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பெருகிவரும் சமூக எதிர்ப்புக்கு மத்தியில

இந்திய உயரடுக்கு கு த்கு தேசிய அளவி அளவிலய அளவிலான
கு த்கு தேர்்கு தேலுக்கு ெ்கு தேட்டத்துடன் ்கு தேயய அளவிலாரய அளவிலாகின்றது.

By Wasantha Rupasinghe and Keith Jones, 27 March 2019 

இந்தியியாவின மிகவும பதட்ட்டமியான அரசியல சூழல நிலவுகினற நிநிலலயில

ததசிய அளவிலியான ததர்தலுக்கியான பிரச்ச்சியாரம நடந்துதுககியாண்டிருக்கிறது.

ஐந்து வருடங்களுக்க முனப தவநிலலவியாய்ப்ப ்டமற்றும வளர்ச்சிக்சிக்கியான
தபியாலியியான வியாக்கறுதிகநிலள அளித்து, ஆட்சிநிலய பிடித்துக்துககியாண்ட இந்து
த்டமலியாதிக்கவியாத பியாரதிய ஜனதியா கட்சி (பிதஜபி) மீது ்டமட்டு்டமலலியா்டமல மூனறு
தச்சியாப்தங்களியாக முனதுகனடுக்கப்பட்ட நவ தியாரியாளவியாத “சீர்திருத்த”  வியாதத்தின
அழிவுகர்டமியான விநிலளவுகளுக்க எதிரியாகவும இந்தியியாவின துகதியாழிலியாளர்கள
்டமற்றும உநிலழப்பியாளிகள ்டமத்தியில ஆழ்ந்த தவரூனறிய தகியாபம
ஏற்பட்டிருக்கிறது.

எவ்வியாறியாயினும,  இந்த தகியாபம,  இந்திய ஸ்தியாபக அரசியலில ஒரு
உண்நில்டமயியான அலலது ச்சியாதக்டமியான துகவளிப்பியாட்நிலட கியாணமுடியியாது.  பூதகியாள
மூலதனத்திற்கியாக ஒரு ்டமலிவுகூலித் துகதியாழிலியாளர் துகதியாகப்நிலப இந்தியியாவில
உருவியாக்கம தநியாக்கத்துடன “முதலீட்டியாளர் ச்சியார்ப”  துககியாளநிலககநிலள
நநிலடமுநிலறப்படுத்துவதில பிதஜபி ்டமற்றும கியாங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து
ஸ்ரியாலினிச்ச இந்திய கமயூனிச்சக் கட்சி (்டமியார்சிஸ்ட்)  அலலது சிபிஎம வநிலர
அநிலனத்துக் கட்சிகளும உடந்நிலதயியாக இருந்திருக்கிறியார்கள.  த்டமலும துகதற்க
ஆசியியாநிலவ ஏகியாதிபத்திய சூழ்ச்சி ்டமற்றும த்டமியாதலகநிலள உண்டியாக்கம துகபரிய
நீர் சுழலுக்கள இனனும ஆழ்டமியாக இழுத்து துகச்சலவது ்டமற்றும கடந்த ்டமியாதம
துகவட்ட துகவளிச்ச்ச்டமியாக கியாட்டியவியாறியாக பியாகிஸ்தியானுடன ஒரு தபரழிவுகர்டமியான
யுத்தத்நிலத தூண்டும அச்சுறுத்தநிலல துககியாண்டிருந்த தபியாதிலும அநிலனத்து
கட்சிகளுத்டம இந்திய முதலியாளித்துவத்தின துகபரும வலலரச்சியாகம
அபிலியாநிலச்சகளுக்க ஆதரவளிக்கினறன.

