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இந்திய ஸ்்ரஸ்ராலினிஸ்டுகள் மக்கள் அதிருப்திள் அதிருப்தியய
முதலஸ்ராளித்துவக் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அள் அதிருப்தியமப்பதற்குள்

திள் அதிருப்திய திசைதிருப்ப முயற்சிக்கின்றனர் 
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இந்திய ம மார்க்சிச கம்யூனிஸ்ட கடசி (Communist  Party  of

India-CPM) மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட கடசி (Communist

Party of India-CPI) போ மான்ற இந்திய மாவின் பிரத மான ஸ்ர மாலினிச
ோ மார மாளுமன்றக் கடசிகள,  முதல மாளித்துவ க மாங்கிரஸ் கடசி
மற்றும் ோல்பவறு பிர மாந்திய முதல மாளித்துவக் கடசிகள
உடன் ஏற்ோடுத்திக் கக மாளளும் தங்களது சந்தர்ப்ோவ மாத
கூடடணிகளுக்குப் பின்ன மால் கத மாழில மாள வர்க்கம் மற்றும்
கிர மாமப்புற உழழைப்ோ மாளர்களது கோருகிவரும் அதிருப்திழய
திழசதிருப்ோ முயன்று வருகின்றனர்.  கசப்டம்ோர் 10  அன்று
ோந்த் (கோ மாது பவழலநிறுத்தம்)  நடத்த அவர்கள
விடுத்திருக்கும் அழழைப்பில் இந்த அரசியல் தந்திரங்கள
கதளிவ மாகக் க மாணப்ோடடன.

சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ கடசிகளும்,  மற்றும் அவர்கள
வழிநடத்தும் இடது முன்னணியில் உளள அவர்களது
கூடடணிக் கடசிகளும் இழணந்து,  எரிகோ மாருள விழல
உயர்வுகழளயும்,  பிரதம மந்திரி நபரந்திர பம மாட
அரச மாங்கத்தின் ஏழனய கோ மாருள மாத மாரத் த மாக்குதல்கழளயும்
எதிர்த்து ோந்த் நடத்த கடந்த திங்களன்று அழழைப்பு
விடுத்திருந்தனர்.  பிரத மான எதிர்க்கடசிய மான க மாங்கிரிரஸகிரஸூம்
அபத ந மாளில் ோந்திற்கு அழழைப்பு விடுத்திருந்தது.

முன்நிகழ்ந்திர மாத இந்திய ரூோ மாய மதிப்பின் வீழ்ச்சி மற்றும்
உயரும் எரிகோ மாருள விழலகள,  வ மாழ்க்ழகத் தரங்களில்
ஒரு நிழலய மான வீழ்ச்சியுடன் பசர்ந்து,  பம மாடயின் இந்து
பமல மாதிக்கவ மாத ோ மாரதிய ஜனத மாக் கடசி (BJP)

தழலழமயில மான அரச மாங்கத்திற்கு எதிர மாக அதிகரித்துவரும்
சமூக எதிர்ப்ழோ உருவ மாக்கியுளளன.

இருப்பினும்,  இந்த ோந்த் குறித்த அழழைப்பிற்கு ந மாடு
முழுவதிலும் இருந்து ோகுதியளவில மான ோதிலிறுப்பு த மான்
கிழடத்துளளது. இது, ஸ்ர மாலினிஸ்டுகள, க மாங்கிரஸ் மற்றும்
க மாங்கிரசின் ோந்த் அழழைப்பில் இழணந்த பிர மாந்தியக்
கடசிகள மீத மான கத மாழில மாள வர்க்கத்தின்
நம்பிக்ழகயின்ழமக்க மான ஒரு அறிகுறிய மாக உளளது. பம மாட
அரச மாங்கத்தின் சிக்கன நடவடக்ழககள ஊற்கறடுக்கும்
முதலீடட மாளர்-  ச மார்பு நவ-த மார மாளவ மாத கோ மாருள மாத மார
“சீர்திருத்தங்களுக்கு”  இந்த அழனத்துக் கடசிகளும்
அர்ப்ோணித்துளளன.

