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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

அமெரிக்க்காவிலும் ஐ் ஐரம்காப்ோப்ப்காவிலும்
சமூக செத்துவமின்வமின்மெயும்
மவகுசிலம்காட்சிமுவமின்ம்சிமுறையும்
Eric London, 21 April 2018
பிரரான்சின் ் பனராருருளராளாதரார அறிஞரரான ான தளாதராமஸ் பிக்் ப் பிக்கெட்டி மரார்ச்சில் ் ப மார்ச்சில் வெளியிட்ட ஒரு
ஆய் மார்ச்சில் வெறிக்ிக்க் பிக்கெ்கையரானது அ் பமரிக்் பிக்கெரா, பிரரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டனில் இருக்கும்
“ஜனநரா்கைய் பிக்கெ” அரசி்கையல் அிக்கமப்பு் பிக்கெள் ் ப மார்ச்சில் வெகுசிலரராட்சி் பிக்கெருளரா் பிக்கெ இருக்கின்றன
என்னிக்களாதயும், ் பனரும் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெள் அிக்கனத்தும் ் பனரும் ் பும் பெரும் செல் மார்ச்சில் வெந்ளாதர்் பிக்கெளின் ிக்க் பிக்கெக்் பிக்கெருவ
என்னிக்களாதயும் மற்றும் மக்் பிக்கெிக்கருள ஏமராற்று மார்ச்சில் வெளாதற்கும் கீழிருந்து  மார்ச்சில் வெரும் ும் பெரும் செமூ் பிக்கெ எதிர்ப்ிக்கன
நசுக்கு மார்ச்சில் வெளாதற்கும் ான தும் பெரும் செிக்க மார்ச்சில் வெ ் பும் பெரும் செய்கின்றன என்னிக்களாதயும் ் பிக்கெராட்டுகின்ற ளாதரவு் பிக்கெிக்கருள
ான தமற்ான த் பிக்கெராளிட்டிருந்ளாதது.
“மடுக்குமக்் பிக்கெ

இடது எதிர்  மார்ச்சில் வெணி் பிக்கெ  மார்ச்சில் வெலது: அதி் பிக்கெரிக்கும் ும் பெரும் செமத்து மார்ச்சில் வெமன்ிக்கமயும் மராறும்
அரசி்கையல் ான தமராளாதலின் ் பிக்கெட்டிக்கமப்பும்” (“Brahmin Left vs. Merchant Right: Rising Inequality
and the Changing Structure of Political Conflict”) என்ற இந்ளாத ஆய் மார்ச்சில் வெறிக்ிக்க் பிக்கெ்கையரானது,
அரசி்கையல் ஸ்ளாதரான் பிக்கெத்தின் னராரம்னரி்கையமரான “இடது” ் பிக்கெட்சி் பிக்கெள் —அ் பமரிக்் பிக்கெராவல்
ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி, பிரிட்டனில் ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சி மற்றும் பிரரான்சில் ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சி—
ும் பெரும் செமூ் பிக்கெ சீர்திருத்ளாதத்தின் எந்ளாத நடிப்ிக்கனயும் ிக்க் பிக்கெவட்டு ஆளும் உ்கையரடுக்கின் ான தமலராதிக்் பிக்கெ
பிரிவு் பிக்கெருளது வருப்னமரான ் பிக்கெட்சி் பிக்கெருளரா் பிக்கெ ஆகியிருக்கின்றன என்னிக்களாத எடுத்துக்
் பிக்கெராட்டுகின்றது. ான தஜர்மன் ும் பெரும் செமூ் பிக்கெ ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி, ஸ்னரானி்கைய ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சி
மற்றும் இத்ளாதராலி்கைய ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி ான தனரான்ற ் பிக்கெட்சி் பிக்கெிக்கருள இந்ளாத ஆய்வு
் ப மார்ச்சில் வெளிப்னிக்கட்கையரா் பிக்கெக் குறிப்பிடவல்ிக்கல என்றராலும் கூட, பிக்் ப் பிக்கெட்டி வ மார்ச்சில் வெரிக்கும்
நி் பிக்கெழசிப்ான தனராக்் பிக்கெரானது அிக்கனத்துக் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெளுக்கும் ் பனராருந்ளாதக் கூடி்கையளாதரா் பிக்கெ
இருக்கிறது.
