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மாருதி சுசுகி கி துாழிொழிலாளர்களும
கி துற்காசிாசியா முழுவதும வர்க்கப
 ப்ாராட்டத்தின் மறு எழுச்சியும

By Wije Dias,      7 May 2018

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்ன் அனகப
பகுதியின் ின் பபாதுச் ின் பொதுச் செயலாளரும் 50  ஆண்டுகளுக்கும்
ம மேலாின் அனை அனுபவம் ின் பகாண்ட ட்ின் படாட்ஸ்கிொதுச் செவாதியு மோின் அனை விமி
டயஸ் ின் பகாழும்பிலிருந்து உன் அனடயாற்றிின் அனைார.

இன்றிலிருந்து 200  ஆண்டுகளுக்கு முன்ப பிறந்த

வல்லன் அன மேமிக்க சிந்தன் அனின் அனையாளரும் படட்சியாளரு மோின் அனை காரல்

 மோரக்ஸ்,  முதலாளித்துவத்தின் பாடபட்ொதுச் செங்களுக்கு எதிடாின் அனை

ின் பதாழிலாள வரக்க மபாடாட்டத்தின் பறநின் அனல

அடித்தளத்ன் அனதயும் தரக்கத்ன் அனதயும் ின் பவளிபபடுத்தியதன் மூலம்

அதன் மொதுச் சொொதுச் செலிொதுச் செ விடுதன் அனலக்காின் அனை பான் அனதன் அனய

வகுத்துக்ின் பகாடுத்தார.

பிரட்டிஷ முதலாளித்துவம் தின் அனைது மபடடசின் கிரீட

இடத்திின் அனை மோின் அனை இந்தியத் துன் அன துணைக் கண்டத்ன் அனத அல்லது

ொதுச் செ மேகாலத்தில் ின் பதற்காசியா எின் அனை அன் அனழைக்கபபடுவன் அனத ன் அனகபபற்றி

ின் பபாருளாதாட ரீதியில் சீரகுன் அனலத்து ம மேற்ின் பகாண்ட வன்முன் அனற,

ின் பகாள்ன் அனளயடிபப  மேற்றும் வஞ்சிபன் அனப அம்பலபபடுத்திய

 மோரக்சின் எழுத்துக்கமள அவரன் பன் அனடபபில் மிகவும்

வி மேரொதுச் செின் அனைபபூரவ மோின் அனைன் அனவயாக காத்திட மோின் அனைன் அனவயாக

இருக்கின்றின் அனை.  "முதலாளித்துவ நாகரீகத்தின் ஆழ்ந்த

பாொதுச் சொங்குத்தின் அனைம்  மேற்றும் உள்ளாரந்த

காட்டுமிடாண்டித்தின் அனை மோின் அனைது,  நம் கண்களுக்கு முன்ின் அனைால்

அம்பலபபட்டுள்ளது. தின் அனைது ின் பொதுச் சொந்த நாட்டில்  மேரயான் அனதக்குரய

வடிவங்கன் அனளப ின் பபற்ற அது, காலனிகளுக்கு திரும்பம் மபாது
நிரவா துணை மோக ின் பொதுச் செல்கிறது," எின் அனை  மோரக்ஸ் எழுதிின் அனைார.

 மோரக்சின் எழுத்துக்களில் இருந்து எதிரபாரத்த  மேற்றும்

அடசியல் ரீதியாக தயாரக்கபபட்ட 1917 டஷயப படட்சி –அதன்

நூற்றாண்ன் அனட நாம் கடந்த வருடம் ின் பகாண்டாடிமின் அனைாம்-

ின் பதற்காசியாவில் முதலாளித்துவம்  மேற்றும் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு

எதிடாின் அனை மபாடாட்டத்திற்கு ஒரு ின் பபரும் தூண்டுதலாக

அன் அன மேந்தது.  முதல் உலகப மபாரன் முடிவில் இருந்து 1947

வன் அனடயாின் அனை மூன்று தொதுச் சொபத காலங்களில்,  ின் பதற்காசியாவாின் அனைது

ஏகாதிபத்திய-விமடாத எழுச்சியில் அதிரந்து மபாின் அனைது.

