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உேலைகளபொவிய வ பொுக்கு எதிரபொட்டமும
Keith Jones,   11 January 2020

பதன்கிழழமிழமை இந்தயியா தழுவிய ஒரு  நியாள் ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தல் பத்து மில்லியன்

கணக்கியான ன ததியாழி வேலைியாளர்கள்,  இழமளஞர்கள் ிழமைற்றும் கிும் கிரியாிழமைப்பற
உழமழப்பியாளர்களும் பங்கு பற்றினர்.   ந் வும் கிரந்தும் கிர ் விழமைியாடி தழம வேலைழமிழமையி வேலைியான
பியாும் கிரதய ஜனதியா கட்சியின் (பி் வஜபி)  மீதும்,  அதன் முதலீட்தலீட்டியாளர்-சியார்ப,
சந்ழமத-சியார்ப ன தகியாள்ழமககளியான சிக்கன  நதலீட்டள் வேடிக்ழமககள்,  தனியியார்ிழமையிழமைியாக்கல்,
“் வதழமள் வேக்் வகற்ப நியமிக்கும்" தற்கியாலிக ் வள் வேழம வேலைகழமள ஊக்குவித்தல், ிழமைற்றும்
பியாரியளவில் ன தபருநிறுள் வேன ள் வேரி ன தள் வேட்டுக்கள் மீதும்,  ிழமைற்றும் இந்து
ள் வேகுப்பள் வேியாத பிற்் வபியாக்குள் வேியாதத்ழமத அது இழமதலீட்டவிதலீட்டியாது ஊக்குவிப்பதன் மீதும்
தங்களின் ் வகியாபம் ிழமைற்றும் எதர்ப்ழமப கியாட்டுள் வேதற்கியாக அள் வேர்கள்
் வள் வேழம வேலைநிறுத்ததல் ஈடுபட்தலீட்டனர்.

ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்தன் பும் கிரந்த பிரிவுகள் அந்த ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தத்தல்
இழமணந்தன. உ வேலைகளவில் ஒன்ன ததலீட்டியான ததலீட்டியான்று இழமணந்த இந்தயியாவின் ள் வேியாகனத்
ன ததியாழில்துழமற ன ததியாழி வேலைியாளர்கள்,  சுும் கிரங்கத்துழமற ன ததியாழி வேலைியாளர்கள்,  பருத்த
் வதியாட்தலீட்ட ன ததியாழி வேலைியாளர்கள், ் வபருந்து, டிும் கிரக் ிழமைற்றும் ரிக்சியா ஓட்டுனர்கள்; ள் வேங்கி
ிழமைற்றும் மின்துழமற ன ததியாழி வேலைியாளர்கள், ிழமைற்றும் மிகவும் ள் வேறிய சம்பளம் ன தபறும்
ன தபரும்பியா வேலைியான ன ததியாழி வேலைியாளர்கள்,  அதலும் ன தபருிழமைளவு அும் கிரசு-நித ன தபறும்
கிும் கிரியாிழமைப்பற குழந்ழமத பும் கிரியாிழமைரிப்ப ழமிழமையங்களின் (Angwadi -  அங்கன்ள் வேியாடி
் வசழமள் வேகள்) ன தபண் ன ததியாழி வேலைியாளர் பிரிவினர் அதல் உள்ளதலீட்டங்கி இருந்தனர்.

1.3  பில்லியனுக்கும் அதகிழமைியான ிழமைக்கழமள உள்ளதலீட்டக்கிய பன்முகத்தன்ழமிழமை
ன தகியாண்தலீட்ட ஒரு  நியாட்டில் எதர்பியார்க்கக் கூடியள் வேியா் வற, இந்த ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தத்தல்
க வேலைந்துன தகியாண்தலீட்டள் வேர்களின் ன ததியாழமக ிழமைியாநி வேலைங்களுக்கு ிழமைியாநி வேலைம் ிழமைற்றும்
ன தபியாருதியாளியாும் கிர துழமறகளுக்கு இழமதலீட்ட் வய ் வள் வேறுபட்டிருந்தது.  ஆனியால் அதன்
ஒட்டுன திழமைியாத்த தியாக்கம் பியாரியளவில் இருந்ததுதலீட்டன்,  அது ஆும் கிரம்ப ள் வேடிவில்
ிழமைட்டு் விழமை இருந்தியாலும்,  ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்தன் அளப்பரிய சமூக சக்தழமய
எடுத்துக்கியாட்டியது.

