிடலடய சீனாவின் பக்கமிருந்து திருப்பி, இந்தியா ேற்றும்
அபேரிக்காடவ மநாடுாக்கி நிடலயடேக்கும் வண்ணா திரம்
வடிவடேக்கப்பட்நடை ஒரு ஆட்சி ோற்ற நாடுநடைவடிக்டகயில் 2015
ஜூனவரியில் சிறிமடிச்சேன ஜூனாதிபதியாக அேர்த்தப்பட்நடைார். விடதடலப்
புலிகளுக்கு எதிரான இரத்தம் மதாய்ந்த இறுதிக்கட்நடை தாக்குதலில்
முன்னிடலப் பாத்திரங்கடள வகித்த இராணுவ ேற்றும் அரசியல்
அதிகாரிகள்தான் இந்த அரடிச்சோங்கத்தின் பபாறுப்புகளில் உள்ளனர்.

மேலும், இந்திய ஸ்ராலினிஸ்டகளின் முக்கியோன இலங்டக தமிழ்
கூட்நடைாளிகளான தமிழ் மதசியக் கூட்நடைடேப்பு, தமிழ் மதசிய ேக்கள்
முன்னணி இரண்டமே சிறிமடிச்சேன அரடிச்சோங்கத்டத மநாடுாக்கிமய
நிடலயடேத்துக் பகாண்டிருப்பமதாட இலங்டக அரசில்
பபாறுப்புகடளயும் ஏற்றுள்ளன.

இந்த காரணா திரங்களுக்காக, ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணியும், இந்திய
ஸ்ராலினிஸ்டகளும், தமிழ் பவகுஜூனங்களுக்கு எதிரான இலங்டக
அரடிச்சோங்கத்தின் ஒடக்குமுடற குறித்த தேது மவண்நடைாபவறுப்பான,
தந்திமராபாய மநாடுாக்கத்துநடைனான விேர்டிச்சேனங்கடளயும் கூநடை
டகவிட்டிருக்கின்றன.

ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணியின் தடலவரான மகாபால்டிச்சோமி, 1989 இல்
பநடைகு பயணா திரம் மூலோக இந்தியாவில் இருந்து இலங்டக படிச்சேன்று
விடதடலப் புலிககள் தடலவர் மவலுப்பிள்டள பிரபாகரடனச்
டிச்சேந்தித்து வந்ததாக பபருடேயடித்து வந்தார். ஆனால், இப்மபாது
அவர், விடதடலப் புலிகள் அடேப்டப இலங்டக அரடிச்சோங்கம்
படபகாடல படிச்சேய்ய ஒப்புதலளித்த ஒபாோ நிர்வாகத்டத
முன்னிடலப்படத்திக் பகாண்டிருக்கிறார்.

ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணியியின் உருவாக்கோனது, இந்திய
ஸ்ராலினிடிச்சேம், கிபரம்ளின் அதிகாரத்துவத்தில் இருந்த அதன்
கூட்நடைாளிகள் மடிச்சோவியத் ஒன்றியத்டத கடலத்து முதலாளித்துவத்டத
மீட்சி படிச்சேய்ததன் கால் நூற்றாண்ட காலத்திற்குப் பின்னர், அரசியல்
திவால்நிடலயடநடைந்து இருப்பதற்மக டிச்சோன்றுபகர்கிறது. இந்திய
மதசிய காங்கிரட்கிரஸை மநாடுாக்கிய அதன் மநாடுாக்குநிடலயும்,
இந்தியாவில் மடிச்சோடிச்சேலிடிச்சேப் புரட்சி உட்பநடை உலக மடிச்சோடிச்சேலிடிச்சேப்
புரட்சிக்கான மபாராட்நடைத்டத அது நிராகரித்தடேயும் இறுதியில்
அதடன ஏகாதிபத்தியத்துநடைன் கூட்டச்மடிச்சேர்ந்த ஒரு
பிற்மபாக்குத்தனோன முதலாளித்துவக் கட்சியாக
உருோற்றியிருக்கிறது.

1991 இல் காங்கிரஸ் கட்சியால் இந்தியா அந்நிய மூலதனத்திற்காய்
திறந்து விநடைப்பட்நடைதில் CPI ேற்றும் CPM ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தன.
அக்கட்சிகள் மேற்கு வங்கம் மபான்ற தாங்கள் ஆட்சி படிச்சேய்த சில
ோநிலங்களில் இந்த நிகழ்முடறடய மேற்பார்டவ படிச்சேய்திருந்ததுநடைன்,
ஏடனயவற்றில் வணிக ஆதரவு நாடுநடைவடிக்டககளுக்கான பதாழிலாள
வர்க்கத்தின் எதிர்ப்டப முநடைக்கின. பதாழிலாளர்களுக்கு குமராதோன
முதலாளித்துவ ேற்றும் வடிச்சேதிபடநடைத்த நாடுடத்தர வர்க்க கூறுகளின் ஒரு
பதாகுதியின் பிரதிநிதிகளாக இடவ எழுந்திருக்கின்றன.

இந்திய பிராந்தியத்தில் ஸ்ராலினிடிச்சேத்தின் எதிர்ப்புரட்சிகர
மநாடுாக்குநிடலயின் பிற்மபாக்குத்தனோன தாக்கங்கள் ஆரம்பத்திமலயும்
ேற்றும் கூர்டேயான வடிவத்திலும் பவளிப்பட்நடை ஒரு இநடைோக தமிழ்நாடுாட
இருந்தது.

