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வேலைநிறுத்தம் ் சம் செய்யும் ஆயிரக்கணக்கயிரக்கணக்கான
தமிழ்  நயிரக்கணக்காடு ேயிரக்கணக்காகனத் ் சதயிரக்கணக்காழிையிரக்கணக்காளர்கலள
இந்திய வ யிரக்கணக்காலிஸ் தடுத்து அல்து அடைப்பு 

By Arun Kumar,       25 October 2018

செவ்வவாயன்ற,  சதென்னிந்திய ிய மவாநிலிய மவான தெமிழ் தமிழ்நவாட்டின்

தெலல தமிழ்நகரவான சென்லனக்கு அருகிலுள்ள ஓரகடம் சதெவாழிற்துலம
லிய மயத்தில் ் வவலலநிறத்தெம் செய்யும் 2,000  க்கும் அதிகிய மவான
வவாகனத் சதெவாழிலவாளர்கள் ் வளவாலிலிஸவாரவால் லகது
செய்யப்ளட்டனர்.

யிய மஹவா இந்தியவா,  ரவாயல் என்ஃபீல்ட் ிய மற்றம் மி் வயவாங் ஷின்
இந்தியவா ஆட்் வடவாசிய மவாலளல் (MSI) ஆலலகளில் ் வவலல
செய்யும் லகது செய்யப்ளட்ட சதெவாழிலவாளர்கள் ஒரகடத்தில்
மூன்ற திருிய மண ிய மண்டளங்களில் அலடத்து
லவக்கப்ளட்டுள்ளனர்.  அவர்கள் ிய மவாலலயில் குற்மச்ெவாட்டு
இல்லவாிய மல் விடுவிக்கப்ளட்டனர்.

ஊதிய சவட்டுக்கள்,  நிலலலிய மகள் ிய மற்றம் ் வளவார்க்குணம்மிக்க
சதெவாழிலவாளர்கள் மீதெவான ளழிவவாங்கல் ஆகியலவ சதெவாடர்ளவான
ஒரு நீடித்தெ ் விய மவாதெலின் ஒரு ளகுதியவாக செவ்வவாயன்ற
கவாலலயில் கவாஞ்சிபுரம் நிர்வவாக அலுவலகத்லதெ ் வ தமிழ்நவாக்கி
சதெவாழிலவாளர்கள்  தமிழ்நலட ளயணம் ் விய மற்சகவாண்டனர்.  அப்் வளவாது
் வளவாலீெவார் அதெலன தெடுக்கும் அடக்குமுலம  தமிழ்நடவடிக்லககளிள்
ஈடுளட்டனர்.  இந்திய சதெவாழிற்ெங்கங்களின் லிய மயம் (சிஐடியு)
இந்தெ ஆர்ப்ளவாட்டத்திற்கு அலதிற்கு அழைப்பு விடுத்தெது.

இந்தெ சளருிய மளவிலவான சுற்றி வலளப்பு,  இந்திய வவாகன
சதெவாழிலவாளர்கள் மீதெவான ஒரு ளரந்தெளவிலவான தெவாக்குதெலின் ஒரு
ளகுதியவாக பூ் வகவாள வவாகன சளருநிறவனங்கள், ளவாரதீய ஜனதெவா
கட்சி (பி் வஜபி)  தெலலலிய மயிலவான ிய மத்திய அரெவாங்கம்,
உத்தி் வயவாகபூர்வ எதிர்க்கட்சிகள் ிய மற்றம் ் வளவாலீஸ,
நீதிிய மன்மங்கள் உட்ளட,  அரசு அதிகவாரிகளினவால்
 தமிழ்நடத்தெப்ளட்டுள்ளது.

் வவலலநிறத்தெம் செய்யும் சதெவாழிலவாளர்கள்,  கடந்தெ ிய மவாதெத்தில்,
் வளவாலீஸ ் வெவாதெலனகளுக்கு உட்ளடுத்தெப்ளட்டனர்,  ் விய மலும்
அவர்களது ஆர்ப்ளவாட்டங்கலள  தமிழ்நசுக்க முயற்சி செய்யப்ளட்டது,
ிய மற்றம் சதெவாடர்ந்து ளரந்தெளவில் லகது செய்யப்ளட்டனர்.