் விழமைியாடி அும் கிரசியாங்கமும் அள் வேரின் இந்து ் விழமை வேலைியாதக்கள் வேியாத கூட்தலீட்டியாளிகளும் ஒன்று
ிழமைியாற்றி ஒன்றியாக ள் வேகுப்பள் வேியாத ஆத்தும் கிரமூட்தலீட்டல்கழமளத் ன ததியாடுத்து ள் வேருகின்ற
நிழம வேலைழமிழமைகளின் கீழ,  பியாகிஸ்தியானுக்கு எதும் கிரியான ் வபியார் அச்சுறுத்தல்கழமளக்
ன தகியாண்டு ் வபியார் நியாடும் ் வதசியள் வேியாதத்ழமத முடுக்கி விடுள் வேதுதலீட்டன்,
பிற்் வபியாக்குத்தனத்தன் எல் வேலைியா ள் வேடிள் வேங்கழமளயும் தூண்டிவிட்டு ள் வேருகின்ற
நிழம வேலைழமிழமைகளின் கீழ, இந்த ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தம் கண்கூதலீட்டியாக் வள் வே எல் வேலைியா விதிழமைியான
ள் வேகுப்பள் வேியாதம்,  ஜியாத ிழமைற்றும் இன-ன திழமைியாழி பிளவுகழமளக் கதலீட்டந்து
ன ததியாழி வேலைியாளர்கழமள ஐக்கியப்படுத்தயது.

ன ததியாழி வேலைியாளர்கள் ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்தல் நுழமழழமகயில்,  முத வேலைியாளித்துள் வே ள் வேர்க்கமும்
ன தசல்ள் வேச் ன தசழிப்பியான உயர்ிழமைட்தலீட்ட  நடுத்தும் கிர ள் வேர்க்கத்தன் ஏழமனய தனிச்சலுழமக
ன தகியாண்தலீட்ட அடுக்குகளும் ஊக்குவிக்கும் இனம்,  ள் வேம்சம்,  பியாலினம் ிழமைற்றும்
பியாலியல் "அழமதலீட்டயியாளங்கழமள"  கதலீட்டந்து,  ஒரு ள் வேர்க்கிழமைியாக ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்தல்
நுழமழகிறது என்பழமத இந்த ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தம் எடுத்துக்கியாட்டியது.

் வள் வேழம வேலைநிறுத்தக்கியாும் கிரர்கள் குறிப்பியாக பி் வஜபி இன் முஸ்லீம்-வி் வும் கிரியாத
குடியுரிழமிழமை தருத்தச் சட்தலீட்டத்ழமதத் (CAA)  தரும்ப ன தபற ் வகியாரியதுதலீட்டன்,
ன தள் வேளிப்பழமதலீட்டயியாக இந்தயியாவின் முஸ்லீம் சிறுபியான்ழமிழமையினழமும் கிர மிும் கிரட்டுள் வேழமதயும்
ன ததியால்ழம வேலைக்குட்படுத்துள் வேழமதயும் ் வ நியாக்கிழமைியாக ன தகியாண்தலீட்ட,  இந்தயியாவின் எல் வேலைியா
பிும் கிரழமஜகளும் அள் வேர்களின் குடியுரிழமிழமைழமய "நிரூபிக்க"  நிர்பந்தக்கும்
அும் கிரசியாங்கத்தன் தட்தலீட்டத்ழமத இும் கிரத்து ன தசய்யவும் ் வகியாரினர்.

கதலீட்டந்த ிழமைியாதம்  நியாதலீட்டியாளுிழமைன்றம் மூ வேலைிழமைியாக ் வள் வேக ் வள் வேகிழமைியாக தணிக்கப்பட்தலீட்ட CAA

க்கு எதும் கிரியான பியாரிய ன தள் வேகுஜன ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டங்கள் இந்தயியாழமள் வே அதும் கிர ழமள் வேத்தன.
் விழமைியாடி ஆட்சிழமய அழமசக்கமுடியியாது என ன தபருநிறுள் வேன ஊதலீட்டகங்கள்
விழமதத்தருந்த கட்டுக்கழமத தகர்ந்து ் வபியாய்,  அது ன த நருக்கடிக்குள்ளியாகிய
நிழம வேலையில், ் விழமைியாடி ஆட்சி பயங்கும் கிர ள் வேன்முழமறழமயக் ன தகியாண்டு CAA எதர்ப்ப
கிளர்ச்சிக்கு விழமதலீட்டயிறுத்தது.  இந்தயியாவின் ன தபரும்பியா வேலைியான பகுதகளில்,
 நியான்கு  நபர்களுக்கு அதகிழமைியானள் வேர்கள் ன தபியாதுவிதலீட்டங்களில் ஒன்று
கூடுள் வேதற்கியான மூடிிழமைழமறப்பற்ற தழமதலீட்டகழமளத் தணித்துள்ள அது,  மீண்டும்
மீண்டும் இழமணயச் ் வசழமள் வேகழமளயும் இழமதலீட்டநிறுத்த உள்ளது.

