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அரசு பயங்கரவரவாத நடவடிக்க்ககயில

இந்திய பபரவாலிஸ, தமிழ்நரவாட்டின் தூத்துக்குடியில

ததரவாழில  சரவார்ந்த ்த மரவாசுபடக்காசுபடலை எதிர்த்த 12 பபக்கரக்
தகரவான்றது

By Deeepal Jayaskera,            24 May 2018 

தாமிர உருக்்காாலகாலைக்கு எதிரான மக்்கள் எதிர்ப்பு மீது நடத்திய ஒரு

்காட்டுமிராண்டித்தனமான ஒடுக்குமுாலன ஒடுக்குமுறையில,  குாலன ஒடுக்குமுறைந்தபட்சம் 12  பபாலர ததன்னிந்திய
மாநிகாலைமான தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடியில பபாலிஸ் த்கான்றுள்ளது. இந்த ஆாலகாலை
தசாப்தங்்களா்க அப்பகுதியில அபாய்கரமான ததாழிற்சாாலகாலை ்கழிவு்காலளக்
்ககாலைந்துவிட்டிருந்தது என்பபதாடு,  இால  எண்ணற்ன ஒடுக்குமுறை ர்்கள் உயிரிழப்பதற்கும்
்காரணமாகி இருந்தன.

நான்கு நபர்்களுக்கு பமல ஒன்றுகூடக்கூடாது என்று அரசாங்்கம் தாலட விதித்திருந்தது
என்ன ஒடுக்குமுறைாலும் அாலத மீற, 20,000  பபர் ஒன்றுகூடிய ஒரு கூட்டத்ாலத பநாக்கி பபாலிஸ்
துப்பாக்கி சூடு நடத்திய பபாது இரண்டு தபண்்கள் உட்பட பத்து பபாராட்டக்்காரர்்கள்
தசவ் ாயன்று த்காலகாலைப்பட்டனர், 60 க்கும் அதி்கமான ர்்கள் ்காயமாலடந்தனர். அந்த
உருக்்காாலகாலை எதிர்ப்பார்்கள் அரசின் தசவ் ாய்கிழாலம  ன்முாலன ஒடுக்குமுறைாலயக் ்கண்டித்து
தூத்துக்குடி வீதி்களில இன ஒடுக்குமுறைங்கிய பபாது,  பபாலிஸ் மீண்டும் துப்பாக்கிச்சூட்ாலட
நடத்தியது, அதில இன்னும் ஒரு பபாராட்டக்்காரர் த்காலகாலைப்பட்டார்.

தமிழ்நாட்டின் மாநிகாலை அஇஅதிமு்க தாலகாலை ரும்,  தமிழ்நாட்டின் முதகாலைாலமச்சருமான
எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரத்தந்பதாய்ந்த அந்த பபாலிஸ் ஒடுக்குமுாலன ஒடுக்குமுறைாலய
நியாயப்படுத்தி உள்ளார்.  பழனிச்சாமி இவ் ாறு அறவித்தார்;  “மக்்களின் உயிாலர
மற்றும் உாலடாலம்காலளப் பாது்காக்்க தவிர்க்்கவியகாலைாத சூழலில,பபாலிஸ் நட டிக்ால்க
எடுக்்க ப ண்டியிருந்தது.”