க மாங்கிரஸ் தழலழமயில மான ஐக்கிய முற்போ மாக்குக் கூடடணி
(United  Progressive  Alliance-UPA),  2004  முதல் 2014
வழரயிலும் அதிக மாரத்தில் இருந்தபோ மாது அபத
கக மாளழககழள நழடமுழறப்ோடுத்தியது.  பமலும்,  1991 ல்
நவ-த மார மாளவ மாத கோ மாருள மாத மாரக் கக மாளழககழள
ஆரம்பித்தது கூட இந்த க மாங்கிரஸ் கடசி அரச மாங்கம் த மான்
என்ோது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிழலயில், ஸ்ர மாலினிச சிபிஎம்

தழலழமயில மான இடது முன்னணி,  இழதகய மாத்த
கோ மாருள மாத மாரக் கக மாளழககழள நழடமுழறப்ோடுத்திய
அழனத்து பிபஜபி அல்ல மாத அரச மாங்கங்களுக்கும்
ஆதரவளித்து வந்துளளது என்ோதுடன்,  பமற்கு வங்கம்,
திரிபுர மா மற்றும் பகரள ம மாநிலங்களில் ஆடசியில் இருந்த
போ மாது இந்த “சீர்திருத்தங்கழள”  த மாபம கசயல்ோடுத்தியும்
உளளது.

வடகிழைக்கு இந்திய மாவில்,  பிபஜபி ஆளும் அச மாம்
ம மாநிலத்தின் தழலநகரம மான கவுஹ மாத்தியில் இந்த ோந்த்
மிகப் கோரிய த மாக்கத்ழத ஏற்ோடுத்தியது.  கோரும்ோ மால மான
கழடகள,  சந்ழதகள,  கோடபர மால் நிழலயங்கள மற்றும்
கல்வி நிறுவனங்கள மூடப்ோடடன.  கோ மாது போ மாக்குவரத்து
கிடடத்தடட அங்கு முடங்கிப் போ மானது.  ஆர்ப்ோ மாடடங்கழள
நடத்திய நூற்றுக்கணக்க மான க மாங்கிரஸ் கடசி
உறுப்பினர்கழள கோ மாலிச மார் ழகதுகசயதனர். பிபஜபி ஆடசி
கசயயும் திரிபுர மாவில் கூட,  கழடகள,  சந்ழதகள மற்றும்
வணிக நிறுவனங்கள மூடப்ோடடருந்தன.  பமலும்,  அரச மாங்க
அலுவலகங்களிலும் வங்கிகளிலும் வருழக குழறவ மாக
இருந்தத மாகவும் கூறப்ோடடது.

கதன்னிந்திய மாவில்,  சிபிஎம் தழலழமயில மான இடது
ஜனந மாயக முன்னணி ஆடசி கசயயும் பகரள ம மாநிலத்தில்,
கோ மாது போ மாக்குவரத்து வ மாகனங்கள ஓடவில்ழல என்ோதுடன்,
கல்லூரிகளும் கழடகளும் மூடப்ோடடருந்தன.

அபதபோ மால,  கதன்னிந்திய மாவில் கர்ந மாடக ம மாநிலத்தின் ோல
ோகுதிகளிலும்,  மற்றும் பீஹ மார்,  ோஞ்ச மாப்,  ஹரிய மான மா,
ஹிம மாச்சல் பிரபதஷ ம மாநிலங்களின் மற்றும் வடக்கில்
யூனியன் பிரபதசம மான சண்டகரின் சில ோகுதிகளிலும் ோந்த்
த மாக்கத்ழத ஏற்ோடுத்தியிருந்தது.