கதலீட்டந்த ஞியாயிறன்று,  ன ததளிள் வேியாக பி் வஜபி ிழமைற்றும் அதன் RSS கூட்தலீட்டியாளிகளியால்
முடுக்கிவிதலீட்டப்பட்தலீட்ட ஒரு  நதலீட்டள் வேடிக்ழமகயில்,  ன தபியாலிஸ் நின்றிருந்த ் வபியா் வத
முகமூடி அணிந்த அடியியாட்கள் ன ததலீட்டல்லியின் ஜள் வேஹர் வேலைியால் ் வ நரு
பல்கழம வேலைக்கழகத்தல் ிழமைியாணள் வேர்கழமள மூர்க்கிழமைியாக தியாக்கினர்.

பி் வஜபி அும் கிரசியாங்கத்தற்கு எதும் கிரியான பியாரிய எதர்ப்பின் ன தள் வேடிப்பியானது சிக்கன
 நதலீட்டள் வேடிக்ழமககள்,  கட்டுக்கதலீட்டங்கியா சமூக சிழமைத்துள் வேமின்ழமிழமை,  ஜன நியாயக
உரிழமிழமைகழமள ஒடுக்குதல்,  மீள்ஆயுதிழமையப்படுத்தல் ிழமைற்றும் ் வபியார்
ஆகியள் வேற்றுக்கு எதும் கிரியாக —அதியாள் வேது,  உ வேலைன தகங்கிலும் பல்் வள் வேறு ் வதசியள் வேியாத
அடிப்பழமதலீட்டயி வேலைியான முத வேலைியாளித்துள் வே உயும் கிரடுக்குகள் ிழமைற்றும் அள் வேற்றின் அும் கிரசியல்
பிும் கிரதநிதகள்,  அள் வேர்கள் எக்கட்சிழமய ் வசர்ந்தள் வேர்களியாக இருந்தியாலும்,  அழமள் வே
பின்பற்றி ள் வேருகின்ற ன தகியாள்ழமககளுக்கு எதும் கிரியாக— உ வேலைகளியாவிய ன ததியாழி வேலைியாள
ள் வேர்க்க எழுச்சியின் பியாகிழமைியாகும்.

கதலீட்டந்தியாண்டு,  சிலி,  ஈக்ள் வே் வதலீட்டியார்,  ழமஹட்டி,  அன திழமைரிக்கியா,  ன திழமைக்சி் வகியா,  பிரிட்தலீட்டன்
ிழமைற்றும் பிும் கிரியான்சில் இருந்து,  அல்ஜீரியியா,  சூதலீட்டியான்,  ஈும் கிரியான்,  ன த வேலைபனியான்,
ஹியாங்கியாங் ிழமைற்றும் இ வேலைங்ழமக ள் வேழமும் கிரயில் உ வேலைன தகங்கிலும் பிும் கிரதியான ிழமைற்றும்
நீடித்த ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தங்கழமளயும், சி வேலை இதலீட்டங்களில் கிளர்ச்சிகும் கிரிழமைியான ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்ட
இயக்கங்கழமளயும் கண்டுள்ளது.

கதலீட்டந்த ள் வேியாும் கிரத்தன் ் வபியாது மில்லியன் கணக்கியானள் வேர்கள் ஈும் கிரியானிய பும் கிரட்சிப்
பழமதலீட்டயின் தளபத கியாசிம் சுழம வேலைிழமைியானிழமய ள் வேியாஷிங்தலீட்டன் படுன தகியாழம வேலை
ன தசய்தழமதயும் ிழமைற்றும் ஈும் கிரியான் மீதும் ஒட்டுன திழமைியாத்த ிழமைத்தய கிழக்கு ிழமைக்கள்
மீதும் முற்றுமுத வேலைியான ் வபியார் ன ததியாடுப்பதற்கியான அன திழமைரிக்க ஏகியாதபத்தயத்தன்
தட்தலீட்டங்கழமளயும் எதர்ப்பதற்கியாக வீதகளில் இறங்கினர்.