தமிழ்நாடுாட்டில் 1967 இல் ோநிலத் மதர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி
மதாற்கடிக்கப்பட்நடைது முதலாக, பதாழிலாள வர்க்கத்தின்
மவடலநிறுத்தங்கள் ேற்றும் ஆர்ப்பாட்நடைங்களது ஒரு அடலக்கு
ேத்தியில், இந்திய ஸ்ராலினிஸ்டகள் திராவிநடை மதசியவாதக் கட்சிகடள
திமுக, அதன்பின் திமுகவில் இருந்து பிரிந்த அஇஅதிமுக விடன
அதிகாரத்திற்கு பகாண்டவர ஆதரவளித்தனர். 1947 இல் பிரிட்நடைனிநடைம்
இருந்து சுதந்திரேடநடைவதற்கு முந்டதய டிச்சேேயத்தில், திராவிநடைவாத
கட்சிகள் காங்கிரட்கிரஸையும் சுதந்திரப் மபாராட்நடைத்டதயும் எதிர்த்து,
பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஆட்சிடய ஆதரித்தடவ ஆகும். பின்னர் அடவ
எப்மபாதும் இந்திய முதலாளித்துவ அரசியலின் வலது பக்கமே இருந்து
வந்திருந்தன.

திமுக ேற்றும் அதன்பின் அஇஅதிமுக ஆகியவற்றில் ஒன்று ோற்றி
ஒன்டற “ேக்கள் டிச்சோர்பு” படிச்சேயல்திட்நடைத்துநடைனான “ேதச்டிச்சோர்பற்ற” கட்சிகள்
என்று பாராட்டி பல தடிச்சோப்தங்களாய் பதாழிலாள வர்க்கத்டத
இக்கட்சிகளுக்கு கீழ்ப்படியச் படிச்சேய்யமவ CPI ேற்றும் CPM மவடல
படிச்சேய்து வந்திருந்தன.

1991 முதலாக இரண்ட கட்சிகளும் சுதந்திர டிச்சேந்டதக் பகாள்டககடள
அேல்படத்தி வந்திருந்தமதாட பன்னாட்ட நிறுவனங்களுக்காக ேலிவு
உடழப்பு சிறப்புப் பபாருளாதார ேண்நடைலங்கடளயும் திறந்தன. 2003
இல், தமிழ்நாடுாட்டில் ஸ்ராலினிடிச்சே ஆதரவு பபற்றிருந்த அஇஅதிமுக
அரடிச்சோங்கம், மவடலநிறுத்தத்தில் ஈடபட்நடை சுோர் 200,000 அரசு
ஊழியர்கடள பநடைல்லியில் இருந்த பாரதீய ஜூனதா தள தடலடேயிலான
அரடிச்சோங்கத்தின் உதவியுநடைன் மவடலநீக்கம் படிச்சேய்தமதாட,
அரக்கத்தனோன பதாழிலாளர் விமராத ’அத்தியாவசிய மடிச்சேடவகள்’
டிச்சேட்நடைத்டத அேல்படத்தி பாரிய துப்பாக்கிசூடகடளயும் பாரிய டகது
நாடுநடைவடிக்டககடளயும் நாடுநடைத்தியது.

மதசிய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி நிடலக்குடலடவ டிச்சேந்தித்த டிச்சேேயத்தில்,
இந்திய ஸ்ராலினிஸ்டகள் 2014 நாடுாநடைாளுேன்ற மதர்தலில் ஒரு
படமதால்விடய டிச்சேந்தித்தனர், மகரளா, திரிபுரா, மேற்கு வங்கம் ேற்றும்
இந்தியாபவங்கிலும் ஆதரடவ இழந்தனர். அடிப்படநடை உணா திரவுப்
பபாருட்களின் கூர்டேயான விடலமயற்றங்களுக்கு ேத்தியில்
தமிழ்நாடுாட்டில் பதாழிலாளர்களிடநடைமய அடேதியின்டே பபருகிச் படிச்சேல்லும்
நிடலக்கு இக்கட்சிகள் முகம்பகாடத்து நிற்கின்றன. பநாடுய்மவலி லிக்டனட்
சுரங்கத் பதாழிலாளர்கள், சுகாதாரத்துடற பதாழிலாளர்கள், ேற்றும்
ஃபாக்ஸ்கான், ஹலண்நடைாய், ேற்றும் BYD மபான்ற சிறப்பு பபாருளாதார
ேண்நடைலத்தில் உள்ள நாடுாடகநடைந்த நிறுவனங்களது பதாழிலாளர்கள்
அடனவரும் மவடலநிறுத்தங்கடளயும் ஆர்ப்பாட்நடைங்கடளயும் நாடுநடைத்தி
வந்துள்ளனர்.

இந்த பவடிப்பான நிடலடேகளின் கீழ் பதாழிலாளர் மபாராட்நடைங்களின்
மீது நாடும்பிக்டகயிழக்கச் படிச்சேய்து பதாழிலாளர்கடள திவாலடநடைந்த
முதலாளித்துவக் கட்சிகளுநடைன் கட்டிப் மபாடவதற்கான நாடுப்பாடடிச்சேயுநடைனான
முயற்சிமய ேக்கள் நாடுலக் கூட்நடைணியி உருவாக்கம் ஆகும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

https://www.youtube.com/watch?v=Ig7LJnKgDxg