இந்திய பதசிய அரசாங்்கத்தில பமகாலைாளுாலம த்காண்ட இந்து பமகாலைாதிக்்க ாத
்கட்சியான பாரதிய ஜனதா ்கட்சியின் (பிபஜபி)  பதசிய தசயகாலைாளர் எச்.  ராஜா,
தூத்துக்குடி மக்்களின்  ாழ்க்ால்கக்கும் மற்றும் இந்தியாவின் பரந்த ததன்கிழக்கு
்கடற்்காலராலயப் பகுதிாலய ஒட்டிய மீன ர்்களின்  ாழ்க்ால்கக்கும் நாச்கரமா்க
விளங்கிய,  அந்த ஆாலகாலைாலய மூடக் ப்காரிய மக்்கள் சுட்டுக் த்காலகாலைப்பட்டாலத
ஆபமாதித்தார்,  அது ஒரு தபரும் ப்காடீஸ் ர இந்திய ததாழிகாலைதிபருக்குச்
தசாந்தமானது. அந்த பபாராட்டக்்காரர்்கள் " ன்முாலன ஒடுக்குமுறைக்குத் திரும்பிய,” ்காரணத்தினால
பபாலிஸிற்கு "ப று  ழி இருக்்கவிலாலகாலை,”  என்று ராஜா கூறனார். அஇஅதிமு்க
அதி்காரப்பூர் மா்க பிபஜபி தாலகாலைாலமயிகாலைான பதசிய ஜனநாய்க கூட்டணியின் பா்கமா்க
இலாலகாலைதயன்ன ஒடுக்குமுறைாலும், அது பிபஜபி இன் ஒரு தநருங்கிய கூட்டாளியா்க உள்ளது.

இந்த படுத்காாலகாலை்கள் இந்தியா எங்கிலும் மனக்குமுன ஒடுக்குமுறைாலகாலையும் ப்காபத்ாலதயும்
தூண்டியுள்ளன.  மி்கப் தபருமளவிகாலைான சமூ்க கிளர்ச்சிக்குப் பயந்து,  தமிழ்நாடு
அரசாங்்கம் தூத்துக்குடி மா ட்டத்திலும் (தூத்துக்குடி ந்கரம் அாலமந்துள்ள
மா ட்டம்), திருதநலப லி மற்றும் ்கன்னியாகுமரி ஆகிய அண்ாலட மா ட்டங்்களிலும்
ஐந்து நாட்்களுக்கு தமாத்தமா்க இாலணய பசால ாலய முடக்கி உள்ளது.

மாநிகாலை உள்துாலன ஒடுக்குமுறை தசயகாலைர் நிரஞ்சன் மார்டி இாலணயத்ாலத முடக்குமாறு பசால 
 ழங்குனர்்களுக்கு அனுப்பிய ்கடிதத்தில,  தசவ் ாய்கிழாலம "பிரதானமா்க சமூ்க
ஊட்கங்்கள்  ழியா்க த்க ல பகிர்ந்து த்காள்ளப்பட்டதன் மூகாலைமா்கத் தான் மி்கப்
தபருமளவில மக்்காலள ஒன்றுதிரண்ட முடிந்தது" என்று குறப்பிட்டார். “ஆத்திரமூட்டும்
தசய்தி்காலள"  அனுப்பு தன் மூகாலைமா்க “சமூ்கவிபராதி்கள்"  இப்பபாாலதய
"நிாலகாலைாலமாலயச் சாத்கமாக்கிக் த்காள்ள" முயன்று  ரு தா்க அ ர் ததரிவித்தார்.

தசன்ாலனாலய ாலமயமா்க த்காண்ட இந்து பத்திரிால்க தசய்தியின்படி,
“தமிழ்நாதடங்கிலும் உயர்மட்ட எச்சரிக்ால்க ஒலிக்்கப்பட்டுள்ளது,  அரசியல ்கட்சி்கள்,
மீன ர்்கள் மற்றும் ஏாலனபயாரால மாநிகாலைந்தழுவிய பபாராட்டங்்களுக்குத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ள பின்புகாலைத்தில,  தபாது பபாக்கு ரத்து மீது தாக்குதல
நடத்தப்படகாலைாம், ரயிலப  தண்ட ாளங்்கள் பசதப்படுத்தப்படகாலைாம் என்று உளவுத்துாலன ஒடுக்குமுறை
அாலமப்பு்கள் எச்சரிக்ால்க அளித்துள்ளன.”