பிும் கிரியான்சில் ஜனியாதபத இிழமைியானுள் வேல் ிழமைக்் வும் கிரியான் எல் வேலைியா துழமறகளிலும்
ஓய்வூதயங்கள் ிழமைற்றும் ஏழமனய சமூக உரிழமிழமைகள் மீது  நதலீட்டத்த ள் வேரும்
தியாக்குதழம வேலை எதர்க்க,  ிழமைியாதக் கணக்கில் நீண்டுள்ள ் வபியாக்குள் வேும் கிரத்துத்துழமற
் வள் வேழம வேலைநிறுத்தங்களுக்கு ிழமைத்தயில்,  வியியாழக்கிழழமிழமை,  அங்் வக மில்லியன்
கணக்கியான ன ததியாழி வேலைியாளர்கள் ் வள் வேழம வேலைநிறுத்த  நதலீட்டள் வேடிக்ழமகயில் இறங்கியதுதலீட்டன்
பியாரிய ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டங்களில் அணிள் வேகுத்தனர்.

இந்த உ வேலைகளியாவிய ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்க எதர்தியாக்குதல் தியான்,  ் விழமைியாடி
அும் கிரசியாங்கத்தற்கும், இந்தய முத வேலைியாளித்துள் வேத்தற்கும், சிக்கன  நதலீட்டள் வேடிக்ழமககள்,
பிற்் வபியாக்குத்தனம் ிழமைற்றும் உ வேலைன தகங்கிலுிழமைியான ் வபியாருக்கு எதும் கிரியான
் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்தற்குப் பறநிழம வேலை அடித்தளத்ழமதக் ன தகியாடுக்கின்றது.

பததியாக உருள் வேியாகிய 100  க்கும் அதகிழமைியான பில்லியனர்களின் குழியாம்
தழம வேலைழமிழமை ன தகியாடுக்கும் இந்தய ன தபருள் வேணிகம் 2014  இல் ் விழமைியாடிழமய
அதகியாும் கிரத்தற்குக் ன தகியாண்டு ள் வேந்ததுதலீட்டன்,  கதலீட்டந்த ் விழமை ிழமைியாதம் அள் வேர் மீண்டும்
் வதர்ந்ன ததடுக்கப்பதலீட்ட பியாரியளவில் நிதயுதவிகழமள ள் வேழங்கியது.  இந்து



் விழமை வேலைியாதக்க பி் வஜபி தியான் சமூகரீதயில்  நியாசகும் கிரிழமைியான முதலீட்தலீட்டியாளர்-சியார்ப
சீர்தருத்தங்கழமள முன் நகர்த்துள் வேதற்கும் ிழமைற்றும் உ வேலைக அும் கிரங்கில் இந்தயியாவின்
ள் வேல் வேலைும் கிரசு அபி வேலைியாழமிலாஷைகழமள ஆக்் வும் கிரியாிலாஷைிழமைியாக ள் வேலியுறுத்தவும் அள் வேசியிழமைியான
"ப வேலைிழமைியான"  அும் கிரசியாங்கத்ழமத ள் வேழங்கும் என்று கணக்கிதலீட்டப்பட்தலீட்ட சூதியாட்தலீட்டத்தன்
அடிப்பழமதலீட்டயில் அள் வேர்கள் அவ்ள் வேியாறு ன தசய்தனர்.

் வள் வேகிழமைியாக சீும் கிரழிந்து ள் வேரும் ன தபியாருளியாதியாும் கிர நிழம வேலைழமிழமையின் முன்னியால்,  பி் வஜபி
அத் வள் வேகிழமைியாக ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கம் மீதியான தியாக்குதழம வேலைத் தீவிும் கிரப்படுத்த
உள்ளதுதலீட்டன்,  அதன் இும் கிரண்தலீட்டியாள் வேது பதவி கியா வேலைத்தன் முதல் ஏழு
ிழமைியாதங்களி் வ வேலை் வய இந்தயியாழமள் வே ஓர் இந்து ும் கிரியாஷ்டிும் கிரிழமைியாக,  அல் வேலைது அும் கிரசியாக
ிழமைியாற்றுள் வேதற்கியான அதன்  நகர்ழமள் வேயும் துரிதிழமைியாக தீவிும் கிரப்படுத்த உள்ளது.