இந்த ததர்தல ஏழு பிரியாந்திய கட்டங்களியாக நடக்கவிருக்கிறது, இப்தபியாதிருந்து
ஏப்ரல 11  வியியாழக்கிழநில்டம இரண்டு வியாரங்களில துகதியாடங்கி த்டம 19  ஞாியாயிறு
முடிவநிலடகிறது.  த்டம 23  அனறு வியாக்ககள எண்ணப்படுகினறன.  ததசிய
ததர்தலகள நநிலடதுகபறும அதத ச்ச்டமயத்தில ஆந்திர பிரததச்சம,  அருணியாச்ச்சலப்
பிரததச்சம,  ஒடிச்சியா ்டமற்றும சிக்கிம ஆகிய நியானக ்டமியாநிலங்களில
ச்சட்டப்தபரநிலவத் ததர்தலும நடக்கினறது.  ஆனியால இந்தியியா பியாகிஸ்தியான
மூதலியாபியாய தபியாட்டியின நில்டமயப் பளளியியாக இருக்கம இந்தியியாவில முஸ்லீம
்டமக்கநிலள துகபருமபியானநில்டமயியாக துககியாண்ட ஒதர ்டமியாநில்டமியான ஜமமு கியாஷ்மீரில
ததர்தல நடக்கவிலநிலல.  கடந்த யூன ்டமியாதம துகபருகிவரும ்டமக்கள
எதிர்ப்பகநிலள நிலகயியாளவது கறித்த முரண்பியாடுகளினியால, பிதஜபி ஐ இநிலளய
பங்கியாளியியாக துககியாண்டிருந்த ்டமியாநில அரச்சியாங்கம வீழ்ச்சி கண்ட பினனர்,
“பியாதுகியாப்ப”  அக்கநிலறகநிலள கியாரணம கியாட்டி ஜமமு கியாஷ்மீர் மீது
கியாலவநிலரயற்ற ்டமத்திய அரசு ஆட்சிநிலய பிதஜபி அரச்சியாங்கம
அமுலபடுத்தியுளளது.

இந்தியியாவில துகபருமபியாலும தவறியாக நிரூபிக்கப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பகள
பிரத்டமர் நதரந்திர த்டமியாடியும அவருநிலடய பிதஜபி கட்சியும ஆட்சிநிலய தக்க
நிலவத்துக் துககியாளளும எனறு சுட்டிக்கியாட்டுகினறன.  ஆனியால கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகநிலளப் தபியாலலலியா்டமல,  தங்கள பியாரியாளு்டமனற துகபருமபியானநில்டமக்கியாக
அவர்களுநிலடய ததசிய ஜனநியாயக கூட்டணியின கூட்டியாளிகளின வியாக்ககளில
அவர்கள தங்கியிருக்க தவண்டும.

பி.தஜ.பி இன சிக்கன நடவடிக்நிலக ்டமற்றும பிற்தபியாக்க கறித்த பதிவு

பியா.ஜ.க.வின ததர்தல பிரச்ச்சியாரம,  த்டமியாடிநிலய தியானியாக ததியானறிய ஒரு இந்து
"பலச்சியாலி"  எனறும உறுதியியாக "த்டமதுகலழுந்து வரும"  இந்தியியாவின
்டமறுபிறப்நிலப அவர் துகவளிப்படுத்துவதியாகவும கூறி துகபரு்டமளவில அவநிலர

சுற்றியதியாக முனதுகனடுக்கப்படுகினறன.  பியா.ஜ.க பிரச்ச்சியாரத்தின ்டமற்துகறியாரு
முக்கிய அமச்சம எனனதுகவனறியால, த்டமியாடி அரச்சியாங்கம "உலநிலகதய அதிச்சயிக்க
நிலவக்கம" துகபியாருளியாதியார வளர்ச்சிநிலய வழங்கியுளளது எனற கூற்றியாகம.

2014 இல,  இந்தியியாவின துகபருநிறுவன துகச்சலவந்தத் தட்டினர் பி.தஜ.பி.  ஐ
ஆட்சிக்க துககியாண்டு வந்தனர். அதன மூல்டமியாக நவ-தியாரியாளவியாத சீர்திருத்தத்நிலத
விநிலரவுபடுத்துவதற்கம ்டமற்றும உலக அரங்கில அதன நலனகநிலளயும
அபிலியாநிலலாஷைகநிலளயும இனனும தீவிர்டமியாக நிநிலல நியாட்டுவதற்கம ஆகம.

ஐந்து ஆண்டுகளுக்க பினனரும கூட,  பி.தஜ.பி,  அதன அநிலனத்து
தபியாட்டியியாளர்களிடம இருந்தும த்டமலும ஒட்டு துக்டமியாத்த்டமியாக அநிலவ
அநிலனத்திலிருந்தும கூட மிக கூடுதலியாக துகதியாழிலநிறுவன நனதுககியாநிலடகநிலள
துகபறுவதில முனனணியில உளளது.

