
பொதுக் கூட்டம் 
அபெரிக்கா தலதலைலெயிதலைான 

ஏகாதிெத்திய  பொர் உந்துதலதலை எதிர்ப் பொம்!

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் (ICFI)

இந்திய ஆதரவாளர்கள,  ஆகஸ்ட் 27  ம்  தததி

ச சென்ன் அனின் அனையில் ஒரு ச ாதுக்கூட்டத்ன் அனத நடத்த
இருக்கின்றின் அனைர்,  இதில் சீின் அனைாவிற்கு எதிராக இந்தியப

ச ருங்கடல் பிராந்தியத்தில் வளர்ச்சியன் அனடயும்  த ார்
அ ாயம்  ற்றியும் இந்த  த ரழின் அனவ தடுப தற்கு  செர்வ தத செ

சதாழிலாள வர்க்கத்ன் அனத அணிதிரட்ட  ததன் அனவயாின் அனை
அரசியல் மூ தலா ாயம்  ற்றியும் விவாதிக்கப டும்.

சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை அசான அமெரிக்கா
தன் அனலன் அனான அமெயிலாின் அனை இராணுவ

கட்டிசயழுபபுதலில் இந்தியாவின்
அதிகரித்துவரும் ஈடு ாடு,

சதாழிலாள வர்க்கம் ான அமெற்றும்
ஏன் அன ஏழைகளின் முதுகுக்குப

பின்ின் அனைால் நிகழ்கிறது.
ஸ்ராலினி செ இந்திய

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
(ான அமொர்க்சிஸ்ட்)  உட் ட

இந்தியாவில் "இடது"
என்று

அன் அன ஏழைக்கப டு வர்கள,
வாஷிங்டனின் பூ தகாள

 தான அமெலாதிக்கத்திற்காின் அனை
ச ாறுப ற்ற உந்துதலிின் அனைால்

எழும் பிரான அமொண்டான அமொின் அனை ஆ த்துக்கள
 ற்றி மூடி ான அமென் அனறக்கின்றின் அனைர்.

2014  ல் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து,  பிரதான அமெ
ான அமெந்திரி ந தரந்திர  தான அமொடி சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை ஒரு

"முன்னின் அனல"  நாடாக இந்தியான் அனவ ான அமொற்றியன் அனான அமெத்துளளார்,
 தான அமெலும் நாட்டின் இராணுவத்ன் அனத வாஷிங்டனின்

திட்டங்களுக்குள ஒருங்கின் அனகுள் ஒருங்கிணைத்துளளார்.

அசான அமெரிக்க  த ார் விான அமொின் அனைங்கள ான அமெற்றும்  த ார்க் கப ல்கள

இந்தியாவின் இராணுவ தளங்கன் அனளயும்,
துன் அனறமுகங்கன் அனளயும்  யன் டுத்த அனுான அமெதிக்கப ட்டுளளின் அனை

ான அமெற்றும் சதன் சீின் அனைக் கடலில் சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை
ஆத்திரமூட்டும் அசான அமெரிக்க நடவடிக்ன் அனககளுக்கு  தான அமொடி

அர சொங்கம் ஆதரவளிக்கிறது. ஆசியா  சிபிக்கில் ஜப ான்

ான அமெற்றும் ஆஸ்தி தரலியா  த ான்ற அசான அமெரிக்காவின் முக்கிய

நட்பு நாடுகளுடனும் இந்தியா அதன் உறவுகன் அனள
விரிவு டுத்தியுளளது.

இரு அணு ஆயுத  செக்திகளாின் அனை இந்தியாவிற்கும்
சீின் அனைாவிற்கும் இன் அனட தய  தட்டங்கள தீவிரான அமென் அனடந்துளளின் அனை.

பூட்டான் ான அமெற்றும் சீின் அனைாவுக்கு இன் அனடயில் ஒரு  செர்ச்ன் அன செக்குரிய
எல்ன் அனலப  குதியாக இருக்கும்  தடாக்லாம் பீடபூமியில்

சீின் அனைத் சதாழிலாளர்களின்  சொன் அனல விரிவாக்கப
 ணின் அனய நிறுத்துவதற்கு  செமீ த்தில்

இந்தியத் துருபபுகள  தான அமெற்சகாண்ட
தன் அனலயீடு இராணுவ  தான அமொதலுக்காின் அனை

அ ாயத்ன் அனத ஏற் டுத்தியுளளது.

நான்காம் அகிலத்தின்

அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவும்
அதன் அன் அனின் அனைத்து

பிரிவுகளும் ஏகாதி த்திய
 த ார் உந்துதன் அனல

எதிர்ப தற்கு ஒரு  த சொ செலி செ
ான அமெற்றும்  செர்வ ததசிய

 தவன் அனலத்திட்டத்தின்
அடிப ன் அனடயில் ஒரு

பூ தகாளரீதியாின் அனை  த ார்
எதிர்பபு இயக்கத்ன் அனத

கட்டிசயழுபபும்  டி சதாழிலாள
வர்க்கத்திற்கு அன் அன ஏழைபபு விடுத்தின் அனை.

ஏகாதி த்திய  த ான் அனர எதிர்ப தற்கு ான அமெற்றும்
ஆசியாவின் ஐக்கிய  த சொ செலி செ அரசுகளுக்காக

 த ாராடுவதற்கு இந்திய சதாழிலாளர்கன் அனள ஆசியா
முழுவதும் உளள சதாழிலாளர்களுடன் ஐக்கியப டுத்த,

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் இந்திய
ஆதரவாளர்கள முயற்சி ச செய்கின்றின் அனைர்.

ச சென்ன் அனின் அனையில் எங்கள கூட்டத்தில் கலந்து சகாளவ ததாடு,
இந்த முக்கியான அமொின் அனை விவாதத்தில் கலந்துசகாளளும் டியும்

சதாழிலாளர்கள,  இன் அனளஞர்கள,  ான அமொகுள் ஒருங்கிணைவர்கள ான அமெற்றும்
 த சொ செலி செ சிந்தன் அனின் அனையுளள அறிவுஜீவிகளுக்கு நாம்

அன் அன ஏழைபபு விடுக்கி தறாம்.

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                         www.wsws.org
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