ஆகஸ்ட் ிழமைியாத ன ததியாதலீட்டக்கத்தல்,  பி் வஜபி அும் கிரசியாங்கம் இந்தயியாவின் ஒ் வும் கிர
முஸ்லீம் ன தபரும்பியான்ழமிழமை அும் கிரசியான ஜம்மு-கியாஷ்மீரின் சிறப்ப அழமும் கிரள் வேியாசி-
தன்னியாட்சி அந்தஸ்ழமதச் சட்தலீட்டவி் வும் கிரியாதிழமைியாக பறித்தது.  பின்னர் அழமத இும் கிரண்டு
யூனியன் பிும் கிர் வதசங்களியாக ிழமைியாற்றி,  அவ்விதத்தல் அப்பிும் கிர் வதசத்ழமத் வய
நிும் கிரந்தும் கிரிழமைியாக ிழமைத்தய அும் கிரசு ஆட்சியின் கீழ நிறுத்தயது.  அப்் வபியாதருந்து,
கியாஷ்மீர் பள்ளத்தியாக்கு  நழமதலீட்டமுழமறயளவில் ஒரு முற்றுழமகயிதலீட்டப்பட்தலீட்ட
நிழம வேலைழமிழமையின் கீழ உள்ளது. 

தட்தலீட்டமிட்டு ள் வேகுப்பள் வேியாதத்ழமதத் தூண்டிவிட்டு ள் வேருள் வேதற்கியான ் விழமைியாடியின்
் வ நியாக்கம்,  அதகரித்து ள் வேரும் சமூக எதர்ப்பக்கு எதும் கிரியான அதும் கிரடி
துருப்பகளியாக இந்து ள் வே வேலைதுசியாரிகழமள அணித்தும் கிரட்டுள் வேதும்,  பிற்் வபியாக்குத்தனம்
ிழமைற்றும் இும் கிரியாணுள் வேள் வேியாதத்தற்கு பின்னியால் சமூக பதட்தலீட்டங்கழமளத்
தழமசத்தருப்பள் வேதும் ிழமைற்றும் ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்ழமதப் பிளவுபடுத்துள் வே் விழமை
ஆகும்.

ஆனியால் பி் வஜபி ிழமைற்றும் முத வேலைியாளித்துள் வே ள் வேர்க்கத்தற்கு அதர்ச்சியியாக ிழமைற்றும்
பீதயூட்டும் விதத்தல்,  அும் கிரசியாங்கத்தன் எ் வதச்சதகியாும் கிர ிழமைற்றும் ள் வேகுப்பள் வேியாத
 நதலீட்டள் வேடிக்ழமககளுக்கு எதர்ப்பதலீட்டன் ஒன்று் வசர்ந்துள்ள சிக்கன  நதலீட்டள் வேடிக்ழமககள்
மீதியான ிழமைற்றும் பியாரிய ் வள் வேழம வேலைள் வேியாய்ப்பின்ழமிழமை மீதியான ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்தன்
் வகியாபத்துதலீட்டன் ் வசர்ந்து,  இப்் வபியாது அது பியாரிய ன தள் வேகுஜன எதர்ப்ழமபச்
சந்தக்கிறது.

் விழமைியாடி,  ஓர் உ வேலைகளியாவிய நிகழவு் வபியாக்கின் இந்தய ன தள் வேளிப்பியாடு ஆள் வேியார்.
அழமனத்து ஏகியாதபத்தய  நியாடுகளிலும் ிழமைற்றும் ள் வேல் வேலைும் கிரசு ிழமைற்றும் பிும் கிரியாந்தய
் விழமை வேலைியாதக்கம் விரும்பம் அும் கிரசுகளிலும்,  முத வேலைியாளித்துள் வே அும் கிரசியாங்கங்கள்
ன தள் வேறித்தனிழமைியாக மீள்ஆயுதிழமையிழமைியாகி ள் வேருள் வேதுதலீட்டன்,  பிற்் வபியாக்குத்தனத்ழமத
விழமதத்து, எ் வதச்சதகியாும் கிர ஆட்சி முழமறகளுக்குத் தரும்பி ள் வேருகின்றன.