எவ்வியாறியாயினும,  ஆளும உயரடுக்கின சில பிரிவுகள பி.தஜ.பி ஒரு
சுழலகியாற்நிலற விநிலதக்கினறது எனற அச்ச்சத்தில உளளனர்:  அதன
நச்சுத்தன்டமியான வகப்பவியாத அரசியலியானது ச்சமூக கட்டநில்டமப்நிலப தகர்க்கினறது
்டமற்றும அரசு நிறுவனங்களுக்களள ்டமக்கள ஆதரவு தனநில்டமநிலய
பலவீனப்படுத்துகிறது ்டமற்றும இந்தியியாவின வளர்ச்சி கறித்த அதன
விடியாப்பிடியியான தமபட்டம ்டமற்றும துகபியாருளியாதியார பளளிவிபரங்கநிலள
துகபியாய்யியாக ்டமியாற்றியநில்டமப்பது ்டமற்றும மூடி்டமநிலறப்பது ஆகியவற்றினியால
துகபருமபியானநில்டம ்டமக்கள எதிர்துககியாளளும கடுநில்டமயியான யதியார்த்தத்நிலத ்டமநிலறக்க
முடியியாது.

இந்தியியாவின வளர்ச்சியின பலனகநிலள ஒரு சிறிய முதலியாளித்துவ உயரடுக்க
ஏகதபியாக்டமியாக துககியாண்டுளளது.  2015 ்டமற்றும 2017 க்க இநிலடயில,
உச்ச்சத்திலிருக்கம 1 ச்சதவீதத்தினருக்க துகச்சியாந்த்டமியான இந்தியியாவின துகச்சலவம, 53
இலிருந்து 73 ச்சதவிகிதம வநிலர உயர்ந்தது,  மீதமுளள 99 ச்சதவிகிதத்நிலத 27
ச்சதவிகிதத்தினர் பகிர்ந்து துககியாண்டனர்.

துகபருநிறுவன ஊடகங்களின துகபரும பகதியினரும கூட இப்தபியாது
ஒப்பக்துககியாளகினறவியாறு இந்தியியாநிலவ ஒரு விவச்சியாய ்டமற்றும தவநிலலகள
துகநருக்கடி ஆகிய இரண்டும சூழ்ந்துளளது.  ஒரு ்டமநிலறக்கப்பட்ட அரச்சியாங்க
அறிக்நிலகயினபடி 2003 ல துகதியாழிலியாளர்கள பங்களிப்ப விகிதம 63.7 ச்சதவிகிதம
இருந்து 2017-18 ல 49.8 ச்சதவிகிதம வநிலர வீழ்ச்சியநிலடந்தது,  ஏதுகனனறியால
பலலியாயிரக்கணக்கியான ்டமக்கள தற்தபியாது இலலியாத தவநிலலநிலயத் ததடுவநிலத
நிலகவிட்டுளளியார்கள.

பிதஜபி டிச்சமபர் ்டமியாதம மூனறு ்டமியாநில ததர்தலகளில —்டமத்தியப் பிரததச்சம,
ச்சத்திஸ்கர் ்டமற்றும இரியாஜஸ்தியான—  ததியாலவி அநிலடந்ததியால
ஆடிப்தபியாயிருக்கிறது,  அநிலவ வரலியாற்று ரீதியியாக அதன பிரதியான ஆதியார
தளங்களியாக ஹிந்தி தபசும பகதிநிலய தச்சர்ந்தநிலவ,  த்டமலும ச்சமீபத்திய
்டமியாதங்களில உணரக்கூடியதியாக வளர்ச்சியநிலடயும ச்சமூக எதிர்ப்பினியாலும
ஆடிப்தபியாயுளளது.  இது ஜனவரி ்டமியாதம த்டமியாடி அரச்சியாங்கத்தின துகபருவணிக
ச்சியார்ப துகபியாருளியாதியார துககியாளநிலககளுக்க எதிரியான விவச்சியாயிகள எதிர்ப்பக்கள
்டமற்றும இரண்டு நியாள துகபியாது தவநிலலநிறுத்தத்தில தகியாடிக்கணக்கியானவர்கள
பங்கபற்றியநிலதயும உளளடக்கம. 