எடுக்கும் ் பனராது மார்ச்சில் வெரான முடிவு ் பளாதளி மார்ச்சில் வெராய் இருக்கிறது ” என்று
பிக்் ப் பிக்கெட்டி எழுதுகிறரார். ஒரு  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெ அடிப்னிக்கடயிலரான ் பிக்கெட்சி அிக்கமப்புமுிக்கறயில்
இருந்து “னல-உ்கையரடுக்கு” ் பிக்கெட்சி அிக்கமப்புமுிக்கற (‘multiple-elite’ party system) என்று
் பன்கையர்சூட்ட நரான் முன்் பமராழிகின்ற ஒன்றுக்கு நராம் னடிப்னடி்கையரா் பிக்கெ ந் பிக்கெர்ந்து
 மார்ச்சில் வெந்திருக்கிான தறராம். முன்னராளில் 1950 ் பிக்கெள்-1960 ் பிக்கெளில் ் பிக்கெட்சி அிக்கமப்பு  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெ
 மார்ச்சில் வெழி் பிக்கெளில்  மார்ச்சில் வெிக்கர்கையிக்கற ் பும் பெரும் செய்்கையப்னட்டது: இடது-ும் பெரும் செராரி ் பிக்கெட்சி் பிக்கெளுக்் பிக்கெரான  மார்ச்சில் வெராக்கு் பிக்கெள்
குிக்கறந்ளாத-் பிக்கெல்வ மற்றும் குிக்கறந்ளாத- மார்ச்சில் வெரு மார்ச்சில் வெராய்  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெளுடனும்  மார்ச்சில் வெலது-ும் பெரும் செராரி
் பிக்கெட்சி் பிக்கெளுக்் பிக்கெரான
 மார்ச்சில் வெராக்கு் பிக்கெள்
உ்கையர்-் பிக்கெல்வ
மற்றும்
உ்கையர்- மார்ச்சில் வெருமரான
 மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெளுடனும் ் பளாதராடர்புனட்டளாதரா் பிக்கெ இருந்ளாதது.”

் பும் பெரும் செலுத்து மார்ச்சில் வெளாதற்் பிக்கெரான எந்ளாத ் பனராறிமுிக்கற் பிக்கெளும் அங்ான த் பிக்கெ இல்லராதிருக்கிறது. இது
் பளாதராழிலராருள  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெத்தினுள் னர மார்ச்சில் வெலரான ஏமராற்றத்ிக்களாத உரு மார்ச்சில் வெராக்கியிருக்கிறது, இதுான த மார்ச்சில் வெ
னர மார்ச்சில் வெலரான
 மார்ச்சில் வெராக்குப்னதிவன்ிக்கமக்கும்
 மார்ச்சில் வெலது-ும் பெரும் செராரி
ஜனரஞ்ும் பெரும் செ் பிக்கெ மார்ச்சில் வெராளாதத்தின்
 மார்ச்சில் வெலுப்னடலுக்கும் ் பனராறுப்னரானளாதரா் பிக்கெ பிக்் ப் பிக்கெட்டி கூறுகிறரார், ஏ் பனன்றரால் “குிக்கறந்ளாத
் பிக்கெல்வ, குிக்கறந்ளாத  மார்ச்சில் வெரு மார்ச்சில் வெராய்  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெள் ளாதராம் ிக்க் பிக்கெவடப்னட்டளாதரா் பிக்கெ உணரலராம்”.
கீான தழே ் ப் பிக்கெராடுக்் பிக்கெப்னட்டுள்ருள  மார்ச்சில் வெிக்கரனடம் உ்கையர்  மார்ச்சில் வெரு மார்ச்சில் வெராய் பிரிவன் ளாதிக்கலிக்கம 10
ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினரில் ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெளின் னங்கிற்கும் கீான தழேயிருக்கும் 90
ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினரில்  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெளின் னங்கிற்கும் இிக்கடயிலரான வத்தி்கையராும் பெரும் செம் ் பிக்கெராலத்ளாதரால்
எவ் மார்ச்சில் வெராறு மராறுனட்டுள்ருளது என்னிக்களாதக் ் பிக்கெராண்கிறது.