ஆின் அனைால்,  லிமயான் ட்ின் படாட்ஸ்கியும் நான்காம் அகிலமும்

முன்ின் பின் அனைச்ொதுச் செரத்தபடி,  ஏகாதிபத்தியத்தின் நிழைலில் வளரந்த

காலனித்துவ முதலாளித்துவம் ின் பதற்காசிய ின் பதாழிலாளரகளின்

படட்சிகட அணிதிடள்வுக்கு விமடாத மோின் அனைதாக இருந்தது.

தின் அனைது ின் பொதுச் சொந்த ின் பொதுச் சொத்துக்கன் அனளயிட்டு பீதியன் அனடந்த  மேற்றும்

ின் பதாழிலாள வரக்கத்தின் வளரந்துவரும் மபாரக்கு துணைம் பற்றி

அச்ொதுச் செ மேன் அனடந்த,  ஆடம்பநின் அனலயில் இருந்த மபாட்டி இந்திய

 மேற்றும் பாக்கிஸ்தான் முதலாளித்துவமும் இலங்ன் அனக

முதலாளித்துவமும்,  1947-48 ல் அதிகாடத்ன் அனத ன் அனக மோற்றும்

மபச்சுவாரத்ன் அனதன் அனய நடத்திின் அனை.  இதில் அன் அனவ பிரட்டிஷ

காலனித்துவ நின் அனல எந்திடத்தின் கட்டுபபாட்ன் அனட

 மேடபரன் அன மேயாக்கி,  ின் பதற்காசியான் அனவ வகுபபவாத  மேற்றும்

இின் அனைவாத அடிபபன் அனடயில் பிளவுபடுத்திின் அனைர.

நிலபபிடபத்துவத்ன் அனதயும் ொதுச் சொதியத்ன் அனதயும் அழிபபது உட்பட

ிின் அனைநாயகப படட்சியில் தீரக்கபபட மவண்டிய எரயும்

பிடச்சின் அனின் அனைகளில் எதுவும் தீரக்கபபடவில்ன் அனல.  ஒரு பிற்மபாக்கு

அடொதுச் செ கட்டன் அன மேபப திணிக்கபபட்டது.  அது பகுத்தறிவாரந்த

ின் பபாருளாதாட அபிவிருத்தின் அனய தடுத்து,  வகுபபவாதத்ன் அனத

ஸ்தாபித்து,  இந்திய  மேற்றும் பாக்கிஸ்தான் அடசுகளுக்கு

இன் அனடயில் ஒரு பிற்மபாக்கு இடாணுவ-மூமலாபாய மபாட்டின் அனய

தூண்டிவிட்டதுடன் ஏகாதிபத்தியம் தின் அனைது ஆதிக்கத்ன் அனதச்

ின் பொதுச் செயல்படுத்துவதற்காின் அனை ஒரு வழிவன் அனகயாக ின் பொதுச் செயல்பட்டது.

ஏழு தொதுச் சொபதங்களாக,  ின் பதற்காசியா ஒரு பவிொதுச் சொர அடசியல்

 மேற்றும் ொதுச் செமூக ின் பவடிின் பபாருள் களஞ்சிய மோக இருந்து வருகிறது.

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் முந்ன் அனதய ம மே
திின் அனைக் கூட்டங்களில்,  ின் பதற்காசியா  மேற்றும் இந்தியப

ின் பபருங்கடல் பகுதிகள் ஏகாதிபத்திய  மேற்றும் ின் பபரும் வல்லடசு

ம மோதல்களின் சுழிக்குள் இழுக்கபபட்டு வருகின்றது எின் அனை

நாங்கள் எச்ொதுச் செரத்துள்மளாம். இதற்கு, அின் ப மேரக்க ஏகாதிபத்தியம்

முக்கிய ின் பபாறுபபாளி ஆகும்.  அது கடந்த பதிமின் அனைழு

ஆண்டுகளாக ஆபகானிஸ்தானில் ஒரு ின் பகாடூட மோின் அனை நவ-

காலனித்துவ மபான் அனட நடத்தி வருவதுடன், சீின் அனைாவிற்கு எதிடாின் அனை

1-  The Maruti Suzuki workers and the re-emergence of class struggle across South Asia, By Wije Dias.