இது அன திழமைரிக்க ஜனியாதபத ன ததலீட்டியானியால்ட் ட்ும் கிரம்ப்,  பி் வும் கிரசிலின் ஜயர்
் வபியால்ன தசியானியா் வும் கிரியா, இஸ்் வும் கிரலி பிும் கிரதிழமை ிழமைந்தரி ன த நத்தன்யியாஹத, பிரிட்டிஷ் பிும் கிரதிழமை
ிழமைந்தரி ் வபியாரிஸ் ் வஜியான்சன் ் வபியான்றள் வேர்கள் விதலீட்டயத்தல் ிழமைட்டு் விழமை உண்ழமிழமை
என்பதல் வேலை,  ிழமைியாறியாக பின தும் கிரஞ்சு ஜனியாதபத ிழமைக்் வும் கிரியானுக்கும் இது ன தபியாருந்தும்.
அந்த முன்னியாள் ் வசியாசலிஸ்ட் கட்சி அழமிழமைச்சர்,   நியாஜி ஒத்துழமழப்பியாளரும்
முன்னியாள் விச்சி ஜனியாதபதயுிழமைியான ிழமைியார்ிலாஷைல் ன தபத்தியானுக்கு பத்துயிரூட்தலீட்ட
 நகர்ந்துள்ளதுதலீட்டன்,  “அள் வேசும் கிரகியா வேலைநிழம வேலை அதகியாும் கிரங்கழமள"  ள் வேழழமிழமையியாக்கி
உள்ளியார் ிழமைற்றும் ிழமைஞ்சள் சீருழமதலீட்ட ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டங்களுக்கு எதும் கிரியாக அும் கிரசு
ள் வேன்முழமறக்கு அதகியாும் கிரிழமைளித்துள்ளியார்.

 நியாட்டு எல்ழம வேலைகள் ிழமைற்றும் கண்தலீட்டங்கழமளக் கதலீட்டந்து ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்க
் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டங்கழமள தட்தலீட்டமிட்டு ஐக்கியப்படுத்துள் வேதும் ிழமைற்றும்
ன ததியாழி வேலைியாளர்களினது அதகியாும் கிரத்தற்கியான ிழமைற்றும் ் வசியாசலிசத்தற்கியான
் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்தல் ஒரு சுயியாதீனிழமைியான அும் கிரசியல் சக்தயியாக அழமத
அணித்தும் கிரட்டுள் வேதும் ிழமைட்டு் விழமை சிக்கன  நதலீட்டள் வேடிக்ழமககள்,  ஏகியாதபத்தய ் வபியார்
ிழமைற்றும் பிற்் வபியாக்குத்தனத்ழமத எதர்ப்பதற்கியான ஒ் வும் கிர சியாத்தயிழமைியான
மூ் வ வேலைியாபியாயிழமைியாகும்.

இதற்கு,  ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்ழமத முத வேலைியாளித்துள் வே அும் கிரசியலின்
பிற்் வபியாக்குத்தனிழமைியான கட்தலீட்டழமிழமைப்பக்குள் சிக்க ழமள் வேத்தருக்கவும் ிழமைற்றும் அழமத
் வதசிய,  இன,  பியாலின ிழமைற்றும் ஏழமனய அழமதலீட்டயியாள அும் கிரசியல்
நிழம வேலைப்பியாடுகளில் பிளவுபடுத்தவும் முழமனயும் முத வேலைியாளித்துள் வே-ஆதும் கிரவு
ன ததியாழிற்சங்கங்கள் ிழமைற்றும் ஸ்தியாபக “இதலீட்டது” கட்சிகள் ிழமைற்றும் ் வபியாலி இதலீட்டது
அழமிழமைப்பகளுக்கு எதும் கிரியான ஒரு கடுழமிழமையியான ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டம் அள் வேசியப்படுகிறது.

இந்தயியாவில் இதன் அர்த்தம், ப வேலை தசியாப்தங்களியாக முத வேலைியாளித்துள் வே அும் கிரசியல்
ஸ்தியாபகத்தன் ஓர் உள்ளியார்ந்த பியாகிழமைியாக ன தசயல்பட்டு ள் வேந்துள்ள ிழமைியார்க்சிச
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPIM)  ிழமைற்றும் இந்தய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI)  ிழமைற்றும்
அள் வேற்றின் இதலீட்டது முன்னணி ஆகிய ஸ்ும் கிரியாலினிச  நியாதலீட்டியாளுிழமைன்ற கட்சிகளுக்கு
எதும் கிரியாக ் வபியாும் கிரியாடுள் வேது என்பதியாகும்.