இன்னும் கூடுதகாலைா்க அரசு  ன்முாலன ஒடுக்குமுறை தயார் தசய்யப்பட்டு  ருகின்ன ஒடுக்குமுறைன என்பாலதபய
இந்த "எச்சரிக்ால்க்கள்"  பகாலைமா்க எடுத்துக்்காட்டுகின்ன ஒடுக்குமுறைன.  பிபஜபி மத்திய அரசாங்்கம்,
அதன் பங்கிற்கு, துாலண-இராணு  மத்திய ரிசர்வ் பபாலிஸ் பாலடாலய, தமிழ்நாட்டில
குவிப்பதற்்கான சாத்தியம் ்கருதி, தயாரா்க ால த்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசாங்்கமும் பபாலிபோலிஸ போலிஸூம், "த ளியிலிருந்து ஆத்திரமூட்டுப ர்்கள்" மற்றும்
"இடதுசாரி்கள்"  தான் பபாராட்டக்்காரர்்காலள த றயூட்டி தூண்டிவிடுகின ஒடுக்குமுறைார்்கள் என்று
கூற,  தசவ் ாய்கிழாலம படுத்காாலகாலை  ன்முாலன ஒடுக்குமுறைக்கு அ ர்்கள் மீது பழிபபாட்டுள்ளது.
உண்ாலமயில, ஒவ்த ாரு விடயமும், ஓர் இரத்தந்பதாய்ந்த பமாதாலகாலை ப ண்டுதமன்பன ஒடுக்குமுறை
அதி்காரி்கள் தான் தூண்டிவிட்டிருந்தாலத எடுத்துக்்காட்டுகின்ன ஒடுக்குமுறைன.

தூத்துக்குடி தாமிர உருக்்காாலகாலைக்கு தசாந்தமான பன்னாட்டு தபருநிறு னமான
ப தாந்தா ரிபசாசர்ஸ் தாக்்கல தசய்த ஒரு பு்காரின் கீழ் தசயலபட்டு,  தமட்ராஸ்
உயர்நீதிமன்ன ஒடுக்குமுறை நீதிபதி ்கடந்த த ள்ளியன்று அறவிக்ால்கயில,  தசவ் ாய்கிழாலம
பபாராட்டம்—அந்த உருக்்காாலகாலைாலய நிரந்தரமா்க மூடு தற்்கான பபாராட்டத்தின் 100
ஆம் நாாலளக் குறத்த அன்ாலன ஒடுக்குமுறைய பபாராட்டம்—"சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சிாலனாலயத்
தூண்டகாலைாதமன"  அறவித்தார்.  பின்னர் அ ர்,  எபதச்சதி்கார பிரிட்டிஷ
்காகாலைனித்து த்தில இயற்ன ஒடுக்குமுறைப்பட்ட குற்ன ஒடுக்குமுறைவியல நாலடமுாலன ஒடுக்குமுறை ததாகுப்புச் சட்டம் பிரிவு 144
ஐ பயன்படுத்தி அப்பபாராட்டத்ாலதச் சட்டத்திற்குப் புன ஒடுக்குமுறைம்பானதா்க அறவிக்குமாறு
மா ட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துாலரக்கும் அளவுக்குச் தசன்ன ஒடுக்குமுறைார்.  அாலத மா ட்ட
ஆட்சியர் அப்படிபய நிாலன ஒடுக்குமுறைப ற்றனார்.