அதன் ஈவிடக்க மேற்ற இடாணுவ-மூமலாபாய தாக்குதலுக்காக,

முயற்சிக்கா மேமலமய இந்தியான் அனவ அடவன் அனின் அனைத்துக்ின் பகாள்ளக்

கூடியதாக இருந்தது. இந்த வழிவன் அனகயில், வாஷிங்டன் அதன்

பாடம்பரய பிடாந்திய நட்ப நாடாின் அனை பாக்கிஸ்தானுடன் தின் அனைது

உறவுகன் அனள மிகப பாரயளவில் குன் அனறத்துக்ின் பகாண்டதன் மூலம்,

ின் பதற்காசியாவின் மபாட்டி அணுவாயுத ொதுச் செக்திகளுக்கு

இன் அனடமயயாின் அனை பிடாந்திய "மபடச்ொதுச் செ ொதுச் செ மேநின் அனலன் அனய"  படட்டிப
மபாட்டது.

தின் அனைது ின் பொதுச் சொந்த சூன் அனறயாடும் குறிக்மகான் அனள யதாரத்த மோக்கும்

ின் பபாருட்டு பாக்கிஸ்தான்  மேற்றும் சீின் அனைான் அனவ விஞ்சுவதில்

ஆரவ மோக உள்ள இந்திய முதலாளித்துவம்,  அின் ப மேரக்க

ஏகாதிபத்தியத்தின் பிடாந்திய ஆட்சியாளடாக மொதுச் சென் அனவ

ின் பொதுச் செய்வதற்காக வாஷிங்டன் வழைங்கிய வாய்பன் அனப

உத்மவகத்துடன் ஏற்றுக்ின் பகாண்டது.

இந்த ின் பொதுச் செயல்முன் அனறயாின் அனைது,  பிடாந்தியத்திற்கும் உலகிற்கும்

மிகவும் அச்சுறுத்தலாின் அனை வின் அனளவுகளுடன்,  நமடந்திட ம மோடி

 மேற்றும் அவடது இந்து ம மேலாதிக்கவாத பாடதிய ிின் அனைதா கட்சி
ஆட்சியின் கீழ் துரதபபடுத்தபபட்டது.  கடந்த இரு

ஆண்டுகளில் இடண்டு முன் அனற,  அதாவது 2016  இன் அனலயுதிர

காலத்தில் பாகிஸ்தானுடனும் பின்ின் அனைர கடந்த மகான் அனடயில்

சீின் அனைாவுடனும்-  இந்தியா எல்ன் அனலப மபாரன் விளிம்பக்மக

ின் பொதுச் சென்றது.  இது வின் அனடவாக அின் ப மேரக்கா  மேற்றும் பிற ின் பபரும்

வல்லடசுகன் அனள உள்மள இழுத்துப மபாடும் ஒரு ஒட்டு ின் ப மோத்த
இடாணுவ ம மோதலாக தீவிட மேன் அனடயக் கூடியதாக இருந்தது.

ின் பதற்காசியாவாின் அனைது பூமகாள முதலாளித்துவ உற்பத்திச்

ொதுச் செங்கிலிகளுக்குள் முன்ின் பின் அனைபமபான் அனதயும் விட இறுக்க மோக

சிக்கிக்ின் பகாண்டுள்ள நின் அனலயில்,  அதன் ின் பபாருளாதாட

 மோற்றத்துக்கு ம மேற்கத்ன் அனதய கூட்டுத்தாபின் அனை ஊடகம் அதிக

பங்களிபப ின் பொதுச் செய்துள்ளது.  உண்ன் அன மேயில்,  முதலாளித்துவ

வளரச்சியின் பலன்கள் ஒரு சிறிய முதலாளித்துவ

உயடடுக்குக்கும் அவரகளது அடசியல் ஆதடவாளரகளுக்கும்

மபாய்ச் மொதுச் செருகின்றின் அனை.  ின் பவகுிின் அனைங்களுக்மகா வறுன் அன மே,

ின் பபாருளாதாட பாதுகாபபற்ற நின் அனல  மேற்றும் சீடழிவும்
அதிகரக்கின்றின் அனை. 

பங்களாமதஷில் நான்கு மில்லியன் ஆன் அனடத் ின் பதாழிலாளரகள்

ஒரு வாடத்திற்கு ஆறு  மேற்றும் ஏழு நாட்களாக கடுன் அன மேயாக

உன் அனழைக்கிறாரகள்,  பலர  மோதத்திற்கு 65  அின் ப மேரக்க ின் படாலர

என்ற ஆக குன் அனறந்த வரு மோின் அனைத்ன் அனத ின் பபறுகின்றின் அனைர.