இப்ளடியவான தெவாக்குதெல்கள்,  கடந்தெ ஆண்டின் சதெவாடக்கத்தில்,
வட ிய மவாநில ஹரியவானவா நீதிிய மன்மம் ஒன்றினவால் 13
சதெவாழிலவாளர்கள் ஆயுள் தெண்டலன வதிற்கு அழைங்கப்ளட்டதென் ஒரு
ளகுதியவாகும்.  அவர்கள்,  ஜப்ளவானிய ளன்னவாட்டு நிறவனிய மவான
ிய மவாருதி சுசுகி ஹரியவானவா ஆலலயில்,  ஊதிய சவட்டு ிய மற்றம்
நிலலலிய மகளுக்கு எதிரவான ் வளவாரவாட்டத்தில் ஒரு சுயவாதீன
சதெவாழிற்ெங்கம் ஒன்லம அலிய மக்க ் வளவாரவாடியதெற்கவாக
் வஜவாடிக்கப்ளட்டனர்.  கடந்தெ வவாரம்,  ஹரியவானவா நீதிிய மன்மம்,
தெங்களது ் விய மல் முலமயீடு விண்ணப்ளம் விெவாரலணக்கு வரும்
வலரயில் பிலணயில் விடுவிக்கும்ளடி ் வகட்டு தெவாக்கல் செய்தெ
வதிற்கு அழைக்லக தூக்கி வீசியது.

யிய மஹவா இந்தியவா ிய மற்றம் ரவாயல் என்ஃபீல்ட் ஊழியர்கள் கடந்தெ
ிய மவாதெத்தில் இருந்து ் வவலலநிறத்தெத்தில் ஈடுளட்டுள்ளனர்.  MSI

சதெவாழிலவாளர்கள் 50   தமிழ்நவாட்களுக்கு முன்னர் சதெவாழில் ெவார்ந்தெ
 தமிழ்நடவடிக்லகலய சதெவாடங்கினர்.

சிஐடியு உடன் இலணந்தெ,  யிய மஹவா சதெவாழிலவாளர் ெங்கம்
அல்லது யிய மஹவா ் விய மவாட்டவார் சதெவாழிலவாளர்கள் அலிய மப்லள
உருவவாக்குவதில் ஈடுளட்டதெற்கவாக ளணி நீக்கம் செய்யப்ளட்ட
இரண்டு ெக ஊழியர்கலள ிய மறளடி ளணியில் அிய மர்த்தெக்் வகவாரி
யிய மஹவா சதெவாழிலவாளர்கள் சவளி தமிழ்நடப்பு செய்தெனர்.
சதெவாழிற்ெங்கங்கள் அலிய மக்க ிய மற்றம் ஊதிய உயர்வுக்கவான
முயற்சியில் ஈடுளட்ட சதெவாழிலவாளர்கள் ளழிவவாங்கப்ளடுவலதெ
எதிர்த்து என்ஃபீல்டு ிய மற்றம் MSI ் வளவாரவாட்டங்கள் சவடித்தென.

சதெவாழிற்துலம ் வவலலகள் மீது  தமிழ்நடத்தெப்ளடும் ஒரு ளரந்தெ
தெவாக்குதெலின் ிய மத்தியில்,  சதெவாழிலவாளர்கள் ளணிநீக்கம்
செய்யப்ளடும் அச்சுறத்தெலல எதிர்சகவாள்கின்மனர்.  ஒரகடம்
சதெவாழிற்துலம ிய மண்டலத்தில் உள்ள ஹனிசவல் தெயவாரிப்பு
நிறவனம்,  திடீசரன செப்டம்ளர் ிய மவாதெத்தில் சதெவாழிலவாளர்கலள
ளணி நீக்கம் செய்தெது.  அவர்களுக்கு சவறம் இரண்டு ிய மவாதெ
ஊதிய இதிற்கு அழைப்பீடு வதிற்கு அழைங்கியது.

அணிவகுப்பில்  உள்ள ஒரு ளகுதி வவாகன சதெவாழிலவாளர்கள்

யிய மஹவா இந்தியவாவில் இருந்து சுிய மவார் 800  சதெவாழிலவாளர்கள்,
ரவாயல் என்ஃபீல்டிலிருந்து 1,500,  MSI இல் இருந்து 200  ் வளர்
செவ்வவாய்க்கிதிற்கு அழைலிய ம ் வளரணியில் ளங்் வகற்மனர்.