அஇஅதிமு்க அரசாங்்கம்,  தசவ் ாய்கிழாலம "சட்டவிபராத"  பபாராட்டத்ாலத
 ன்முாலன ஒடுக்குமுறையா்க ஒடுக்கும் பநாக்்கத்துடன், தூத்துக்குடிக்கு த ளியிலிருந்து பாது்காப்புப்
பாலட்காலள  ர ாலழத்து, 1,500 பபாலிசாாலரத் திரட்டியது. திட்டத்தின்படி தசயலபட்ட,
பபாலிஸ்,  நாலடமுாலன ஒடுக்குமுறையளவில ஆரம்பத்திலிருந்பத,  ஆர்ப்பாட்டக்்காரர்்கள் மீது
தாக்குதலில இன ஒடுக்குமுறைங்கி, அ ர்்காலள காலைத்தி்கள் (ால்கத்தடி்கள்) த்காண்டும் ்கண்ணீர் புால்க
குண்டு்கள் த்காண்டும் தாக்கியது.  பபாராட்டக்்காரர்்கள் திரும்பி தள்ளியபபாது,
பபாலிஸ்,  அ ர்்களின் தசாந்த "நிாலகாலையாாலண்கள் மற்றும்  ழிமுாலன ஒடுக்குமுறை்காலள"  மீற,
நிஜமான பதாட்டக்்காலளப் பயன்படுத்தியது,  அதுவும் உயிர்பறக்கும் பநாக்்கத்துடன்
எந்தவித எச்சரிக்ால்கயும்  ழங்்காமல அாலதச் தசய்தது.

மனித உரிாலம்களுக்்கான மக்்கள் சங்்கம் தாலகாலை ர்,  வி.  சுபரஷ,  பபாலிஸ்
ப ண்டுதமன்பன ஒடுக்குமுறை பபாராட்டக்்காரர்்காலளக் த்காலகாலை முாலனந்தாலதக் ்காட்டும்
்காதணாளி்கள் மற்றும் பநரில பார்த்த ர்்களின் சாட்சியங்்காலளச் சுட்டிக்்காட்டினார்.
“பபாலிஸ்  ா்கனங்்களின் பமலிருந்து,”  குறபார்த்து ததாாலகாலைவிலிருந்து சுடும்



பபாலிஸ்்காரர்்கள் "அ ர்்காலளக் த்காலலும் பநாக்்கத்துடன்,  பநரடியா்க பபரணியின்
முன்னிாலகாலையில இருந்த ர்்காலள" சுட்டனர் என்று சுபரஷ பநற்று குற்ன ஒடுக்குமுறைஞ்சாட்டினார்.

்காயப்பட்ட ர்்காலள பமலும் அ மதிக்கும் விதமா்க,  தசவ் ாயன்று பபாலிஸ்
 ன்முாலன ஒடுக்குமுறையில பாதிக்்கப்பட்ட ர்்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்்கம் இப்பபாது
ப்கலிக்கூத்தான "நஷடஈடு"   ழங்குகின ஒடுக்குமுறைது.  உயிரிழந்த ர்்களின் குடும்பங்்களுக்கு 1
மிலலியன் ரூபாயும் (15,000  அதமரிக்்க டாகாலைருக்கும் குாலன ஒடுக்குமுறை ா்க),  “்கடுாலமயா்க
்காயமாலடந்த ர்்களுக்கு" சுமார் 4,400 டாகாலைரும், ்காயமாலடந்த மற்ன ஒடுக்குமுறை ர்்களுக்கு 100,000
ரூபாய் அலகாலைது சுமார் 1,460 டாகாலைரும்  ழங்்கப்படுமாம்.

அஇஅதிமு்க அரசாங்்கம் பபாலிஸ் நட டிக்ால்க்காலள உச்சபட்சமா்க பாது்காக்கின்ன ஒடுக்குமுறை
அபதப ாலளயில,  ஒரு நீதிமன்ன ஒடுக்குமுறை நீதிபதியின் தாலகாலைாலமயில அந்த தசவ் ாய்கிழாலம
சம்ப ங்்கள் குறத்து ஒரு பபாலி விசாராலண நடத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் ஏாலனய அரசு எந்திரம் மற்றும் அரசியல ஸ்தாப்கத்ாலதப் பபாகாலைப ,
இந்திய நீதிமன்ன ஒடுக்குமுறைங்்களும், ஸ்தடர்ாலகாலைட் தாமிர உருக்்காாலகாலையிலிருந்து நச்சுக்்கழிவு்காலள
த ளிபயற்று தற்கு தசாப்தங்்களா்க,  ப தாந்தா மற்றும் அதன் பகாலை மடங்கு
ப்காடீஸ் ர முதகாலைாளியான அனில அ்கர் ாலுக்கு பச்ாலசக்த்காடி ்காட்டி  ந்துள்ளன.

