
1

SOC - CPI(M-L)

மாநில அமமப்புக் கமிட்டி (SOC)

இந்திய ப�ொதுவுடைடைக் கட்சி
(மார்க்சிஸ்ட் - லலனினிஸ்ட்)

தமிழ்ாடு

தேதி:

உலகத் த�ொழிலொளரகளள! ஒன்று ளேருஙகள்!

26-10-2021

SOC - CPI(M-L)

மாநில அமமப்புக் கமிட்டி (SOC)

இந்திய ப�ொதுவுடைடைக் கட்சி
(மார்க்சிஸ்ட் - லலனினிஸ்ட்)

தமிழ்ாடு

தேதி:

உலகத் த�ொழிலொளரகளள! ஒன்று ளேருஙகள்!

26-10-2021

கார்ப்பரேட் - காவி ்பாசிசத்தை வீழ்ததுர�ாம்!
ஜனநாயகக் கூட்்டே்ச நிறுவுர�ாம்!

மாநில அ்ம்பபுக் கமிட்டி, இ.ப்பா.க (மா-பல) அ்ைகூ�ல்!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அன்பார்நதை உ்ைக்கும் மக்கரே, புேட்சிகே, ஜனநாயக சக்திகரே!
	 எமது	மாநில	அமமப்புக்	கமிட்டி,	இந்திய	ப�ாதுவுடமமக்	கட்சி	(மா	-	பல),	தமிழ்ாடு.	மார்க்சிய-

பலனினிய,	மாவ�ா	சிந்தமைமய	உயர்த்திப்	பிடிக்கும்	புரட்சிகர	கட்சியாகும்.	பதன்னிந்தியாவில்	1974	
முதல்	்க்்சல்�ாரி	�ாரம்�ரியத்மதப்	�ற்றி	நின்று	இடது,	�லது	திம்ச	விலகல்	இன்றி	ப்சயல்�ட்டு	�ரும்	
மார்க்சிய	 -	 பலனினிய	 கட்சியாகும்.	 ்மது	 ்ாட்டில்	 ்சாதி,	 மத,	 இை	 வ�தமற்்ற,	 �ர்க்க	 சுரணடலற்்ற	
கம்யூனி்ச	்சமூகத்மத	நிறுவு�மத	இறுதி	லட்சியமாக	பகாணடும்,	அதமை	அமடய	வ்சா்சலி்ச	்சமுதாயம்	
உரு�ாக்கு�மத	வ்ாக்கமாக	பகாணடும்	ப்சயல்�டுகிவ்றாம்.	

இந்திய	் ாட்டின்	�ளஙகமளச்	சூம்றயாடி,	உமைக்கும்	மக்கமள	அடிமமப்�டுத்து�தில்	ஏகாதி�த்திய	
முதலாளித்து�,	உள்ாட்டு	தரகு	-	அதிகார	�ர்க்க	முதலாளித்து�,	வத்சஙகடந்த	தரகு	-	அதிகார	�ர்க்க	
முதலாளித்து�,	 நிலப்பிரபுத்து�	 ்சக்திகள	கூட்டு	 வ்சர்ந்து	 நிற்கின்்றை.	 இந்த	அமரக்காலனிய-	அமர	
நிலப்பிரபுத்து�	்சமூக	கட்டமமப்ம�	மாற்றியமமத்து	புதிய	ஜை்ாயக	்சமூகத்மத	கட்டமமக்க	�ாட்டாளி	
�ர்க்கத்	தமலமமயின்	கீழ	வ்்ச	்சக்திகமள	ஒன்றிமைத்து	புதிய	ஜை்ாயகப்	புரட்சிமய	்சாதிப்�மத	
அரசியல்	வ�ார்	தந்திர	இலக்காகக்	(Strategy)	பகாணடு	ப்சயல்�ட்டு	�ருகிவ்றாம்.

1970-ஆம்	ஆணடு	நிம்றவ�ற்்றப்�ட்டு,	1997-ல்	திருத்தப்�ட்ட	கட்சித்	திட்டத்மத	ப்சயல்�டுத்து�தற்கு	
மிகவும்	 அ�சியமாை,	 �ாட்டாளி	 �ர்க்கத்தினுமடய	 புரட்சிகர	 வ�ாராட்டத்தில்	 தமலமம	 தாஙகும்	
விஞ்ாைமாை	வ�ார்த்தந்திரத்மதயும்,	ப்சயல்தந்திரஙகமளயும்	�குத்து	அதன்	அடிப்�மடயில்	புரட்சிமய	
முன்பைடுத்து	ப்சல்கிவ்றாம்.	குறிப்பிட்ட	தருைத்தில்	நிலவும்	அரசியல்	சூழநிமலகமளயும்,	�ர்க்க	அணி	
வ்சர்க்மககமளயும்,	�ர்க்கப்	வ�ாராட்ட	நிமலமமகமளயும்	்சரியாக	கணித்து	அதற்குப்	ப�ாருத்தமாை,	
திட்ட�மகப்�ட்ட	அரசியல்	ப்சயல்தந்திரத்திமை	 (Tactics)	�குத்து	ப்சயல்�டு�வத	�ாட்டாளி	�ர்க்க	
கட்சியின்	கடமமயாகும்.	