ஸரவாலினிெ கம்யூனிஸட் கட்சியின் (ிய மவார்க்சிஸட்)  அல்லது
சிபிஎம் கட்டுப்ளவாட்டில் உள்ள சிஐடியு தெமிழ் தமிழ்நவாட்டில் ிய மற்றம்
 தமிழ்நவாடு முழுவதும் சதெவாழிலவாளர்களின் ளரந்தெ அளவிலவான
அணிதிரட்டலல தெடுக்க முற்ளடுகிமது.  அதெற்கு ிய மவாமவாக
நீதிிய மன்மங்கள் ிய மற்றம் பிம அரசு அதிகவாரங்களிடம் வீணவான
முலமயீடுகள் செய்யும்ளடி சதெவாழிலவாளர்கலள வழி
 தமிழ்நடத்தியுள்ளது. 



ஒரு வவாரத்திற்கு முன்பு,  வவாகன நிறவனங்கள்
சதெவாழிலவாளர்கலள ளணி நீக்கம் செய்வலதெ தெடுப்ளதெற்கு
நீதிிய மன்மத் தெலலயீடு செய்யக்் வகவாரி ஒரு ிய மனுலவ சிஐடியு
தெவாக்கல் செய்தெது.  செவ்வவாயன்ற,  சதெவாழிற்ெங்கம்,  ஏற்ளவாடு
செய்தெ  தமிழ்நலட ளயணம் "ிய மவாநில அரசு ிய மற்றம் ிய மத்திய அரெவாங்கம்
உடனடியவாக தெலலயீடு செய்ய ் வவண்டும்" என்ற ் வகவாரியது.

ிய மவாருதி சுஜசுஜூகி சதெவாழிலவாளர்களின் மீதெவான ் வஜவாடிப்பு வதிற்கு அழைக்கு
சதெளிவவாக்குவது ் வளவால்,  இந்திய நீதிிய மன்மங்கள்
சதெவாழிலவாளர்களுக்க எதிரவாக சளருவணிகத்தின் இரக்கிய மற்ம
ளவாதுகவாவலர்களவாக செயல்ளடுகின்மன.

சிஐடியு விண்ணப்ளம் செய்யும்,  தெமிழ்  தமிழ்நவாடு அரெவாங்கம்,
சதெவாழிலவாளர்களின் உரிலிய மகள் மீது தெவாக்குதெல் சதெவாடுத்து வரும்
ஒரு நீண்ட ளதிலவக் சகவாண்ட அலனந்திந்திய அண்ணவா
திரவாவிட முன்் வனற்ம கதிற்கு அழைகத்தினவால் (அஇஅதிமுக)  தெலலலிய ம
தெவாங்கப்ளடுகிமது. 

பிரதெிய ம ிய மந்திரி  தமிழ்ந் வரந்திர ் விய மவாடியின் வலதுெவாரி பி் வஜபி ிய மத்திய
அரெவாங்கத்திற்கு அஇஅதிமுக ஆதெரவளிக்கிமது, இது ெர்வ் வதெெ
முதெலீட்லட ஈர்க்கும் ் வ தமிழ்நவாக்கில் சதெவாழிலவாளர்கள் உரிலிய மகள்
ிய மற்றம் நிலலலிய மகளின் மீதெவான ஒரு தெவாக்குதெலின் ஒரு
ளகுதியவாக ஒப்ளந்தெம் ிய மற்றம் தெற்கவாலிக உலதிற்கு அழைப்பு முலமலய
விரிவுளடுத்துகிமது.

ிய மவா் வவவாயிஸட்டுகளுடன் இலணந்துள்ள உலதிற்கு அழைக்கும் ிய மக்கள்
சதெவாழிற்ெங்க ிய மவாிய மன்மம் செவ்வவாய் எதிர்ப்பில் ளங்கு சளற்மது.
சவளிப்ளலடயவாக நீதிிய மன்மங்கள் ிய மற்றம் அஇஅதிமுக
ஆகியவற்லம உயர்த்திப் பிடிக்கும் சிபிஎம் குறித்து அது எந்தெ
விிய மர்ெனமும் செய்யவில்லல.

கூட்டப்ளட்ட சதெவாழிலவாளர்கள் ிய மத்தியில் உலரயவாற்றம் ் வளவாது,
சிபிஎம் தெலலவர் ிய மற்றம் சி.ஐ.டி.யு.வின் தெமிழ் தமிழ்நவாடு ிய மவாநில
தெலலவரவான ஏ.  செநந்தெரரவாஜன்,  அரசு அதிகவாரங்களுக்கு
அவரது ெங்கத்தின் அடிளணிலவ சவளிப்ளடுத்தும் வலகயில்
உலரயவாற்றினவார்.