ோகுதியளவில மான ோங்பகற்பு என்ற மாலும்,  கத மாழில மாளர்கள
மற்றும் கிர மாமப்புற உழழைப்ோ மாளர்களின் ோங்பகற்பு என்ோது
போ மார மாடடத்திற்கு அவர்கள தய மார மாக இருப்ோழத
சுடடக்க மாடடுகிறது. இருந்த மாலும், பிபஜபி அரச மாங்கம் மற்றும்
முதல மாளித்துவ சமூக ஒழுங்கு ஆகியவற்றிற்கு எதிர மாக
உருவ மாகியுளள அழமதியின்ழமழய தணிக்கவும்,
கத மாழில மாள வர்க்கத்தின் ஒரு அரசியல் இயக்க
அபிவிருத்திழய தடுத்துநிறுத்தவும் முயலும்
நடவடக்ழககளுக்குத் த மான் ஸ்ர மாலினிசக் கடசிகள அழழைப்பு
விடுத்துளளன.  அத மாவது,  தற்போ மாது நிலவும் மிகப்கோரும்
எதிர்ப்ழோ ோ மாதுக மாப்ோ மான அரசியல் வழிமுழறகள மாக
திழசதிருப்புவது த மான் அவர்களது பந மாக்கம மாக இருந்து
வருகிறது.

ஸ்ர மாலினிஸ்டுகள,  தனிய மாக ோந்திற்கு அழழைப்பு விடுப்ோதன்
மூலம் சற்று “சுதந்திரம மாக”  கசயல்ோடுவத மாக க மாடட



முயற்சித்தனர்.  இருப்பினும்,  க மாங்கிரஸ் கடசி ோந்திற்கு
அழழைப்பு விடுத்திருந்த அபத ந மாளில் அவர்களும் அழழைப்பு
விடுத்ததன் மூலம் க மாங்கிரஸ் உடன மான அவர்களது
கத மாடர்புகழள அடக்பக மாடடடுக் க மாடடுகின்றனர்.  ஏப்ரலில்,
அதன் கடசி ம மாந மாடடன் போ மாது சிபிஎம்,  க மாங்கிரஸ்
உடன மான ஒரு பதர்தல் கூடடணிக்கு முன்கம மாழிந்தது. 

2014  பதசியத் பதர்தல்களில் அதன் அவம மானகரம மான
பத மால்விழயத் கத மாடர்ந்து,  ஒன்ழறயடுத்த மற்கற மாரு
பதர்தல் பத மால்விய மால் ோ மாதிக்கப்ோடடுவந்த க மாங்கிரஸ்,
2019 ல் அதிக மாரத்திற்கு திரும்புவதற்க மான முயற்சியில்
பிபஜபி தழலழமயில மான அரச மாங்கத்தின் மீது
அதிகரித்துவரும் விபர மாதப்போ மாக்குடன் தன்ழன இழணத்துக்
கக மாளள முயன்று வருகிறது.

சிபிஎம் உடன் இழணந்த கத மாழிற்சங்கங்கள கசப்டம்ோர் 5
அன்று தில்லியில் ஏற்ோ மாடு கசயதிருந்த “சிவப்புக் கக மாட
போரணி”  என்ோது,  2019  பதசிய ோ மார மாளுமன்றத்
பதர்தல்களுக்க மாக,  வலதுச மாரி பிர மாந்திய மற்றும் ச மாதிவ மாத
கடசிகள,  அத்துடன் க மாங்கிரிரஸகிரஸூடன் ஒரு பதர்தல் தளத்ழத
தய மார் கசயவதற்க மான சூழ்ச்சி நடவடக்ழகயின் ஒரு
ோகுதிய மாக இருந்தது.

அது ோதவியிலிருந்த மூன்று ம மாநிலங்களில் பமற்கு வங்கம்
மற்றும் திரிபுர மா ஆகிய இரண்டு ம மாநிலங்களில் அது
வ மாக்ககடுப்பில் கவளிபயற்றப்ோடட பின்னர் மற்றும் அதன்
ோ மார மாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்ழககள மற்றும் ஆதரவு
தளங்களில் உருவ மான கடுழமய மான வீழ்ச்சிழய
எதிர்கக மாண்ட நிழலயில்,  கத மாழில மாளர்கள மற்றும்
விவச மாயிகள மத்தியில மான அதிருப்திழய சுரண்டுவதற்கு
ஒரு போரணிழய ஏற்ோ மாடு கசயய சிபிஎம் முயன்றது.