ின் பவளிநாட்டு முதலீட்டாளரகன் அனள ஈரக்கும் மநாக்கிலாின் அனை தின் அனைது

"இந்தியாவில் உற்பத்தி ின் பொதுச் செய்யும்"  பிடச்ொதுச் சொடத்தின் ஒரு

பகுதியாக,  ம மோடி,  இந்தியாவின் ின் பதாழில்துன் அனற ஊதியங்கள்

சீின் அனைாவில் ின் பகாடுக்கபபடுவதில் கால் பகுதின் அனய விட

அதிக மோின் அனைது அல்ல, என்று ின் பபருன் அன மேயடித்துக் ின் பகாண்டார.

1990 களின் நடுபபகுதியில் இருந்து, இந்திய பில்லியின் அனைரகளின்

எண்ணிக்ன் அனகயாின் அனைது ஐம்பது  மேடங்கு அதிகரத்துள்ளது.

அதாவது இடண்டு வீதம் முதல் நூறு ொதுச் செதவிகிதம் வன் அனட

அதிகரத்துள்ளது.  அத்துடன் உயர  மேட்டத்தில் உள்ள 1

ொதுச் செதவிகிதத்திின் அனைர மொதுச் செகரத்துக்ின் பகாண்டுள்ள வரு மோின் அனைத்தின் பங்கு,

23 ொதுச் செதவீதம் வீங்கியுள்ளது.

எவ்வாறாயினும்,  ின் பதாழிலாள வரக்க மோின் அனைது சுடண்டலுக்காின் அனை

ஒரு பகுயிின் அனைர  மேட்டும் அல்ல.  ின் பதற்காசியாவில்

மகாடிக்க துணைக்காின் அனை உன் அனழைபபாளிகள்,  பதிய உலகளவில்

இன் அன துணைக்கபபட்ட ின் பதாழில்துன் அனறயில் மவன் அனல ின் பொதுச் செய்வதுடன்,

அங்குள்ள படந்த ின் பவகுிின் அனைங்கள்  மேத்தியில் ொதுச் செமூக எதிரபப

ின் பபருகி வருகின்றது.

ொதுச் செமீப  மோதங்களில், இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மபரூந்து ொதுச் சொடதிகள்

 மேற்றும் ஆசிரயரகள்,  வட இந்தியாவில் கிடா மேபபற சுகாதாட

ஊழியரகள்,   மேற்றும் 1.5  மில்லியன் யுபர  மேற்றும் ஓலா

ொதுச் சொடதிகளும் ம மேற்ின் பகாண்ட மவன் அனல நிறுத்தங்கள், அமத மபால்
மீின் அனைவரகள்,  விவொதுச் சொயிகள்  மேற்றும் தலித்துகளும் நடத்திய

ின் பபரய மபாடாட்டங்களும் உள்ளடங்களாக இந்தியாவில்

மவன் அனலநிறுத்த அன் அனல ின் பதாடரந்தது.

இந்த வாடம் ஒரு எச்ொதுச் செரக்ன் அனக கட்டுன் அனடயில் இந்திய முன்ின் அனைாள்

மதசிய பாதுகாபப ஆமலாொதுச் செகர எம்.மக.  நாடாய துணைன்,  ொதுச் செமூக

அன் அன மேதியின்ன் அன மேன் அனய கன் அனடத்துவிட,   மேற்றும் மதன் அனவின் பயனில்

நசுக்குவதற்கு "முன்ின் பின் அனைச்ொதுச் செரக்ன் அனக நடவடிக்ன் அனககன் அனள"  எடுக்க

மவண்டும் எின் அனை அடொதுச் சொங்கத்ன் அனதயும்  மேற்றும் அதன்

ின் பவளிபபன் அனடயாின் அனை எதிரபபாளரகளிடமும் வலியுறுத்திின் அனைார.

நாடாய துணைன் எழுதியதாவது: “நாட்டில் உள்ள நின் அனலன் அன மே  மேறு

நம்பிக்ன் அனக அளிபபதாக மதான்றவில்ன் அனல.  ...  எதிரபபகள்

 மேற்றும் கிளரச்சிகள் அவற்றுக்மக உரய வாழ்ன் அனவக்

ின் பகாண்டுள்ளதுடன் அவற்றின் திறன் அனின் அனை குன் அனறத்து

 மேதிபபிடுவதாின் அனைது வருத்தத்திற்கு காட துணை மோக இருக்கலாம்.