“இதிலிருந்து

அந்ளாத நராட்் பிக்கெள் எல்லராம் முடி மார்ச்சில் வெிக்கடந்து வட்டது. இன்று, இந்ளாத மூன்று நராட்டில்
இருக்் பிக்கெக் கூடி்கைய அிக்கமப்புமுிக்கற் பிக்கெளுக்கும் ”1950 ் பிக்கெள்-1960 ் பிக்கெளில் இருந்ளாத ’இடது’ vs
’ மார்ச்சில் வெலது’ ் பிக்கெட்சி அிக்கமப்புமுிக்கறக்கும் அதி் பிக்கெ ும் பெரும் செம்னந்ளாதமல்ிக்கல” ஏ் பனன்றரால்
முன்னராளில் “இடளாதரா் பிக்கெ” இருந்ளாத ் பிக்கெட்சி் பிக்கெள், இப்ான தனராது அ மார்ச்சில் வெற்றின் ும் பெரும் செமூ் பிக்கெத்
் பளாதராகுப்பிலும் மற்றும் ான த மார்ச்சில் வெிக்கலத்திட்டத்திலும் குடி்கையரசுக்் பிக்கெட்சி, ான த் பிக்கெராலிஸ்டு் பிக்கெள் மற்றும்
ான தடராரி ும் பெரும் செ் பிக்கெராக்் பிக்கெிக்கருளப் பிரதினலிக்கின்றன. ஆட்சிக்கு மராறி மராறி  மார்ச்சில் வெருகின்ற இரண்டு
் ப மார்ச்சில் வெவ்ான த மார்ச்சில் வெறு
ஆளும்
கூட்டணி் பிக்கெள்
ஒரு
ான த மார்ச்சில் வெறுனட்ட
உ்கையரடுக்கின்
் பிக்கெண்ான தணராட்டங்் பிக்கெிக்கருளயும் நலன்் பிக்கெிக்கருளயும் பிரதினலிக்் பிக்கெத் ளாதிக்கலப்னடுகின்றன” என்று
பிக்் ப் பிக்கெட்டி எழுதுகிறரார்.
் பளாதராழிலராருள  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெத்தின் ஆளாதரவுடன் எந்ளாத ் பனரி்கைய ் பிக்கெட்சியும் இல்லராதிருப்னது
“அதி் பிக்கெரித்துச் ் பும் பெரும் செல்லும் ும் பெரும் செமத்து மார்ச்சில் வெமன்ிக்கமிக்க்கைய வருளக்கு மார்ச்சில் வெளாதற்கு” உளாதவ் பும் பெரும் செய்கிறது,
ஏ் பனன்றரால் ் பளாதராழிலராருள  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெம் அரும் பெரும் செராங்் பிக்கெக் ் ப் பிக்கெராள்ிக்க் பிக்கெயின் திிக்கும் பெரும் செயில் ் பும் பெரும் செல் மார்ச்சில் வெராக்கு

1940 ் பிக்கெள் முளாதலரா் பிக்கெ 1970 ் பிக்கெளின் ஆரம்னம்  மார்ச்சில் வெிக்கரயிலும், ் பளாதராழிலராருள  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெ
 மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெள் ் பனரும்னராலும் ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சியின் ஜனராதினதி ான த மார்ச்சில் வெட்னராருளிக்கர
ஆளாதரிக்் பிக்கெ ளாதிக்கலப்னட்டிருந்ளாதனர் என்னிக்களாத இந்ளாத  மார்ச்சில் வெிக்கரனடம் ் பிக்கெராட்டுகிறது. இது
1970 ் பிக்கெளின் மத்தியில் மராற்றம் ் பிக்கெராணத் ் பளாதராடங்கி, ஒனராமராவன் ஜனராதினதி
னளாதவக்் பிக்கெராலத்தின் ான தனராது ம் பிக்கெப்் பனருமருளவல் மராற்றம் ் பிக்கெண்டு, 2016 ான தளாதர்ளாதலில் இந்ளாத
மராற்றம் உச்ும் பெரும் செநிிக்கல அிக்கடந்திருந்ளாதது, அத்ான தளாதர்ளாதலில் ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சியின்  மார்ச்சில் வெராக்கு
னரா் பிக்கெம் கீான தழேயிருக்கும் 90 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினரிடம் இருந்ளாதிக்களாதக் ் பிக்கெராட்டிலும் ான தமான தலயிருந்ளாத
10 ும் பெரும் செளாதவீளாதம் ான தனர் மத்தியில் அதி் பிக்கெமராய் இருந்ளாதது.