சதெவாழிலவாளர்கள் ் வளவாலிஸ தெலலயீட்லட எதிர்த்து நிற்க
் வவண்டும் என்றம் தெங்கள் ஜன தமிழ்நவாயக உரிலிய மலயக் கவாப்ளவாற்ம
் வவண்டும் என்றம் விரும்பியலதெ உணர்ந்தெ செநந்தெரரவாஜன்
அலிய மதியவாக இருக்குிய மவாறம்,  ் வவலலநிறத்தெம் செய்ளவர்கள்
தெங்கலள (் வளவாலிஸ)  தெடுத்து அலடப்ளலதெ ஏற்றக் சகவாள்ள
் வவண்டும் என்ற அலதிற்கு அழைப்பு விடுத்தெவார்.

"சதெவாழிற்ெவாலல என்ம சிலமச்ெவாலலயில் இருப்ளலதெ விட
சிலமச்ெவாலலயில் இருப்ள் வதெ ் விய மல்"  என்ற செநந்தெரரவாஜன்
சிடுமூஞ்சித்தெனிய மவாக அறிவித்தெவார். "இன்ற  தமிழ்நவாங்கள் ெிய மவாதெவானிய மவாக
லகது செய்யப்ளடு் வவவாம்,  ் வதெவாதிற்கு அழைர்கள் ஒத்துலதிற்கு அழைக்க ் வவண்டும்
என்ற  தமிழ்நவான் ் வகட்டுக்சகவாள்கி் வமன்."

"இந்தெ ் வவலலநிறத்தெத்திற்கு கவாரணிய மவான நிர்வவாகத்திற்கு
எதிரவாக  தமிழ்நடவடிக்லக எடுக்க ் வவண்டும்"  என்ற அவர்
அதிகவாரங்களிடம் ிய மன்மவாடினவார்.  ஆலலநிறத்தெத்லதெ ெரிசெய்யும்
சளவாருட்டு ளவாதிக்கப்ளட்ட சதெவாழிலவாளர்கள் மீண்டும் ளணியில்
அிய மர்த்தெப்ளட ் வவண்டும் என்ம சதெவாழிலவாளர் ஆலணயரின்
ஆ் வலவாெலனலய பின்ளற்ம தெவறிவிட்டது என்ற செநந்தெரரவாஜன்
நிறவனத்தின் மீது கண்டனம் சதெரிவித்தெவார்.

வறலிய ம ஊதியங்கள் ிய மற்றம் ் விய மவாெிய மவான ளணி நிலலலிய மகளின்
அடிப்ளலடயில் சிமப்பு சளவாருளவாதெவார ிய மண்டலங்கலள அலிய மத்து

ெர்வ் வதெெ முதெலீட்டவாளர்களுக்கு உதெவுவதெற்கவாக சுதெந்திர ெந்லதெக்
சகவாள்லககலள செயல்ளடுத்துகின்ம சளரிய வணிகக் கட்சிகள்
ளற்றி செநந்தெரரவாஜன் எந்தெ விிய மர்ெனத்லதெயும் செய்யவில்லல.
CPM தெலலலிய மயிலவான இடது முன்னணி,  ் விய மற்கு வங்கம்,
் வகரளவா ிய மற்றம் திரிபுரவா ிய மவாநில அரெவாங்கங்கலள கட்டுப்ளவாட்டில்
லவத்திருக்கும் ் வளவாது அ் வதெ் வளவான்ம சதெவாழிலவாள வர்க்க
வி் வரவாதெக் சகவாள்லககலள அமுல்ளடுத்தியது.

செவ்வவாயன்ற,  சதெவாழிற்ெங்கங்களுடன் ிய மவாவட்ட நிர்வவாகி
ஏற்ளவாடு செய்திருந்தெ கூட்டங்கலள நிறவனம் புமக்கணித்தெதெவாக
சிஐடியு தெலலவர் வினவினவார். "அடுத்தெ 14  தமிழ்நவாட்களுக்குள் இந்தெ
் வளவாரவாட்டம் தீர்க்கப்ளடவில்லலசயன்மவால்,  எங்கள் 40
சதெவாழிற்ெங்கங்கள் இந்தெ பிரவாந்தியத்தில் ் வவலலநிறத்தெம்
செய்யும் என்ற  தமிழ்நவாங்கள் அறிவிக்கி் வமவாம், இந்தெ ் வளவாரவாட்டத்லதெ
ிய மவாநில முழுவதும் ளல்் வவற வடிவங்களில்  தமிழ்நவாங்கள் எடுத்துச்
செல்் வவவாம்" என்ற அவர் அறிவித்தெவார்.