எின் அனைமவ,  ‘மகாபடத்தின் ஊடாக கடந்து ின் பொதுச் செல்லும் காற்று

 மேன் அனலயில் எழுந்து ின் பகாண்டிருக்கும் பயலுக்கு கட்டியம்

கூறும்’  என்ற பண்ன் அனடய சீின் அனை பழைின் ப மோழிக்கு நாட்டின்

தன் அனலவரகள் ின் பொதுச் செவிொதுச் சொய்பபது ின் பபறு மேதியாின் அனைதாக இருக்கும்.”

இமத மபால் இலங்ன் அனகயிலும் ின் பதாழிலாளரகள்,   மோ துணைவரகள்

 மேற்றும் கிடா மேபபற  மேற்றும் நகரபபற ஏன் அனழைகளும் சிறிமொதுச் செின் அனை-

விக்கிட மேசிங்க கூட்டணி அடொதுச் சொங்கத்தால் அமுல்படுத்தபபடும்

ொதுச் செரவமதொதுச் செ நா துணைய நிதியத்தால் கட்டன் அனளயிடபபட்ட ின் பகாடூட மோின் அனை
சிக்கின் அனை நடவடிக்ன் அனககளுக்கு எதிடாகக் கிளரந்ின் பதழுந்துள்ளின் அனைர.

முதலாளித்துவத்துக்கும் அதன் மபார ின் பொதுச் செயற்பாட்டிற்கும்

எதிடாின் அனை மபாடாட்டமும் எதிர நடவடிக்ன் அனகயும் எத்தன் அனகய

பறநின் அனல ொதுச் செக்தின் அனய அடிபபன் அனடயாகக் ின் பகாண்டிருக்க மவண்டும்
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என்ற விடயத்ன் அனத வரக்கப மபாடாட்டத்தின் எழுச்சி

ின் பவறுன் அன மேயாக விட்டுள்ளது.

இந்த இயக்கத்ன் அனத,  படட்சிகட மொதுச் சொொதுச் செலிொதுச் செ முன்மின் அனைாக்கு,

மவன் அனலத்திட்டம்  மேற்றும் தன் அனலன் அன மேத்துவத்ன் அனதக் ின் பகாண்டு

அடசியல் ரீதியாக ஆயுதபாணியாக்க மவண்டியிருபபமத மிகப

ின் பபரய பிடச்சின் அனின் அனை ஆகும்.

ின் பதாழிலாள வரக்கத்ன் அனத ஒரு சுயாதீின் அனை மோின் அனை அடசியல்

ொதுச் செக்தியாக அணிதிடட்டுவதற்கு,  மபாலித்தின் அனை மோின் அனை ஸ்தாபக

இடது கட்சிகள்,  ின் பதாழிற்ொதுச் செங்க எந்திடங்கள்  மேற்றும் அவற்றின்

மபாலி-இடது கூட்டாளிகளுக்கு எதிடாின் அனை ஒரு இன் அனடவிடாத

மபாடாட்டம் அவசியபபடுகின்றது.

இந்தியாவில் ஸ்டாலினிஸ்டுகள்,  ின் பதாழிலாள வரக்கத்ன் அனத

முதலாளித்துக்கு அடிபணியச் ின் பொதுச் செய்வதற்காின் அனை அவரகளின்

முயற்சிகன் அனள இடட்டிபபாக்குவதன் மூலம மே தீவிட மேன் அனடந்து

வரும் வரக்கப மபாடாட்டதுக்கு பிடதிபலிக்கின்றின் அனைர.  இந்த

ஸ்டாலினிஸ்டுகள் பா.ி.க.க்கு எதிடாக மபாடாடுவதாக

கூறிக்ின் பகாண்டு,  இந்திய முதலாளித்துவத்தின் பாடம்பரய

ஆளும் கட்சியும் உலக மூலதின் அனைத்திற்காக இந்தியான் அனவ  மேலிவு

உன் அனழைபப கள மோக ஆக்கவும்  மேற்றும் அின் ப மேரக்க

ஏகாதிபத்தியத்துடன் "பூமகாள மூமலாபாய பங்கான்ன் அன மேன் அனய"

ஏற்படுத்திக்ின் பகாள்ளும் அதன் உந்துதலில் முன்ின் அனைணியில்

இருக்கின்றது மோின் அனை காங்கிடஸ் கட்சியுடன் கூட்டுச்

மொதுச் செரவதற்காின் அனை த மேது தயார நின் அனலன் அனய பிடகடின் அனைம்

ின் பொதுச் செய்துள்ளின் அனைர.