துகபருகிவரும ச்சமூக தகியாபத்நிலத திநிலச்ச திருப்பவும அதன இந்து வலதுச்சியாரி
தளத்நிலத அணிதிரட்டுவதற்க்டமியான முயற்சியில,  பியாகிஸ்தியானுடன ஒரு தபியார்
துகநருக்கடிநிலயத் தூண்டுவதற்கியாக ஜமமு ்டமற்றும கியாஷ்மீரில பிப்ரவரி 14
பலவியா்டமியா பயங்கரவியாத தியாக்கதநிலல பி.தஜ.பி.  பயனபடுத்திக் துககியாண்டது.
அந்த தியாக்கதலுக்க பியாகிஸ்தியாநிலன தண்டிக்கப் தபியாவதியாக தபசிய த்டமியாடியின



உறுதிதுக்டமியாழிநிலய நிநிலறதவற்றி கியாட்டும வநிலகயில, 1971 இந்திய-பியாகிஸ்தியானிய
யுத்தத்திற்கப் பினனர் முதல தடநிலவயியாக பிப்ரவரி 25 அனறு
பியாக்கிஸ்தியானுக்கள இந்திய தபியார் வி்டமியானங்கள ஊடுருவி துகச்சனறு தியாக்கின.

இது,  பியாகிஸ்தியான எதிர் தியாக்கதல நடத்துவதில முடிவநிலடந்தது,  இது
துகதற்கியாசியியாவின தபியாட்டி அணுஆயுத ச்சக்திகநிலள யுத்தத்தின விளிமபிற்க
துககியாண்டுவந்தியாலும கூட,  பிதஜபி ்டமற்றும துகபருநிறுவனங்களின
துகபருமபகதிகள இந்தியியாவின வியான தியாக்கதநிலல ஒரு மிகத்திறநில்டமயியான
தியாக்கதலியாக துகதியாடர்ந்து தூக்கிப்பிடிக்கினறனர்.  பியாகிஸ்தியானுடனியான
இந்தியியாவின "மூதலியாபியாய கட்டுப்பியாட்நிலட"  த்டமியாடி தகர்த்துகதறிந்து விட்டியார்
எனறு அவர்கள கூறுகினறனர்.  த்டமலும இந்திய கியாஷ்மீரில நடத்தப்பட்ட
துகபரும பயங்கரவியாதத் தியாக்கதலகளுக்க பியாகிஸ்தியாநிலன தண்டிப்பதற்க
இந்தியியாவுக்களள "உரிநில்டம"க்க ச்சர்வததச்ச அங்கீகியாரத்நிலதயும அவர் துகவனறியார்
எனறனர்.

கியாங்கிரஸ் கட்சி ்டமற்றும அவர்களுக்க ச்சக்தி துககியாடுக்கம ஸ்ரியாலினிச்சவியாதிகள

கடந்த ்டமியாத தபியார் துகநருக்கடிக்க கியாங்கிரஸ் கட்சியின பதிலிறுப்ப,  ்டமற்நிலறய
எதிர்க்கட்சிகநிலள தபியானறது தியான.  அதியாவது இந்திய வியான தியாக்கதலகநிலள
அது பியாரியாட்டியது,  ஆனியால அதநிலன பியா.ஜ.க அயரியாது தங்களது ததர்தல
ஆதியாயத்திற்கியாக பயனபடுத்தியதபியாது முரண்பட்டது,  அதற்கியான அநிலனத்து
பியாரியாட்டுக்களும இந்திய இரியாணுவத்தின “கதியாநியாயகர்களுக்க”  தியான துகச்சலல
தவண்டும எனறு எதிர்த்து வியாதிட்டது.

ஒரு நீடித்த ததர்தல ததியாலவிகளினியால துவண்டு தபியாயிருந்த இந்திய
முதலியாளித்துவ வர்க்கத்தின வரலியாற்று ஆளும கட்சியியான கியாங்கிரஸ்,  கடந்த
டிச்சமபர் ்டமியாநில ததர்தலகளின மூல்டமியாக அத்திதுகநலின (திடீர் ஊக்க ்டமருந்து)
கிநிலடக்கம வநிலரயில,  அதன ்டமரணப் படுக்நிலகயில இருப்பது தபியானறு
ததியானறியது.