இந்தெ கருத்துக்கள் சவற்ற செவால்லவாட்சிலய விட ் வவற ஒன்றம்
இல்லல.  சதெவாழிற்ெங்கம் மீண்டும் மீண்டும்
சதெளிவுளடுத்தியுள்ளது என்னசவன்மவால் அது,
் வவலலநிறத்தெத்லதெ கவாட்டிக்சகவாடுப்ளதெற்கவாக நிறவனங்கள்
ிய மற்றம் அரசு அதிகவாரிகளுடன் ஒன்றளட்டு ் வவலல செய்கிமது.

லகது செய்யப்ளட்டபின் ஒரு சதெவாழிற்ெங்க அறிக்லகயில் இது
அடிக்் வகவாடிட்டுக் கவாட்டப்ளட்டது. "சதெவாழிலவாளர்கள் மீது ் வளவாலிஸ
அடக்குமுலமலய கட்டவிழ்த்து விட்டது” குறித்து அஇஅதிமுக
அரெவாங்கத்லதெ அந்தெ அறிக்லக கண்டனம் செய்தெது,  அதென்
பின்னர் இந்தெ விவகவாரத்தில் "தெலலயீடு" செய்யும்ளடி ிய மற்சமவாரு
் வவண்டு் வகவாளும் விடுத்தெது. 

WSWS நிருளர்கள் செவ்வவாயன்ற ் வளரணியில் ளங்சகடுத்தெ
சதெவாழிலவாளர்களுடன் ் வளசினர்.

27  வயதெவான யிய மஹவா இந்தியவா சதெவாழிலவாளி கதிர்,  "எங்கள்
முக்கிய ் வகவாரிக்லக,  இரண்டு ளணி நீக்கம் செய்யப்ளட்ட
சதெவாழிலவாளர்கலள ிய மறளடி ் வவலலயில் இலணக்க ் வவண்டும்.
 தமிழ்நவாங்கள் எங்கள் சதெவாழிற்ெங்கத்லதெ அங்கீகரிக்க ் வவண்டும்
என்றம் அலதிற்கு அழைப்பு விடுகி் வமவாம்.

" தமிழ்நவாங்கள் ெம்ளள உயர்லவ விரும்புகி் வமவாம்.   தமிழ்நவான் ிய மற்சமவாரு
வவாகன நிறவனத்தில் ் வவலல செய்் வதென்.  நிரந்தெர
சதெவாழிலவாளியவாக ் வவண்டும் என்ம  தமிழ்நம்பிக்லகயுடன் இந்தெ
நிறவனத்தில்  தமிழ்நவான் இலணந்துசகவாண்் வடன்.   தமிழ்நவான் இப்் வளவாது
நிரந்தெரிய மவாக இருந்தெவாலும்,  என் ெம்ளளம் மிகவும் குலமவு.
இரண்டு ெக்கர வவாகன நிறவனங்களில் சளரும்ளவாலவானலவ,
ிய மவாதெ ெம்ளளிய மவாக 25,000  ரூளவாய் [340  அசிய மரிக்க டவாலர்]
ிய மட்டு் விய ம வதிற்கு அழைங்குகின்மன."

"கம்சளனி விதிகலள ஏற்க ் வவண்டுசிய மன்ற நிர்ப்ளந்திப்ளதெற்கவாக
நிர்வவாகம் எங்கலள ளயமுறத்துகிமது. அப்் வளவாதுதெவான் அவர்கள்
எங்கலள ் வவலலக்குத் திரும்ள அனுிய மதிப்ளவார்களவாம்.  எங்கள்
உரிலிய மகளுக்கவான ் வளவாரவாட்டத்லதெ சதெவாடர்வதில்  தமிழ்நவாங்கள்
உறதியவாக உள்் வளவாம்."

ிய மற்சமவாரு யிய மஹவா இந்தியவா சதெவாழிலவாளி செல்வம் கூறினவார்:
"ஒரு சதெவாழிற்ெங்கத்லதெ உருவவாக்குவதெற்கவான உரிலிய ம
எங்களுக்கு உண்டு.  அலனத்து ் வவலலநீக்கம் செய்யப்ளட்ட
சதெவாழிலவாளர்கலளயும் ிய மறளடி ் வவலலயில் லவக்க ் வவண்டும்
என்ம எங்கள் ் வளவாரவாட்டம் சதெவாடரும்."