ின் பதாழிலாள வரக்கத்தின் மபாடாட்டங்கள்  மேற்றும் முயற்சிகன் அனள

மநாக்கிய ஸ்டாலினிஸ்டுகளின்  மேமின் அனைாபாவம்,  மொதுச் சொடிக்கபபட்ட

ின் பகான் அனல குற்றச்ொதுச் சொட்டில் ஆயுள் தண்டன் அனின் அனை விதிக்கபபட்டுள்ள

 மோருதி சுசூகி கார ின் பதாழிற்ொதுச் சொன் அனலயின் 13  ின் பதாழிலாளரகன் அனள

முழுன் அன மேயாக ன் அனகவிட்டதன் மூலம் எடுத்துக்காட்டபபட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள முதலாளி மோர, “ மோருதி சுசூகியில் மபார

ின் பொதுச் செய்வதாக” ின் பதாழிலாளரகன் அனள அச்சுறுத்தி வருகின்றின் அனைர. இது

ின் பபாலிஸ்,  நீதி மேன்றங்கள்  மேற்றும் அடசியல் ஸ்தாபின் அனைங்களும்

இன் அன துணைந்து,  வறிய  மேட்டத்திலாின் அனை ஊதியங்கள்  மேற்றும்

ின் பகாடூட மோின் அனை மவன் அனல நின் அனலன் அன மேகள் ொதுச் செம்பந்த மோக எழும்

எதிரபபக்கன் அனள மூரக்கத்தின் அனை மோக நசுக்குவதாகும்.  இருபபினும்,

சின் அனற ன் அனவக்கபபட்டுள்ள  மோருதி சுசூகி ின் பதாழிலாளரகள்

ின் பதாழுமநாயாளரகள் மபால் நடத்தும் ஸ்டாலினிஸ்டுகள்,

அவரகளது தன் அனலவிதி  மேற்றும் மபாடாட்டத்ன் அனத பற்றி

குறிபபிடுவன் அனத தணிக்ன் அனக ின் பொதுச் செய்துின் பகாண்டுள்ளின் அனைர.

அவரகன் அனளப பற்றி மபசிின் அனைால்,  அது முதலாளிகளுடனும்

காங்கிடஸ் கட்சியுடனும் தாம் ின் பகாண்டுள்ள வொதுச் செதியாின் அனை

உறவுகன் அனள சீரகுன் அனலத்து விடும் எின் அனை ஸ்டாலினிஸ்டுகள்
அஞ்சுகின்றின் அனைர.