இப்தபியாது ரியாகல கியாந்தி ்டமற்றும அவரது தியாய் தச்சியானியியா கியாந்தி
தநிலலநில்டமயிலியான ஒரு பரமபநிலர கட்சியியான கியாங்கிரஸ், துகபியாருளியாதியார அலலது
துகவளியுறவுக் துககியாளநிலகயில பியா.ஜ.க.  உடன கணிச்ச்டமியான தவறுபியாடுகள
எநிலதயுத்டம துககியாண்டிருக்கவிலநிலல. உண்நில்டமயில, முதலியாளித்துவ வர்க்கத்தின,
சுதந்திரத்திற்க பிந்நிலதய அரசு தநிலலநில்டமயிலியான வளர்ச்சி திட்டத்நிலத
நிலகவிடுவநிலத ்டமட்டுமிலலியா்டமல ஒரு இந்திய-அதுக்டமரிக்க “பூதகியாள மூதலியாபியாய
கூட்டியாண்நில்டமநிலய”யும அது பினபற்றியதுடன,  இந்தியியாநிலவ ஒரு துகபரிய
இரியாணுவ வலலரச்சியாக ்டமியாற்றும முநிலனப்பிலும கியாங்கிரஸ் தீர்க்க்டமியாக
முனதனியாக்கி துகச்சனறது.

ஆனியால,  தவநிலலகள பற்றியாக்கநிலற,  விவச்சியாயத்திற்க அரச்சியாங்க ஆதரவு
இலலியாநில்டம ்டமற்றும கடன —  துக்டமியாத்த ததசிய உற்பத்திக்க இநிலடயிலியான
விகிதியாச்சியாரத்நிலத கநிலறக்கம துகபயரில பியா.ஜ.க திணித்த மிருகத்தன்டமியான
சிக்கன நடவடிக்நிலககளுக்க எதிரியான பரவலியான தகியாபத்நிலத கியாங்கிரஸ்
எவ்வியாறியாயினும பயனபடுத்திக்துககியாளள எண்ணுகிறது.  ஒரு “உத்தரவியாத்டமியான
வருடியாந்தர வரு்டமியான” திட்டம கறித்து கியாங்கிரஸ் தமபட்டம அடிக்கிறது. அது
அதிகபட்ச்ச்டமியாக மிக வறியநிநிலலயிலுளள 20  ச்சதவீத்டமியான இந்திய
கடுமபங்களுக்க வருடத்திற்க 72,000 ரூபியா (அலலது சு்டமியார் 1,000 அதுக்டமரிக்க
டியாலர்கள) வநிலரயில வழங்கம, அத்துடன ்டமியாதத்திற்க 12,000 ரூபியாவியாக (172
அதுக்டமரிக்க டியாலர்களியாக) அவர்களது வரு்டமியானத்நிலத உயர்த்தும கறிக்தகியாநிலள
துககியாண்டது.

இவற்றில துகபருமபியாலியானநிலவ துகவறும துகவற்று தவட்டுக்கள தியான,  கியாரணம,
பல ஆண்டுகளுக்க வழங்கப்படும இந்த திட்டத்தின விவரங்கநிலள கியாங்கிரஸ்
கட்சி துகவளியிட தவறி விட்டது ்டமட்டு்டமலலியா்டமல,  அதன துகபரும பகதி,
“கட்டுப்படுத்தல”  மூல்டமியாக அதியாவது,  தற்தபியாநிலதய ச்சமூகநலச் துகச்சலவு
திட்டங்கநிலள துகவட்டுவதன மூல்டமியாக வழங்கப்படும.

பியாகிஸ்தியான மீதியான த்டமியாடியின "துலலிய தியாக்கதலகள" கறித்த தமபட்டங்கள
பற்றிய ஒரு கறிப்பில,  ரியாகல கியாந்தி பளுகினியார்,  அதியாவது கியாங்கிரஸின
தபியாலியியான உத்தரவியாத்டமியான வரு்டமியானம திட்டம "வறுநில்டம மீதியான துலலிய
தியாக்கதல"  எனறியார்.  ஆனியால கியாந்தியின சில அரசியல பநிலகயியாளிகள கூட
கறித்துக் துககியாண்டியார்கள அதியாவது இந்தியர்கநிலள வறுநில்டமயிலிருந்து நீக்கப்
தபியாவதியாக பல தநிலலமுநிலறகளியாகதவ கியாங்கிரஸ் கூறி வந்துளளது. 1971 இல
ரியாகல கியாந்தியின பியாட்டி,  இந்திரியா கியாந்தி “வறுநில்டமநிலய ஒழிப்தபியாம”  (Garibi

Hatao) எனற வியாக்கறுதி அளித்து துகபருவியாரியியான ததர்தல துகவற்றி துகபற்றியார்.