சிபிஎம் உடன் இழணந்த இந்திய கத மாழிற்சங்கங்களின்
ழமயத்தின் (Centre for Indian Trade Unions - CITU) தழலவர்
பக.பஹமலத மா போரணியின் போ மாது,  “தீவிரப்ோடட கூடடு
போ மார மாடடங்கள”  பிபஜபி “அதன் த மார மாளவ மாத மற்றும்
வகுப்புவ மாத பிளவுற்ற திடட நிரழல இன்னும்
ஆக்கிபர மாஷம மாக கசயல்ோடுத்தும்” வழகயில் 2019 ல் அதன்
அதிக மாரத்ழத தக்கழவத்துக் கக மாளள முடய மாது என்ோழத
இது உறுதிப்ோடுத்தும் என கதரிவித்த மார்.  சிபிஎம் கோ மாதுச்
கசயல மாளர் சீத மார மாம் கயச்சூரி இவ்வ மாறு கதரிவித்த மார்:
“எதிர்வரும் ந மாடகளில் ந மாங்கள எங்களது போ மார மாடடத்ழதத்
தீவிரப்ோடுத்த பவண்டும்…  இந்த அரச மாங்கம் கவளிபயற
பவண்டும்.”

பிபஜபி அரச மாங்கத்ழத எது பிரதியீடு கசயயும் என்ோது
ோற்றி ஸ்ர மாலினிஸ்டுகள கம மௌனம் ச மாதிக்கின்றனர்.
இருப்பினும்,  க மாங்கிரஸ் தழலழமயில மான மற்கற மாரு
முதல மாளித்துவ அரச மாங்கபம அவர்களுக்க மான ம மாற்றீடு
என்ோது கதளிவ மானபத.  குறிப்ோ மாக,  2004-14  க மாலகடட
க மாங்கிரஸ் கடசித் தழலழமயில மான ஐக்கிய முற்போ மாக்கு
கூடடணி (UPA)  அரச மாங்கம் மற்றும் 1996-98  க மாலகடட
ஜனத மா தளம் தழலழமயில மான ஐக்கிய முன்னணி
அரச மாங்கம் (United Front government) போ மான்ற “ம மாற்றுக்கள”,
ஸ்ர மாலினிச ஆதரவுடன் கோருவணிக பவழலத்திடடத்ழத
முன்கனடுத்துளளன.  குறிப்ோ மாக,  த மார மாளமயக்
கக மாளழககழள நழடமுழறப்ோடுத்தும் ச மாக்குப்போ மாக்கில்

UPA  அரச மாங்கம்,  ோ மாரிய தூண்டுதல்கழள
ஏற்ோடுத்தியுளளதுடன்,  அகமரிக்க ஏக மாதிோத்தியத்துடன்
கநருங்கிய மூபல மாோ மாய கூடட மாண்ழமழயயும்
உறுதிப்ோடுத்தியுளளது.

1991  முதல் கத மாடர்ச்சிய மான அரச மாங்கங்கள மால்
நிழறபவற்றப்ோடட முதலீடட மாளர் ச மார்பு நடவடக்ழககள
விழளவித்த வறுழம மற்றும் விரிவழடந்துவரும் சமூக
சமத்துவமின்ழம க மாரணம மாக ஆழ்ந்த வர்க்க விபர மாதங்கள
நிலவுகின்றன.