பின் மார்ச்சில் வெரும்  மார்ச்சில் வெிக்கரனடம் 1948 முளாதல் 2016  மார்ச்சில் வெிக்கர்கையரான ஒவ்் ப மார்ச்சில் வெராரு ஜனராதினதித்
ான தளாதர்ளாதலின் ான தனராதும்  மார்ச்சில் வெரு மார்ச்சில் வெராய்  மார்ச்சில் வெராரி்கையரா் பிக்கெ ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி ் பனற்றிருந்ளாத
 மார்ச்சில் வெராக்கு் பிக்கெளின் வகிளாதத்ிக்களாத ் பிக்கெராட்டுகிறது. 2016 இல் ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி ் பனற்ற
 மார்ச்சில் வெராக்கு் பிக்கெிக்கருளக் ் பிக்கெராட்டும் அடர்சி மார்ச்சில் வெப்புக் ான த் பிக்கெராடு, உ்கையர் 10 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினர், உ்கையர் 5
ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினர் மற்றும் உ்கையர் 1 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினரில் கிட்டத்ளாதட்ட 60 ும் பெரும் செளாதவீளாத  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெள்
ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சிக்கு  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெளித்ளாதிக்களாத சுட்டிக்் பிக்கெராட்டுகிறது,  மார்ச்சில் வெும் பெரும் செதினிக்கடத்ளாத மார்ச்சில் வெர்் பிக்கெள்
மற்றும் ் பும் பெரும் செராத்துமகுந்ளாத மார்ச்சில் வெர்் பிக்கெளில் ் பனரும்னரான்ிக்கமயினர் ஒரு ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி
ான த மார்ச்சில் வெட்னராருளருக்கு
 மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெளித்ளாதது
இதுான த மார்ச்சில் வெ
முளாதன்முிக்கற்கையரா் பிக்கெ
இருந்ளாதது.
் பும் பெரும் செராத்துமக்் பிக்கெ மார்ச்சில் வெர்் பிக்கெளில் 40 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்துக்கு அதி் பிக்கெமராான தனராரின்  மார்ச்சில் வெராக்கு் பிக்கெிக்கருள ஜனநரா்கைய் பிக்கெக்
் பிக்கெட்சி 1990 ் பிக்கெள் மற்றும் 2000 ் பிக்கெளில் மட்டும் ் ப மார்ச்சில் வென்றிருந்ளாதது. 1950 ் பிக்கெள் முளாதல் 1970 ் பிக்கெள்
முழுிக்கமயிலும், ளாதிக்கலிக்கம 1, 5, மற்றும் 10 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினர் குடி்கையரசுக் ் பிக்கெட்சியினிக்கர
70 ும் பெரும் செளாதவீளாதம்-30 ும் பெரும் செளாதவீளாதம் முளாதல் 85 ும் பெரும் செளாதவீளாதம்-15 ும் பெரும் செளாதவீளாதம்  மார்ச்சில் வெிக்கர்கையரான வகிளாதத்தில்
ஆளாதரித்திருந்ளாதனர்.

பிரரான்சில், இான தளாதான தனரான்ற் பளாதராரு நி் பிக்கெழச்சிப்ான தனராக்ான த் பிக்கெ நடக்கிறது. 2017 ான தளாதர்ளாதலில்,
ஐந்ளாதராம் குடி்கையரசின்  மார்ச்சில் வெரலராற்றில் முளாதன்முிக்கற்கையரா் பிக்கெ,  மார்ச்சில் வெரு மார்ச்சில் வெராய் பிரிவல் உ்கையர் 10
ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தில் இருக்கும்  மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெராருளர்் பிக்கெள் “இடது” (ஸ்ரராலினிும் பெரும் செ பி் பரஞ்சுக் ் பிக்கெம்யூனிஸ்ட்
் பிக்கெட்சி, ான தஜரான்-லுக் ் பமலன்ான தும் பெரும் செரானின் அடினணி்கையரா பிரரான்ஸ் இ்கையக்் பிக்கெம் மற்றும்
இம்மரானு மார்ச்சில் வெல் மக்ான தரரானின் La République En Marche ஆகி்கையிக்க மார்ச்சில் வெ உள்ளிட) ் பிக்கெட்சி் பிக்கெிக்கருள
ஆளாதரிக்் பிக்கெக் கூடி்கைய மார்ச்சில் வெர்் பிக்கெருளரா் பிக்கெ இருந்ளாதனர்.