உள்ளூர் மக்்கள்,  1990  ்களின் மத்தியில அது ததாடங்்கப்பட்டதில இருந்பத அந்த
ஸ்தடர்ாலகாலைட் உருக்்காாலகாலையின் பமாசமான சுற்றுச்சூழல சீர்ப்கடு குறத்து உரக்்க பு்கார்
அளித்து  ந்துள்ளனர், என்ன ஒடுக்குமுறைாலும் அதி்காரி்களின் அகாலைட்சியம் மற்றும் எதிர்ப்பு சு ாலர
மட்டுபம மு்கங்த்காடுக்்க ப ண்டியிருந்தது..

உண்ாலமயில,  இந்திய அதி்காரி்கள் அந்த உருக்்காாலகாலையின் உற்பத்தித்தின ஒடுக்குமுறைாலன
ஆண்டுக்கு 400,000  டன்னில இருந்து 800,000  டன்்களா்க இரட்டிப்பாக்கும்
ப தாந்தாவின் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல அளித்துள்ளனர்.

அந்த உருக்்காாலகாலையிலிருந்து த ளிபயற்ன ஒடுக்குமுறைப்படும் நச்சார்ந்த ஆர்சனிக் இரசாயனம்,
ஈயம்,  சலபர் ாலடஆக்ாலசடு,  இதர பின ஒடுக்குமுறை த ளிபயற்ன ஒடுக்குமுறைங்்கள் உள்ளூர் நிகாலைத்தடி நீாலர
விஷமாக்கி இருப்பதுடன், இந்த உருக்்காாலகாலையின் மி்க அருகிலுள்ள பகுதி்களில சு ாச
பநாய்்காலளப் தபருமளவில அதி்கரித்திருந்தது,  பமலும் ததன்கிழக்கு தமிழ்நாட்டு
்கடபகாலைாரங்்களில முத்துக் குளித்தல மற்றும் மீன்பிடிப்பு ததாழில்களின் மீது
நாச்கரமான தாக்்கத்ாலத ஏற்படுத்தி இருந்தன.

மி்கப்தபரும் சான்று்காலள ஏளனமா்க நிரா்கரித்து,  ப தாந்தாவும் அடுத்தடுத்து  ந்த
அரசாங்்கங்்களும் இந்த உருக்்காாலகாலையால எந்த சுற்றுச்சூழல பாதிப்பும் இலாலகாலை என்று
 லியுறுத்தி உள்ளன.  ஆனால அந்த உருக்்காாலகாலைாலயச் சுற்ற 5  கிபகாலைாமீட்டருக்குள்
 ாழும் 80,000  க்கும் அதி்கமான ர்்களிடம் தசய்யப்பட்ட 2008  ஆய்வு ஒன்று,
“இரசாயன  ாயு இருப்பதாலும்,  இரசாயன  ாயுக்்கள் மற்றும் நுண்து்கள்்கள்
்ககாலைந்திருப்பதாலும்"  அ ர்்களில 13.9  சதவீதத்தினர் சு ாச பநாய்்களால
பாதிக்்கப்பட்டிருந்ததா்க ்கண்டறந்தது.