இலங்ன் அனகயில்,  மபாலி-இடதுகளின் பங்கு ின் பபருங்மகடு

வின் அனளவிபபதாகும். சீின் அனைாவிற்கு ின் பநருக்க மோின் அனைவடாக கருதபபட்ட

ஒரு வலதுொதுச் சொர ிின் அனைாதிபதியிடம் இருந்து விடுபடுவதற்காக,

"ின் பபாது எதிரபன் அனப"  ஒரு ிின் அனைநாயக  மோற்றீடாக வடமவற்று,

மூன்றன் அனட ஆண்டுகளுக்கு முன்ின் அனைர வாஷிங்டன் திட்டமிட்ட

"ஆட்சி  மோற்ற"  நடவடிக்ன் அனகக்கு ஆதடவாக அவரகள்

அணிதிடண்டின் அனைர.  இபின் பபாழுது அவரகளால் அதிகாடத்திற்கு

ின் பகாண்டுவடபபட்ட,  சிக்கின் அனை நடவடிக்ன் அனக ொதுச் சொரப,  ஏகாதிபத்திய

ொதுச் சொரப அடொதுச் சொங்கத்திற்கு எதிடாக ின் பவடிக்கும் ின் பவகுிின் அனைப

மபாடாட்டங்கன் அனள தனின் அன மேபபடுத்தவும் முட்டுச் ொதுச் செந்துக்குள்

தள்ளவும் தம் மோல் முடிந்த அன் அனின் அனைத்ன் அனதயும் அவரகள்

ின் பொதுச் செய்கின்றின் அனைர. எல்லாவற்றிற்கும் ம மேலாக, ின் பதாழிலாள வரக்கம்

தன்ன் அனின் அனை ஒரு சுயாதீின் அனை மோின் அனை அடசியல் ொதுச் செக்தியாக

உருவாக்கிக்ின் பகாண்டு,  ொதுச் செமூக ின் பநருக்கடிக்கு தின் அனைது ின் பொதுச் சொந்த

மொதுச் சொொதுச் செலிொதுச் செ தீரன் அனவ அபிவிருத்தி ின் பொதுச் செய்துின் பகாண்டு,

ின் பதாழிலாளரகளின் அடொதுச் சொங்கத்திற்காின் அனை மபாடாட்டத்தில் தம்

பின்ின் அனைால் ஒடுக்கபபட்ட உன் அனழைக்கும்  மேக்கன் அனளயும்

அணிதிடட்டிக்ின் பகாள்வன் அனத அவரகள் தடுக்க முயல்கின்றின் அனைர.

இந்த 2018 ம மே திின் அனை கூட்டத்தில்,  மோருதி சுசுகி வரக்கப-மபார

ன் அனகதிகளின் விடுதன் அனலன் அனய ின் பவல்வதற்காின் அனை பிடச்ொதுச் சொடத்ன் அனத

தீவிடபபடுத்து மோறு உலின் பகங்கிலும் உள்ள ின் பதாழிலாளரகன் அனள

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு வலியுறுத்துகிறது.

ஏகாதிபத்திய வன்முன் அனற  மேற்றும் ொதுச் செகல நலன்கள்  மேற்றும்

மபாரின் அனைதும் மதாற்றுவாயாின் அனை முதலாளித்துவத்திற்கு எதிடாின் அனை,

உலகத் ின் பதாழிலாள வரக்க தன் அனலன் அன மேயிலாின் அனை இயக்கத்தின்

பாக மோக,  ின் பதற்காசியாவின் பிற்மபாக்கு எல்ன் அனலகன் அனள கடந்து

ஒரு மபார எதிரபப இயக்கத்ன் அனத கட்டிின் பயழுபப எம்முடன்

இன் அன துணையு மோறு ின் பதாழிலாளரகன் அனளயும் இன் அனளஞரகன் அனளயும் நாம்

மகட்டுக்ின் பகாள்கிமறாம்.

முடிவாக,  இன்று கூட்டத்ன் அனதக் மகட்டுக்ின் பகாண்டிருக்கும்

அன் அனின் அனைவன் அனடயும்,  நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக்

குழுவில் மொதுச் செரு மோறு நான் மகட்டுக் ின் பகாள்கிமறன்.

உலின் பகங்கிலும் உள்ள ின் பதாழிலாளரகள் அடிபபன் அனடயில் ஒமட

வித மோின் அனை பிடச்சின் அனின் அனைகன் அனளயும்  மேற்றும் எதிரகன் அனளயும்

எதிரின் பகாள்கின்றின் அனைர,  ம மேலும் எல்ன் அனலயிலும் கண்டங்களிலும்

கடந்து விரவன் அனடயும் சிக்கின் அனை நடவடிக்ன் அனககள்  மேற்றும்

மபாருக்கும் எதிடாின் அனை மபாடாட்டங்களில் அவரகள்

ஈரக்கபபடுவர.  ஆின் அனைால் ின் பதாழிலாள வரக்கத்தின் பறநின் அனல

ஐக்கிய மோின் அனைது உலக மொதுச் சொொதுச் செலிொதுச் செப படட்சிக்காின் அனை ஒரு கட்சின் அனய

கட்டிின் பயழுபபவதில் நின் அனைவுபூரவ மோின் அனை ின் பவளிபபாட்ன் அனடக் கா துணை

மவண்டும்.  நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலக் குழு

அத்தன் அனகய ஒரு கட்சி ஆகும்.

3-  The Maruti Suzuki workers and the re-emergence of class struggle across South Asia, By Wije Dias.