பிரிட்டனில், ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சியின் னங்கு, உ்கையர் 10 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தில் இருப்னிக்களாதக்
் பிக்கெராட்டிலும் கீழிருக்கும் 90 ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினரிிக்கடான த்கைய சுமரார் 11 ும் பெரும் செளாதவீளாதம் அதி் பிக்கெமரா் பிக்கெத் ளாதரான்
இருக்கிறது என்றான தனராதிலும் கூட, இான தளாத அடிப்னிக்கட மராற்றம் நடந்து ் ப் பிக்கெராண்டுளாதரான்
இருக்கிறது. 1964 மற்றும் 1966 ் பனராதுத் ான தளாதர்ளாதல்் பிக்கெளில் ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சி ான த மார்ச்சில் வெட்னராருளர்
ஹான தரரால்ட் வல்ும் பெரும் சென் ் ப மார்ச்சில் வெற்றி் பனற்ற ான தனராது, ் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெள் மத்தியில் ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சி
் பனற்ற கிட்டத்ளாதட்ட 40 ும் பெரும் செளாதவீளாத அதி் பிக்கெ  மார்ச்சில் வெராக்கு னங்் பிக்கெருளிக்க மார்ச்சில் வெ ஒப்பிட்டரால் இந்ளாத
எண்ணிக்ிக்க் பிக்கெ ் பிக்கெணிும் பெரும் செமராய் வீழந்திருக்கிறது.
ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி, ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சி மற்றும் ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெள் முளாதலராளித்து மார்ச்சில் வெ
 மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெத்தின் நலன்் பிக்கெிக்கருள வசு மார்ச்சில் வெராும் பெரும் செத்துடன் முன்் பனடுத்து  மார்ச்சில் வெந்திருப்னளாதரால்
உ்கையரடுக்கினர் மத்தியில் அிக்க மார்ச்சில் வெ புதி்கைய ஆளாதரவுப்னகுதி் பிக்கெிக்கருளக் ் பிக்கெண்டிருக்கின்றன.
ஒவ்் ப மார்ச்சில் வெராரு நராட்டிலும், இிக்க மார்ச்சில் வெ ும் பெரும் செமூ் பிக்கெநலத் திட்டங்் பிக்கெளுக்் பிக்கெரான நிதிிக்க்கைய ் ப மார்ச்சில் வெட்டின,
் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெருளது ஊதி்கையங்் பிக்கெிக்கருளக் குிக்கறத்ளாதன,  மார்ச்சில் வெங்கிப் பிிக்கண் ப்கையடுப்பு் பிக்கெளுக்கும்
் பனருநிறு மார்ச்சில் வென  மார்ச்சில் வெரி ் ப மார்ச்சில் வெட்டுக்் பிக்கெளுக்கும் டிரில்லி்கையன் ் பிக்கெணக்கில்  மார்ச்சில் வெழேங்கின, இளாதன்மூலம்
ும் பெரும் செமூ் பிக்கெ ும் பெரும் செமத்து மார்ச்சில் வெமன்ிக்கமயில் முன்் பிக்கெண்டிரராளாத ஒரு  மார்ச்சில் வெருளர்ச்சிக்கு னராிக்களாத அிக்கமத்துக்
் ப் பிக்கெராடுத்ளாதன.