இக்கட்சிகளுதலீட்டன் இழமணந்த ன ததியாழிற்சங்கங்கள் (சிஐடியு ிழமைற்றும் ஏஐடியுசி)
ிழமைற்றும் 2014  இல் ் விழமைியாடி ஏற்றுக் ன தகியாள்ள் வேதற்கு முன்னர் ள் வேழமும் கிரயில்  நள் வே-
தியாும் கிரியாளள் வேியாத சீர்தருத்தம் ிழமைற்றும் இந்தயியாழமள் வே ள் வேியாஷிங்தலீட்டனுதலீட்டன்
மூ் வ வேலைியாபியாயரீதயில் அணி ் வசர்த்துக் ன தகியாள்ள் வேழமத முன்ன தனடுத்த இந்தய
முத வேலைியாளித்துள் வேத்தன் ள் வேும் கிர வேலைியாற்று கட்சியியான கியாங்கிும் கிரஸ் கட்சியின் சங்கம்
உள்ளதலீட்டங்க வேலைியாக ஏழமனய எட்டு ன தள் வேளிப்பழமதலீட்டயியான முத வேலைியாளித்துள் வே-சியார்ப
ிழமைத்தய ன ததியாழிற்சங்கங்களியால் அழமழப்பவிடுக்கப்பட்தலீட்ட பதன்கிழழமிழமை
் வள் வேழம வேலைநிறுத்தத்தற்கு அும் கிரசியல்ரீதயில் ஸ்ும் கிரியாலினிசள் வேியாதகள் தழம வேலைழமிழமை
ன தகியாடுத்தனர்.

பி் வஜபி இக்கு எதும் கிரியாக அரும்பி ள் வேரும் ன தள் வேகுஜன எதர்ப்ழமப கியாங்கிும் கிரஸ்
கட்சிக்குப் பின்னியாலும்,  அத்துதலீட்டன் ள் வே வேலைதுசியாரி ஜியாதய ிழமைற்றும் ் வபரினள் வேியாத
கட்சிகளின் ஒரு ன ததியாகுதக்குப் பின்னியாலும் ிழமைற்றும் "ஜன நியாயக இந்தயியாவின்"
அழுகிப் ் வபியான அழமிழமைப்பகளுக்குப் பின்னியாலும் கட்டி ழமள் வேக்கும் ் வ நியாக்கில்
தியான்,  ஸ்ும் கிரியாலினிஸ்டுக்கள் ஜனள் வேரி 8  ் வள் வேழம வேலைநிறுத்தத்தற்கு அழமழப்ப
விடுத்தனர்.

இந்து ள் வே வேலைதுசியாரிகள் அதகியாும் கிரத்தற்கு ள் வேருள் வேழமதத் தடுப்பதற்கியாக என்ற
ன தபயரில்,  கதலீட்டந்த 30  ஆண்டுகளியாக,  ஸ்ும் கிரியாலினிசள் வேியாதகள்,  தட்தலீட்டமிட்டு ள் வேர்க்க
் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்ழமத ஒடுக்கி ள் வேந்துள்ளனர், இது 1989 இல் இருந்து 2008 ள் வேழமும் கிரயில்
அடுத்தடுத்து ள் வேந்த ள் வே வேலைதுசியாரி அும் கிரசியாங்கங்களுக்கு அள் வேர்கள் அளித்த
ஆதும் கிரவிலும் ிழமைற்றும் அள் வேர்கள் எழமத "முதலீட்தலீட்டியாளர்-சியார்ப"  ன தகியாள்ழமககள்
என்று அழமழத்தியார்க் வளியா அள் வேற்ழமற அள் வேர்கள் அதகியாும் கிரத்தல் இருந்த
ிழமைியாநி வேலைங்களில் அள் வேர்க் வள  நழமதலீட்டமுழமறப்படுத்தயதலும் எடுத்துக்கியாட்தலீட்டப்பட்தலீட்டது.
இவ்ள் வேியாறு ன தசய்ததன் மூ வேலைிழமைியாக, அள் வேர்கள் ன ததியாற்று் வ நியான தயன பும் கிரவிய ள் வேறுழமிழமை
ிழமைற்றும் அதகரித்து ள் வேரும் சமூக சிழமைத்துள் வேமின்ழமிழமை மீதியான பியாரிய
அதருப்தழமயயும் விும் கிரக்தழமயயும் எரிச்சலூட்டும் விதத்தல் இந்து ் விழமை வேலைியாதக்க
ள் வே வேலைதுசியாரிகள் திழமைக்கு சியாதகிழமைியாக பயன்படுத்தக் ன தகியாள்ள் வேதற்கு ன தசய்த
உதவியின் மூ வேலைம்,  பி் வஜபி இன் ள் வேளர்ச்சிக்கு ள் வேளிழமைியான அும் கிரசியல் களத்ழமத
அழமிழமைத்தளித்தனர்.