கோரு முதல மாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒரு சிறிய
சிறுோ மான்ழமயினர் மற்றும் உயர் நடுத்தர வர்க்கத்தின்
சலுழக கோற்ற பிரிவினரும் மடடுபம,  க மால்
நூற்ற மாண்டுக்கும் அதிகம மான கோ மாருள மாத மாரச்
சீர்திருத்தங்கள மால் ோயனழடந்துளளனர்.  பமலும்,  கம மாத்த
மக்களகத மாழகயில் சும மார் 70  சதவிகிதத்தினர்
ந மாகள மான்றுக்கு 2  அகமரிக்க ட மாலர் (144  ரூோ மா)
வருவ மாழயக் கக மாண்டு வ மாழ்க்ழகழய நகர்த்தி வருகின்ற
நிழலயில்,  ந மாடடன் மக்களகத மாழகயில் முதல் ஒரு
சதவிகிதத்தினர் ஒடடுகம மாத்த வரும மானத்தின் கிடடத்தடட
க மால் ோங்ழக அனுோவிப்ோதுடன், ந மாடடன் கம மாத்த வளத்தில்
60  சதவிகிதத்ழத தங்களுக்கு கச மாந்தம மாக்கிக்
கக மாண்டுளளனர்.

WSWS எச்சரித்தது போ மால: “பிபஜபி அரச மாங்கத்தின் சிக்கன
நடவடக்ழககள,  ‘கோரு முழைக்க’  முதலீடட மாளர் ச மார்பு
சீர்திருத்தங்கள,  மற்றும் வகுப்புவ மாதத் தூண்டுதல்கள
ஆகியழவ எப்போ மாதும் விரிவழடந்துவரும் சமூக
எதிர்ப்ழோத் தூண்டவரும் நிழலழமகளின் கீழ்,  அதழன
பதர்தல் அரசியலின் இறுதி கடடத்திற்குள திருப்பி விடவும்
மற்றும் மக்கள ச மார்பு கக மாளழககழள பமற்கக மாளளும்ோட
முதல மாளித்துவ ஸ்த மாோகத்திடம் ோயனற்ற விண்ணப்ோங்கழள
விடுப்ோதற்கும் ஸ்ர மாலினிஸ்டுகழளச் ச மார்ந்துளளது.  அதில்
உளளடங்குவது என்னகவனில் கோருகிவரும் சமூக
எதிர்ப்ழோ பிபஜபி இன மால் அடக்கி ஒடுக்க முடயவில்ழல
என்று நிரூபிக்கப்ோடும் சமயத்தில் சிபிஎம்,  ஒரு
‘மதச்ச மார்ோற்ற’  ம மாற்று கோருவணிக அரச மாங்கத்ழத
உருவ மாக்குவதிலும்,  -அது ஒரு ‘கோரும் ோழைழமக்
கடசிய மான”  க மாங்கிரசின் கடடுப்ோ மாடடன் கீழ் முன்னுரிழம
கோற்ற ஒரு கடசிய மாக இருக்க பவண்டும் என்று
விரும்ோப்ோடும் நிழலயில்-  அதழன தக்க ழவப்ோதிலும்
தனக்குளள முன்னணிப் ோ மாத்திரத்ழத மீண்டும் எடுத்துக்
கக மாளகிறது.

“இந்த ஆோத்த மான முடடுக்கடழடழய உழடத்கதறிய,
இந்திய மாவின் கத மாழில மாளர்களுக்கும் உழழைப்ோ மாளர்களுக்கும்
முற்றிலும் புதியகத மாரு மூபல மாோ மாயம் பதழவப்ோடுகிறது.
அத மாவது,  முதல மாளித்துவ வர்க்கத்தின் அழனத்துக்
கன்ழனகளுக்கும் எதிர மான கத மாழில மாள வர்க்கத்தின்
சுய மாதீனம மான அரசியல் அணிதிரடடழல அடப்ோழடய மாகக்
கக மாண்ட ஒரு மூபல மாோ மாயம் பதழவ என்ோதுடன்,  அது
வகுப்ோவ மாத பிற்போ மாக்குத்தனத்திற்கு எதிர மான போ மார மாடடம்
மற்றும் ஜனந மாயக உரிழமகளுக்க மான ோ மாதுக மாப்ழோ ஒரு
கத மாழில மாள வர்க்க அரச மாங்கம் மற்றும் சமூகத்தின் பச மாசலிச
மறுஒழுங்கழமவுடன்  ஒருங்கிழணப்ோத மாக இருக்க
பவண்டும்.