பிரிட்டிஷ் ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சியில், ான தஜரிம ான த் பிக்கெரார்பினின் அிக்கமதி மார்ச்சில் வெராளாத  மார்ச்சில் வெரார்த்ிக்களாத்கையராடல்் பிக்கெள்
எல்லராம் இருந்ளாதான தனராதிலும், அது ான தடராரிக்் பிக்கெளுக்கு ும் பெரும் செிக்கருளக்் பிக்கெராளாத ான தனரார்-ஆளாதரவுக்
் பிக்கெட்சி்கையராகும். பிரரான்சிலும் அ் பமரிக்் பிக்கெராவலும் ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சியினரும் ஜனநரா்கைய் பிக்கெக்
் பிக்கெட்சியினரும் ஏ் பிக்கெராதினத்தி்கைய வரி மார்ச்சில் வெராக்் பிக்கெத்தின் ம் பிக்கெ மூர்க்் பிக்கெமரான  மார்ச்சில் வெக்் பிக்கெராலத்து மார்ச்சில் வெராதி் பிக்கெருளரா் பிக்கெ
இருக்கின்றனர். ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி ஜனராதினதி ஒனராமரா, ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சியின்
ஜனராதினதி பிரரான்சு மார்ச்சில் வெரா ஹராலண்ட் மற்றும் ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சியின் பிரளாதமர்் பிக்கெள் ான தடரானி
பிான தருள்கையர் மற்றும் ான த் பிக்கெரார்டன் பிரவுன் ஆகிான த்கையராரின் கீழ, இந்ளாதக் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெள் மத்தி்கைய
கிழேக்கின் ் பனரும்னகுதி் பிக்கெளிலும், மத்தி்கைய ஆசி்கையராவலும் மற்றும்  மார்ச்சில் வெடக்கு மற்றும்
மத்தி்கைய ஆபிரிக்் பிக்கெராவன் ் பனரும் னகுதி் பிக்கெளிலும் குண்டுவீச்சு நடத்தியிருக்கின்றன,
னிக்கட் ப்கையடுத்திருக்கின்றன
அல்லது
ஒரு
இரராணு மார்ச்சில் வெ
நிிக்கலநிறுத்ளாதத்ிக்களாத
ஸ்ளாதராபித்திருக்கின்றன. ் பும் பெரும் சென்ற  மார்ச்சில் வெராரத்தில் ளாதரான், இந்ளாதக் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெள் அ மார்ச்சில் வெற்றின்
் பிக்கென்ும் பெரும் செர்ான த மார்ச்சில் வெட்டிவ் ும் பெரும் செ் பிக்கெராக்் பிக்கெளுடன் ிக்க் பிக்கொன த் பிக்கெரார்த்துக் ் ப் பிக்கெராண்டு ஒரு இட்டுக்் பிக்கெட்டப்னட்ட
ான தனராலிக்் பிக்கெராரணத்தின் அடிப்னிக்கடயில் சிரி்கையரா மீது குண்டுவீசின.

இந்ளாத ஒவ்் ப மார்ச்சில் வெராரு நராட்டிற்குள்ளும் மற்றும் உல் பிக்கெ அருளவலும் ் பும் பெரும் செல் மார்ச்சில் வெம் தீவரமரா் பிக்கெ
ஓரிடத்தில் குவ மார்ச்சில் வெளாதரானது “ஜனநரா்கைய் பிக்கெ” ஏ் பிக்கெராதினத்தி்கைய நராடு் பிக்கெருளது அரும் பெரும் செராங்் பிக்கெங்் பிக்கெிக்கருள,
அ மார்ச்சில் வெற்றின் ான தனரார் மற்றும் ும் பெரும் செமூ் பிக்கெ எதிர்ப்புரட்சி ான த மார்ச்சில் வெிக்கலத்திட்டங்் பிக்கெளுக்் பிக்கெரான எந்ளாத
எதிர்ப்ிக்கனயும் ும் பெரும் செகித்துக் ் ப் பிக்கெராள்ருள முடி்கையராளாத ் ப மார்ச்சில் வெகுசிலரராட்சி் பிக்கெருளரா் பிக்கெ மராற்றியிருக்கிறது.
இத்ளாதிக்க் பிக்கெ்கைய ஆட்சி  மார்ச்சில் வெடி மார்ச்சில் வெங்் பிக்கெள் அடிப்னிக்கட ஜனநரா்கைய் பிக்கெ உரிிக்கம் பிக்கெளுக்கு
இணக்் பிக்கெமற்றளாதராகும், அ் பமரிக்் பிக்கெராவல் னராரி்கைய ் பிக்கெண்் பிக்கெராணிப்பு மற்றும் ான தனராலிஸ்
 மார்ச்சில் வென்முிக்கறிக்க்கைய ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி ான தமற்னரார்ிக்க மார்ச்சில் வெ ் பும் பெரும் செய்ளாதிக்கம, பிரரான்சில் ஒரு
நிரந்ளாதரமரான அ மார்ச்சில் வெும் பெரும் செர் பிக்கெராலநிிக்கலிக்க்கைய ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சி அமல்னடுத்தி்கையிக்கம, மற்றும்
ளாத் பிக்கெ மார்ச்சில் வெல்் பிக்கெிக்கருள ் ப மார்ச்சில் வெளிப்னடுத்தி்கைய ஜய ஜூலி்கையன் அும் பெரும் செராஞ்ிக்கும் பெரும் செ அ் பமரிக்் பிக்கெ அதி் பிக்கெராரி் பிக்கெளிடம்
ஒப்னிக்கடப்னளாதற்கு ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சி ் பளாதராடர்ந்து மரட்டி  மார்ச்சில் வெரு மார்ச்சில் வெது ஆகி்கையிக்க மார்ச்சில் வெ இளாதற்கு
ும் பெரும் செராட்சி்கையமளிக்கின்றன.

ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி, ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சி மற்றும் ் பளாதராழிற் ் பிக்கெட்சியின் ளாதிக்கல மார்ச்சில் வெர்் பிக்கெளும்
நிர் மார்ச்சில் வெராகி் பிக்கெளும் உற்ும் பெரும் செரா் பிக்கெத்துடன்  மார்ச்சில் வெலது ான தநராக்கி அணி மார்ச்சில் வெகுத்திருக்கின்றனர், ஒவ்் ப மார்ச்சில் வெராரு
நராட்டிலும் ் பளாதராழிலராருள  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெத்தின் ான தனராரராட்டங்் பிக்கெிக்கருள ளாதனிிக்கமப்னடுத்தி
ஒடுக்கியிருந்ளாத ் பளாதராழிற்ும் பெரும் செங்் பிக்கெங்் பிக்கெருளரால் இது ும் பெரும் செராத்தி்கையமராக்் பிக்கெப்னட்டிருந்ளாதது. உலகின்
உற்னத்தி ும் பெரும் செக்தி் பிக்கெள் பூான த் பிக்கெராருளம்கையமரா மார்ச்சில் வெளாதற்கு, ான தளாதசி்கைய மார்ச்சில் வெராளாத நஞ்ிக்கும் பெரும் செப் ன்கையன்னடுத்தி
் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெளுக்கு எதிரராய் ”அ மார்ச்சில் வெர்் பிக்கெளின்” ஆளும்  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெங்் பிக்கெளுடனரான ஒரு
் பனருநிறு மார்ச்சில் வெனக் கூட்டணிக்குள்ருளரா் பிக்கெ நுிக்கழே மார்ச்சில் வெளாதன் மூலமரா் பிக்கெ ் பளாதராழிற்ும் பெரும் செங்் பிக்கெங்் பிக்கெள்
னதிலிறுப்பு ் பும் பெரும் செய்ளாதன. அிக்க மார்ச்சில் வெ ் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெிக்கருள அரசி்கையல்ரீதி்கையரா் பிக்கெ அ் பமரிக்் பிக்கெரா
மற்றும் ஐக்கி்கைய இரராஜ்ஜ்கையத்தில் முிக்கறான த்கைய ஜனநரா்கைய் பிக்கெக் ் பிக்கெட்சி மற்றும் ் பளாதராழிற்
் பிக்கெட்சி் பிக்கெள் உடனும் பிரரான்சில் ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் ் பிக்கெட்சி மற்றும் ஸ்ரராலினிும் பெரும் செக் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெளுடனும்
் பிக்கெட்டிப் ான தனராட்டன.