ஸ்தடர்ாலகாலைட் உருக்்காாலகாலையின் சலபர் ாலடஆக்ாலசடு த ளிபயற்ன ஒடுக்குமுறைங்்கள்
 ாலரயறுக்்கப்பட்ட குாலன ஒடுக்குமுறைந்தபட்ச சுற்றுச்சூழல விதிமுாலன ஒடுக்குமுறை்காலள விஞ்சி அதி்களவில
அதி்கரித்திருந்தாலத எடுத்துக்்காட்டிய பின்னர்,  1996,  1999  மற்றும் 2013  இல,
ஸ்தடர்ாலகாலைட் உருக்்காாலகாலைாலய மூட உத்தரவிடப்பட்டது.  ஒவ்த ாரு முாலன ஒடுக்குமுறையும்,
அதி்காரி்கள் மீண்டும் உற்பத்திாலய விாலர ா்க ததாடங்்க ப தாந்தாவுக்கு இர்கசியமா்க
உடந்ாலதயாய் இருந்தார்்கள்.

உற்பத்திாலய நிறுத்தி ால க்குமாறு ஒரு கீழ் நீதிமன்ன ஒடுக்குமுறைம்  ழங்கியிருந்த உத்தரால 
இந்தியாவின் உச்சநீதிமன்ன ஒடுக்குமுறைம் 2013  இல தள்ளுபடி தசய்து,  அதற்கு பதிகாலைா்க
ஸ்தடர்ாலகாலைட்ாலட 1  பிலலியன் ரூபாய்,  அலகாலைது சுமார் 15  மிலலியன் அதமரிக்்க
டாகாலைாலர குாலன ஒடுக்குமுறைந்தபட்ச அபராதமா்க தசலுத்துமாறு உத்தரவிட்டது.

மலிவு கூலி்கள் மற்றும் இந்தியாவின் தளர் ான மற்றும் தபரிதும்
நாலடமுாலன ஒடுக்குமுறைப்படுத்தப்படாமல கிடக்கும் சுற்றுச்சூழல விதிமுாலன ஒடுக்குமுறை்கள் ்காரணமா்க,
ஸ்தடர்ாலகாலைட் ஆாலகாலை உகாலைகின் மி்கவும் இகாலைாப்கரமான தாமிர உருக்்காாலகாலை்களில
ஒன்ன ஒடுக்குமுறைா்க கூன ஒடுக்குமுறைப்படுகின ஒடுக்குமுறைது.

ஸ்தடர்ாலகாலைட் உருக்்காாலகாலைக்கு எதிரான கிளர்ச்சியானது,  பூப்காள அளவில
இாலணக்்கப்பட்ட இந்தியாவின் புதிய  ா்கனத்துாலன ஒடுக்குமுறை மற்றும் பின ஒடுக்குமுறை ததாழிலதுாலன ஒடுக்குமுறை
ததாழிகாலைாளர்்கள்,  ந்கர்புன ஒடுக்குமுறை மற்றும் கிராமப்புன ஒடுக்குமுறை ஏாலழ்கள்,  மாண  இாலளஞர்்காலள

உள்ளடக்கிய, இந்தியா எங்கிலும் அதி்கரித்து  ரும் சமூ்க பபாராட்டங்்கள் அாலகாலையின்
பா்கமாகும்.

இந்திய உயரடுக்கு,  த ளிநாட்டு முதலீட்டாளர்்கள் மற்றும் பமற்்கத்திய ஊட்கங்்கள்
இந்தியாவின் " ளர்ச்சி"  குறத்து பீற்றக் த்காள்கின்ன ஒடுக்குமுறை அபதப ாலளயில,  இந்நாட்டின்
1.3  பிலலியன் மக்்களில மி்கப் தபரும்பான்ாலமயினர் 2  டாகாலைர் அலகாலைது அதற்கும்
குாலன ஒடுக்குமுறை ான ததாால்கயில உயிர்  ாழ விடப்பட்டுள்ளனர். ஒரு ்காலநூற்ன ஒடுக்குமுறைாண்டு "சந்ாலத-
சார்பு" சீர்திருத்தம் இந்தியாால  உகாலைகின் மி்கவும் சமத்து மற்ன ஒடுக்குமுறை மற்றும் சமூ்கரீதியில
துரு முாலனப்பட்ட சமூ்கங்்களில ஒன்ன ஒடுக்குமுறைா்க மாற்றயுள்ளது. இந்திய மக்்களில உயர்மட்ட
1 சதவீதத்தினர் தமாத்த  ரு ாயில ஏன ஒடுக்குமுறைத்தாழ ஒரு ்காலபகுதிாலயக் ால்கய்கப்படுத்தி,
நாட்டின் தமாத்த தசல   ளத்தில 60 சதவீதத்ாலத உாலடாலமயா்க த்காண்டுள்ளனர்.