உ வேலைன தகங்கிலும் ் வபியா வேலை் வள் வே இந்தயியாவிலும், ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்தன் சர்ள் வே் வதச
ஐக்கியத்தற்கியான ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்தன் கூர்முன்முழமன என்பது ் வபியாருக்கு எதும் கிரியான
் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டிழமைியாகும்.  இதற்கு,  ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்தன் தழம வேலைழமிழமையில்
ஏகியாதபத்தயத்தற்கு எதும் கிரியாகவும் ிழமைற்றும் ன ததற்கியாசியியாவின் ள் வேகுப்பள் வேியாத
அடிப்பழமதலீட்டயில் பிரிக்கப்பட்தலீட்ட ் வதசிய-அும் கிரசு அழமிழமைப்பமுழமறக்கு எதும் கிரியாகவும்
ிழமைற்றும் அதலிருந்து எழும் பிற்் வபியாக்குத்தனிழமைியான இந்் வதியா-பியாகிஸ்தியானிய
் விழமைியாதலுக்கு எதும் கிரியாகவும் உ வேலைகளியாவிய ் வபியார்-எதர்ப்ப இயக்கத்ழமதக்
கட்தலீட்டழமிழமைப்பது அள் வேசியிழமைியாகும்.

அதகரித்து ள் வேரும் உ வேலைகளியாவிய ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்க எழுச்சிழமய ஒரு
 நனவுபூர்ள் வேிழமைியான ் வசியாசலிசத்தற்கியான ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டிழமைியாக ிழமைியாற்றுள் வேன ததன்பது
அழமனத்தற்கும் ் விழமை வேலைியாக பும் கிரட்சிகும் கிர ் வள் வேழம வேலைத்தட்தலீட்டம்,  முன்் வனியாக்கு ிழமைற்றும்
தழம வேலைழமிழமை சம்பந்தப்பட்தலீட்ட ஒரு ் வகள்வியியாகும்.  அக்் வதலீட்டியாபர் 1917  ும் கிரஷ்ய
பும் கிரட்சியில் உயிரூட்தலீட்டப்பட்தலீட்ட உ வேலைக ் வசியாசலிச பும் கிரட்சி ் வள் வேழம வேலைத்தட்தலீட்டம் ிழமைற்றும்
ஸ்ும் கிரியாலினிச அதகியாும் கிரத்துள் வேத்தியால் இறுதயில் முத வேலைியாளித்துள் வேிழமைியாக
மீட்தலீட்டழமிழமைக்கப்பட்தலீட்ட ன ததியாழி வேலைியாளர்களின் அதகியாும் கிரத்ழமத அது ழமகப்பற்றுள் வேற்கு
எதும் கிரியாக லி் வயியான் ட்ன தும் கிரியாட்ஸ்கியின் தழம வேலைழமிழமையில் அடுத்தடுத்து  நதலீட்டத்தப்பட்தலீட்ட
் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டம் ஆகியள் வேற்றின் அடிப்பழமதலீட்டயில்,  உ வேலைன தகங்கிலும் ் வபியா வேலை் வள் வே,
இந்தயியாவிலும்,  ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கத்தன் பியாரிய கட்சிகள் கட்தலீட்டப்பதலீட்ட
் வள் வேண்டும்.

ன ததியாழி வேலைியாள ள் வேர்க்கம் தன்ழமன ஓர் உ வேலைக மூ் வ வேலைியாபியாயத்தழமன அடித்தளிழமைியாக
ன தகியாண்டு ஒரு சர்ள் வே் வதச பும் கிரட்சிகும் கிர சக்தயியாக தன்ழமன ள் வேழமும் கிரயறுத்து
ன தகியாள்ள் வேதற்கு ் வதழமள் வேயியான அந்த ் வபியாும் கிரியாட்தலீட்டத்ழமதயும் அதன்
படிப்பிழமனகழமளயும் இன்று  நியான்கியாம் அகி வேலைத்தன் அழமனத்து வேலைகக் குழு
(ICFI) தன்னுள் உள்ளதலீட்டக்கியுள்ளது.