பியா.ஜ.க.வின "பிரிவிநிலனவியாத" வகப்பவியாத அரசிநிலயயும கியாங்கிரஸ் கண்டனம
துகச்சய்கிறது.  ஆனியால அதுதவ துகவட்கமினறி இந்து வலதுடன தச்சர்ந்து ச்சதி
துகச்சய்துளளது, அதில உட்படுவது - உச்ச்சநீதி்டமனற உத்தரவினபடி துகபண்களுக்க
ஒரு தகரள ச்சனனதிநிலய திறப்பதற்க எதிரியான ஆர்எஸ்எஸ் தநிலலநில்டமயிலியான
கிளர்ச்சிக்க முழு ்டமனதியான ஆதரநிலவ வழங்கவது,  ்டமற்றும ்டமத்திய பிரததச்ச
அரச்சியாங்க நிகழ்ச்சி திட்டத்தின நில்டமயத்தில "பசு பியாதுகியாப்நிலப"
நிலவத்திருப்பதியாகம. 

கியாங்கிரஸ் பல தரப்பட்ட பிரியாந்திய ்டமற்றும ச்சியாதிய கட்சிகளுடன தச்சர்ந்து ஒரு
"்டமியாதுகபரும கூட்டணிநிலய" உருவியாக்கம எண்ணத்துடன வலம வந்தது. ஆனியால
இறுதியில அது விரல விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில ்டமியாநிலங்களில ்டமட்டுத்டம
ததர்தல கூட்டணிகநிலள உருவியாக்கியுளளது.  இதற்க இரண்டு கியாரணங்கள
உளளன.  ஒனறு,  ஒரு உண்நில்டமயியான ததசியக் கட்சியியாக தனநிலன மீண்டும
நிநிலலநிறுத்துவதற்கியான அதன முயற்சிகள முழுவநிலதயும ஒரு ”்டமியாதுகபரும
கூட்டணி"  கீழறுத்து விடும எனறு கியாங்கிரஸ் தநிலலநில்டம அஞ்சியது.
கியாங்கிரஸின பலவீனத்நிலத அறிந்து துககியாண்ட அதற்க கூட்டியாளிகளியாக
இருக்கக்கூடிய பல -  வட இந்தியியாவில ச்ச்டமியாஜ்வியாதி கட்சி (SP) ்டமற்றும
பகஜன ச்ச்டமியாஜ் கட்சி (BSP)  ்டமற்றும ஆந்திர பிரததச்சத்தில துகதலுங்க ததச்சம
கட்சி (TDP) ்டமற்றும துகதலுங்கியானியா – தபியானறநிலவ கடின்டமியான தபரம தபசின. 

அநிலவ தங்களது நிலககநிலள சுதந்திர்டமியாக நிலவத்துக் துககியாண்டியால தியான,
ஒட்டுகள எண்ணிய பினனர்,  கியாங்கிரஸ் ்டமற்றும பியா.ஜ.க.  ஆகிய இரு
கட்சிகளுடனும அநில்டமச்ச்சர் பதவிகளுக்க தபரம தபசுவதற்க மிகவும பல்டமியான
நிநிலலயிலிருக்க முடியும எனறு கணக்க தபியாடுகினறன –  அவற்றில பல
பியா.ஜ.க. வின முனனியாள கூட்டியாளிகள. 

CPM, ்டமற்றும அதன ச்சதகியாதர ஸ்ரியாலினிச்ச கட்சியியான,  இந்திய கமயூனிஸ்ட்
கட்சி (CPI) ்டமற்றும அவர்களது இடது முனனணி கடந்த மூனறு தச்சியாப்தங்களியாக
துகதியாழிலியாள வர்க்கத்நிலத அரசியல ரீதியியாக அடக்கவதில முக்கிய பங்க
வகித்துளளன. 1991 முதல 2008 வநிலரயிலியான அடுத்தடுத்த வலதுச்சியாரி இந்திய
அரச்சியாங்கங்கநிலள ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள தக்க நிலவத்துளளனர்,  அவற்றில
துகபருமபியாலியானநிலவ கியாங்கிரஸ் தநிலலநில்டமயிலியானநிலவ. த்டமலும, த்டமற்க வங்கம,
தகரளியா ்டமற்றும திரிபரியா தபியானற அவர்கள ஆட்சி துகச்சய்த இடங்களில,
அவர்கதள "முதலீட்டியாளர் ச்சியார்ப துககியாளநிலககள" எனறு ஒப்பக் துககியாண்டவற்நிலற
அமுலபடுத்தினர்.