“இடது” முளாதலராளித்து மார்ச்சில் வெக் ் பிக்கெட்சி் பிக்கெளும் ் பளாதராழிற்ும் பெரும் செங்் பிக்கெங்் பிக்கெளும் ் ப மார்ச்சில் வெகுசிலரராட்சியின்
நிறு மார்ச்சில் வெனங்் பிக்கெருளரா் பிக்கெ இருக்கின்றன என்னிக்களாதயும், அளாதனரால் ளாதரான் ் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெள் இந்ளாத
அிக்கமப்பு் பிக்கெிக்கருள ஒட்டு் பமராத்ளாதமராய் ிக்க் பிக்கெவட்டுக் ் ப் பிக்கெராண்டிருக்கின்றனர் என்னிக்களாதயும்
பிக்் ப் பிக்கெட்டி ஆய் மார்ச்சில் வெறிக்ிக்க் பிக்கெ ் பளாதளி மார்ச்சில் வெராக்குகிறது. இத்ளாதிக்க் பிக்கெ்கைய ஒரு ளாதருணத்தில் ளாதரான்,
் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெளுக்கு ஆளாதர மார்ச்சில் வெரான சீர்திருத்ளாதங்் பிக்கெிக்கருள இ மார்ச்சில் வெற்ிக்கற ஏற்றுக்் ப் பிக்கெராள்ருளச்
் பும் பெரும் செய்்கைய ் பநருக்குளாதலளிப்னளாதற்் பிக்கெரா் பிக்கெ ளாதராங்் பிக்கெள் ் பும் பெரும் செய்யும் மு்கையற்சியில் ் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெளும்
இிக்கருளஞர்் பிக்கெளும் நம்பிக்ிக்க் பிக்கெ ிக்க மார்ச்சில் வெக்் பிக்கெ ான த மார்ச்சில் வெண்டும் என அ் பமரிக்் பிக்கெராவல் ும் பெரும் செர் மார்ச்சில் வொன தளாதும் பெரும் செ
ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்ட் அிக்கமப்பு (ISO) மற்றும் அ் பமரிக்் பிக்கெ ஜனநரா்கைய் பிக்கெ ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிஸ்டு் பிக்கெள் (DSA),
ஐக்கி்கைய இரராஜ்ஜ்கையத்தில் Momentum மற்றும் ான தும் பெரும் செராும் பெரும் செலிும் பெரும் செ ் பளாதராழிலராருளர் ் பிக்கெட்சி (SWP),
மற்றும் பிரரான்சில் புதி்கைய முளாதலராளித்து மார்ச்சில் வெ எதிர்ப்புக் ் பிக்கெட்சி (NPA) ஆகி்கையிக்க மார்ச்சில் வெ ான தனரான்ற
ான தனராலி-இடது குழுக்் பிக்கெள்  மார்ச்சில் வெலியுறுத்திக் ் ப் பிக்கெராண்டிருக்கின்றன.
இந்ளாத தி மார்ச்சில் வெராலரான ான தநராக்குநிிக்கல ் ப மார்ச்சில் வெறுமான தன ஒரு அரசி்கையல் ளாத மார்ச்சில் வெறு அன்று. இந்ளாத
மரார்க்சிும் பெரும் செ-வான தரராளாத மற்றும் ் பளாதராழிலராருள  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெ வான தரராளாத அிக்கமப்பு் பிக்கெளின்
அடித்ளாதருளத்ிக்களாத உரு மார்ச்சில் வெராக்குகின்ற உ்கையர்-நடுத்ளாதர  மார்ச்சில் வெர்க்் பிக்கெ அடுக்கு் பிக்கெளுக்குள்ருளரா் பிக்கெ
ஏற்னட்டிருக்கும்  மார்ச்சில் வெலதுான தநராக்கி்கைய ந் பிக்கெர்வன் ஒரு பிரதினலிப்னராகும் இது.
உல் பிக்கெ அருளவல், ஒரு னராரி்கைய அரசி்கையல் துரு மார்ச்சில் வெப்னடல் நடந்ான தளாதறிக் ் ப் பிக்கெராண்டிருக்கிறது.
ளாதிக்கலிக்கமயில் இருக்கும் 10 ும் பெரும் செளாதவீளாதம், அளாதன் ும் பெரும் செலுிக்க் பிக்கெயுிக்கட்கைய நிிக்கலிக்க்கைய இழேந்து
வடுகின்ற அச்ும் பெரும் செத்தில்,  மார்ச்சில் வெலது ான தநராக்கி ந் பிக்கெர்ந்து ் ப் பிக்கெராண்டிருக்கிறது. கீழிருக்கும் 90
ும் பெரும் செளாதவீளாதத்தினர் —உல் ப் பிக்கெங்கிலும் இருக்கும் பில்லி்கையன் ் பிக்கெணக்் பிக்கெரான ் பளாதராழிலராருளர்் பிக்கெள் —
் ப மார்ச்சில் வெகுசிலரராட்சியுடனும் அளாதன் அரசி்கையல் பிரதிநிதி் பிக்கெளுடனும் புரட்சி் பிக்கெரத்
ளாதராக்் பிக்கெங்் பிக்கெிக்கருளக் ் ப் பிக்கெராண்ட ஒரு ான தமராளாதலுக்குள் நுிக்கழேந்து ் ப் பிக்கெராண்டிருக்கின்றனர்.