ஆனால இந்தியாவின் முதகாலைாளித்து  உயரடுக்கு,  உகாலைத்கங்கிலும் உள்ள அதன்
சமதரப்பினாலரப் பபாகாலைப  அடிமட்டத்திலிருந்து எழும் எதிர்ப்பு மற்றும் அதன் தசாந்த
அாலமப்புமுாலன ஒடுக்குமுறையின் அதி்கரித்த நிாலகாலைகுாலகாலைால க் ்கண்டும் நடுங்கி பீதியுறுகின ஒடுக்குமுறைது, அது
சந்ாலத, இகாலைாபங்்கள் மற்றும் புவிசார்அரசியல ஆதாயங்்களுக்்கா்க முன்ாலப விட அதி்க
த றபயாடு மற்றும்  ன்முாலன ஒடுக்குமுறையான பபாராட்டத்திற்கு எரியூட்டுகின ஒடுக்குமுறைது.

ததாழிகாலைாள  ர்க்்கத்திற்கு எதிரா்க இன்னும் அதி்க பமாதலதன்ாலமயிகாலைான
த்காள்ால்காலயப் பின்பற்ன ஒடுக்குமுறைவும் மற்றும் அதன்  லகாலைரசு அபிகாலைாாலஷ்காலள இன்னும்
ஆக்பராஷமா்க  லியுறுத்தவும், அது,  நான்்காண்டு்களுக்கு முன்னர் இந்து "பகாலைசாலி"
நபரந்திர பமாடி தாலகாலைாலமயில,  பிபஜபி அரசாங்்கத்ாலத அதி்காரத்திற்கு த்காண்டு
 ந்தது.

சுற்றுச்சூழல தநறமுாலன ஒடுக்குமுறை்காலளக் குாலன ஒடுக்குமுறைப்பது உட்பட முதலீட்டாளர் சார்பு
சீர்திருத்தங்்காலள முடுக்கிவிட்ட பமாடி அரசாங்்கம்,  ஒரு புதிய "்காகாலை ரம்பு-
ப ாலகாலை ாய்ப்பு"   ால்காலய அறமு்கம் தசய்தது,  இதன்படி முதகாலைாளி்கள் எந்தவித
இழப்பீடும்  ழங்்காமல அ ர்்கள் விருப்பம் பபால ததாழிகாலைாளர்்காலள
ப ாலகாலையிலிருந்து நீக்்க முடியும். இந்த அரசாங்்கம் நாலடமுாலன ஒடுக்குமுறையளவில இந்தியாால ச்
சீனாவுக்கு எதிரான அதமரிக்்க இராணு -மூபகாலைாபாய தாக்குதலில ஒரு முன்னிாலகாலை
அரசா்க மாற்றயுள்ளதுடன்,  அதன் அதிதீவிர  காலைதுசாரி திட்டநிரலுக்கு எதிரான
ததாழிகாலைாள  ர்க்்க எதிர்ப்ாலபப் பிளவுபடுத்தி பகாலைவீனப்படுத்தும் முயற்சியில திட்டமிட்டு
இந்து  குப்பு ாதத்ாலத ஊக்குவிக்கின ஒடுக்குமுறைது.