த்டமியாடி ்டமற்றும அவரது பியா.ஜ.க வின வடிவத்தில,  முதலியாளித்துவ வர்க்கம
பிற்தபியாக்க வகப்பவியாதம ்டமற்றும ச்சர்வியாதிகியார தபியாக்நிலக தழுவி நிற்கம
தபியாது,  அதற்க ஸ்ரியாலினிஸ்டுகளின பதிலிறுப்ப,  த்டமலும வலதிற்க
திருமபவதியாக இருந்தது.  அவர்கள முதலியாளித்துவத்தின கட்சிகள ்டமற்றும
அதன அரசுடன துகதியாழிலியாள வர்க்கத்நிலத பிநிலணத்து தபியாடும முயற்சிகநிலள
இரட்டிப்பியாக்கினர். 

பியாஜக நிலவ எதிர்துககியாளவதற்கம த்டமலும "ஜனநியாயகம”  ்டமற்றும ”கடியரநிலச்ச
கியாப்பியாற்றுவதற்கம",  துகதியாழிலியாள வர்க்கம ்டமற்றும ஒடுக்கப்பட்ட ்டமக்கள ஒரு
”்டமியாற்று ்டமதச்ச்சியார்பற்ற"அரச்சியாங்கத்நிலத ததர்ந்துகதடுக்க பியாடுபட தவண்டும –
அதியாவது ்டமற்துகறியாரு வலதுச்சியாரி முதலியாளித்துவ அரச்சியாங்கத்நிலத
அதிகியாரத்துக்கக் துககியாண்டுவருவதற்க உதவி துகச்சய்ய தவண்டும,  அது
கியாங்கிரஸ் தநிலலநில்டமயிலியானதியாக இருப்பதற்கியான வியாய்ப்நிலப துககியாண்டதியாகவும,
துகதியாழிலியாளர் வர்க்கத்தின மீதியான ஆளும வர்க்கத்தின சுரண்டநிலல
உக்கிரப்படுத்துவதற்கியான திட்டத்திற்க அர்ப்பணித்ததியாகவும,  அத்துடன
சீனியாவிற்க எதிரியான வியாஷிங்டனின இரியாணுவ மூதலியாபியாய தியாக்கதலில அதன
எடுபிடியியான இந்தியியாவின பியாத்திரத்நிலத பரியா்டமரிக்கவும விஸ்தரிக்கவும
துகச்சய்வதியாக இருக்கம.

ஒரு அச்சுறுத்தலியாக இந்து வலது வளர்ந்திருக்க முடிந்தது எனறியால,  அது
திட்டவட்ட்டமியாக துகதியாழிலியாள வர்க்கத்நிலத அரசியலரீதியியாக ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள
முட்டமியாக்கிவிட்டது தியான கியாரணம,  ச்சமூக துகநருக்கடிக்க அதன துகச்சியாந்த
தச்சியாச்சலிச்ச தீர்நிலவ முனதுகனக்க விடியா்டமல தடுத்தது த்டமலும வலது ச்சியாரி
முதலியாளித்துவ கட்சிகள ்டமற்றும அரச்சியாங்களுக்க அதநிலன கீழ்படிய துகச்சய்தனர்.

இந்திய துகதியாழிலியாளர்கள ட்துகரியாட்ஸ்கிச்ச நிரந்தர பரட்சி தவநிலலத் திட்டத்நிலத
அடிப்பநிலடயியாகக் துககியாண்ட ஒரு பதிய அரசியல பியாநிலதநிலய உருவியாக்க
தவண்டும:  முதலியாளித்துவத்திற்க எதிரியான பூதகியாள துகதியாழிலியாள வர்க்கத்
தியாக்கதலின ஒரு பகதியியாக துகதியாழிலியாளர் அரச்சியாங்கத்திற்கியான தபியாரியாட்டத்தில
அதன சுயியாதீன்டமியான வர்க்க பலத்நிலத அணிதிரட்டுவதும ்டமற்றும உநிலழக்கம
்டமக்கநிலளயும ஏநிலழகநிலளயும அதன பினதன அணிதிரட்டுவதும ஆகம.