இம்மாத ததாடக்்கத்தில, முன்னாள் இந்திய பதசிய பாது்காப்பு ஆபகாலைா்கசர் எம். ப்க.
நாராயணன்,  அபிவிருத்தி அாலடந்து  ரும் ஒரு சமூ்க எதிர்ப்பு "புயல"  குறத்து
எச்சரிக்ால்கயா்க இருக்குமாறு  லியுறுத்தினார்.  “பபாராட்டங்்களும் கிளர்ச்சி்களும்
அ ற்றன் தசாந்த  ாழ்ால க் த்காண்டுள்ளன,”  என்று எழுதிய நாராயணன்,
“அ ற்றன் ஆற்ன ஒடுக்குமுறைாலகாலை குாலன ஒடுக்குமுறைமதிப்பீடு தசய்தால  ருத்தப்பட ப ண்டியிருக்கும்,”
என்ன ஒடுக்குமுறைார்.

இந்த அதி்கரித்து  ரும் எதிர்ப்பு,  பமாடி அரசாங்்கம் மற்றும் இந்திய
முதகாலைாளித்து த்திற்கு எதிரான ஒரு ததாழிகாலைாள  ர்க்்க அரசியல ச ாகாலைா்க
 டி தமடுப்பதிலிருந்து எது தடுக்கின ஒடுக்குமுறைது என்ன ஒடுக்குமுறைால,  ஸ்ராலினிச நாடாளுமன்ன ஒடுக்குமுறை ்கட்சி்கள்
மற்றும் ததாழிற்சங்்கங்்கள் பின்பற்றும் துபரா்கத்தனமான த்காள்ால்க்களாகும்.
தசாப்தங்்களா்க ஸ்ராலினிச ாதி்கள் இந்த அரசியல ஸ்தாப்கத்தின் பா்கமா்க
தசயலபட்டு,  திட்டமிட்டு  ர்க்்க பபாராட்டத்ாலத ஒடுக்கி  ந்துள்ளனர்.  முதகாலைாளித்து 
 ர்க்்கம் பிபஜபி மற்றும் பிற்பபாக்குத்தனத்ாலத அர ாலணத்ததற்கு அ ர்்கள் இன்னும்
கூடுதகாலைா்க  காலைதுக்கு ந்கர்ந்ததன் மூகாலைமா்கவும்,  ்கடந்த ்கால நூற்ன ஒடுக்குமுறைாண்டா்க ந -
தாராள ாத சீர்திருத்தம் மற்றும்  ாஷிங்டன் உடனான இந்தியாவின் "பூப்காள
மூபகாலைாபாய பங்்காண்ாலமாலய" முன்தனடுத்த இந்திய முதகாலைாளித்து த்தின் பாரம்பரிய
அரசாங்்க ்கட்சியான ்காங்கிரஸ் ்கட்சியுடன் கூட்டணி பசர்ந்ததன் மூகாலைமா்கவும்
விாலடயிறுத்தனர்.

ஸ்ராலினிச ாதி்கள்,  தூத்துக்குடி சம்ப ங்்களுக்கு விாலடயிறுப்பா்க,  ்காங்கிரஸ் ்கட்சி,
அதன் பிராந்திய கூட்டாளியான திமு்க மற்றும் இதர  காலைதுசாரி முதகாலைாளித்து 
்கட்சி்களுடன் பசர்ந்து கூட்டு பபாராட்டங்்களுக்கு அாலழப்பு விடுத்துள்ளனர்,  இந்த
்கட்சி்கள்தான் ததன்கிழக்கு தமிழ்நாட்டு மக்்களின்  ாழ்க்ால்க மற்றும்  ாழ் ாதார
ததாழில்காலள அழிக்கும் அபதப ாலளயில ப தாந்தா ஒரு தபரும் தசல   ளத்ாலதக்
குவிக்்க அனுமதிப்பதற்கு உடந்ாலதயா்க இருந்தன.