இந்த	்சமூக	விஞ்ாை	அறிவியல்	�ார்ம�யுடன்	இந்திய	புரட்சிகர	இயக்கஙகளுக்கு	முன்னுதாரைமாக	
ப்சயல்�ட்டு	�ந்த	SOC,	2015-க்குப்	பின்	அரசியல்	முன்முயற்சிமயக்	மகவிட்டு	பின்தஙகியது.	சிந்தாந்த	
ரீதியாக	தமலமம	தாஙகும்	ஆற்்றமல	இைந்து,	நிகழச்சிப்	வ�ாக்கு	�மகப்�ட்ட	ப்சயல்	தந்திரத்தின்	கீழ	
கட்சிமயக்	பகாணடு	ப்சன்்றது.	2018-வலவய	கார்ப்�வரட்-காவி	�ாசி்சம்	முன்னிமலக்கு	�ந்தமத	உைர்ந்த	
வ�ாதும்,	அதற்பகதிராை	திட்ட�மகப்�ட்ட	ப்சயல்	தந்திரத்மத	முந்மதய	தமலமம	ம�க்கத்	த�றியது.	
இந்த	 அரசியல்	 த�றுடன்	 அமமப்பு	 �மகயில்	 வ்ர்மமயின்றியும்	 அதிகாரத்து�மாகவும்	 சீரழிந்து	
வ�ாைது.	அரசியல்	சித்தாந்த	ரீதியாகவும்,	அமமப்பு	ரீதியாகவும்	கட்சிமய	தமலமம	தாஙகி	பகாணடு	
ப்சல்லத்	தி்றைற்்ற	தமலமமமய	தூக்கிபயறிந்துளவளாம்.	புதிய	தமலமமயின்	கீழ	நிலவுகின்்ற	அரசியல்	
சூைமல	எதிர்பகாளளும்	�மகயில்,	ப�ாருத்தமாை	புதிய	ப்சயல்	தந்திரத்மத	நிம்றவ�ற்றியுளவளாம்.	

்மது	்ாட்டில்	கார்ப்�வரட்	�ாசி்சம்,	�ார்ப்�ை	இந்து	மதப�றி	�ாசி்சம்	இரணடும்	இமைந்த	வீரிய	
-	ஒட்டுரக	�ாசி்சமாக,	கார்ப்�வரட்	-	காவி	�ாசி்சமாக	உருப�டுத்துளளது.	கார்ப்�வரட்	-	காவி	�ாசி்சம்	

பத்திரிக்கைச் செய்தி
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்ாட்டின்	அமைத்து	�குதிகளிலும்,	எல்லாத்	தரப்பு	மக்களின்	�ாழவிலும்,	பகாடுஙகரஙகமள	நீட்டி	வகாரத்	
தாணட�ம்	ஆடுகி்றது.	அடக்குமும்றகமளக்	கட்டவிழத்துவிட்டு	ஏறித்தாக்கி	�ருகி்றது.	இந்த	சூைலில்	
இதமை	 எதிர்த்து	 நின்று	 வீழத்தக்கூடிய	 அரசியல்	ஆயுதமாக,	 திட்ட	 �மகப்�ட்ட	 புதிய	 அரசியல்	
ப்சயல்	தந்திரத்திமை	�குத்து,	மாநில	அமமப்பு	கமிட்டி	முன்ம�த்தது.	அணிகள	மத்தியில்	ஜை்ாயக	
பூர்�மாக	வி�ாதம்	்டத்தி	2021	அக்வடா�ர்	02	மற்றும்	03	ஆகிய	வததிகளில்	சி்றப்புக்	கூட்டம்	்டத்தி	
ப�ற்றிகரமாக	நிம்றவ�ற்றியுளளது.	அதன்	்சாரம்	�ருமாறு:

1990-களில்	 அபமரிக்க-ரசிய	 �னிப்வ�ார்	 விலகி,	 அபமரிக்கா	 உலக	 வமலாதிக்கப்	 வ�ாட்டியில்	
தன்மை	முன்னிறுத்திக்	பகாணடு	உலக	வமலாதிக்கம்	ப்சலுத்தத்	து�ஙகியது.	தைது	ஆதிக்கத்மத	தக்க	
ம�த்துக்	பகாள�தற்காக	�ல்வ�று	ஒப்�ந்தஙகமளப்	வ�ாட்டும்	இராணு�த்	தமலயீடுகள	மூலமும்	உலகம்	
முழு�துமுளள	மக்களின்	மீது	தைது	ஒடுக்குமும்றமய	முன்னிலும்	மூர்க்கமாக	அமுல்�டுத்தி	�ருகி்றது.	
அபமரிக்க	ஒற்ம்றத்	துரு�	�ல்லரசின்	தமலமமயில்	திரணட	ஏகாதி�த்தியஙகளால்	பகாணடு	�ரப்�ட்ட	
தனியார்மயம்	-	தாராளமயம்	-	உலகமயம்	உளளிட்ட	மறுகாலனியாக்க	பகாளமககள	(புதிய	தாராள�ாதக்	
பகாளமக)	இந்தியாவிலும்,	பி்ற	்ாடுகளிலும்	பு்ற	நிமலயில்	�ல	�ாரிய	்சமூக	-	ப�ாருளாதார	-	அரசியல்	
மாற்்றஙகமளக்	பகாணடு	�ந்துளளது.

ஏகாதி�த்தியஙகளால்	 முன்	 ம�க்கப்�ட்ட	 உலகமயமாக்கல்	 என்்ற	 நிகழச்சிப்வ�ாக்கு	 ்ாடுகளின்	
எல்மலகமள	 வகளவிக்குளளாக்குகி்றது.	 வதசிய	 அரசுகமளயும்,	 வத்சஙகமள	 உளளடக்கிய	 ்ாட்டு	
அரசுகமளயும்	தம்	கட்டுப்�ாட்டின்	கீழ	பகாணடு	�ரு�மத	வ்ாக்கமாகக்	பகாணடுளளது.	குறிப்�ாக,	
உலக	வமலாதிக்கப்	வ�ாட்டியில்	முன்னிமலயில்	உளள	அபமரிக்கா	மற்றும்	தற்காலிகமாக	பின்ைடந்துளள	
ரஷயா,	 ஜப்�ான்	 மற்றும்	 ஒன்று�ட்ட	 ஐவராப்�ா	 	 ஆகிய	 ்ாடுகளின்	 அரசியல்	 -	 ப�ாருளாதார	 -	
இராணு�	வமலாதிக்கத்தின்	கீழும்,	புதிதாக	�ளர்ந்து	�ரும்	்வீை	ஏகாதி�த்தியமாை	சீைாவின்	அரசியல்	
-	ப�ாருளாதார	-	இராணு�	வமலாதிக்கத்தின்	கீழும்	பகாணடு	�ர	முயற்சிக்கின்்றை.	இதற்கு	அ�ற்றின்	
அடியாட்�மடகளாை	உலக	�ஙகி	(WB),	உலக	�ர்த்தக	நிறு�ைம்	(WTO),	்சர்�வத்ச	ப்சலா�ணி	நிதியம்	
(IMF)	மற்றும்	ஐக்கிய	் ாடுகள	்சம�	(UN)	ஆகிய�ற்றின்	மூலம்	ஒப்�ந்தஙகள	வ�ாட்டு	நிர்ப்�ந்திக்கின்்றை.	
உலகம்	முழு�தும்	உளள	காலனி,	அமரக்காலனி,	் வீை	காலனி	மற்றும்	மறுகாலனிய	் ாட்டு	அரசுகமளயும்,	
மக்கமளயும்	தஙகள	வமலாதிக்கத்தின்	கீழ	பகாணடு	�ரு�வத	உலகமயமாக்கலின்	வ்ாக்கமாகும்.

ஆைால்,	ஏகாதி�த்திய	முதலாளித்து�	ப�ாருளாதார	ப்ருக்கடிமய	தீர்க்கப்	வ�ா�தாக	பகாணடு	
�ரப்�ட்ட	உலகமயமாக்கல்,	2008	ஆம்	ஆணடு	மீளமுடியாத	-	மீணடு	எைவ�	முடியாத	ப்ருக்கடிக்குள	
உலகப்ப�ாருளாதாரத்மதத்	 தளளியது.	 இந்த	 ப்ருக்கடி	 ஏகாதி�த்திய	 முகாம்களுக்கிமடயில்	 புதிய	
ப்சல்�ாக்கு	 மணடலஙகமள	 உரு�ாக்கு�தற்காை	 உளமுரண�ாடுகமள	 தீவிரமமடயச்	 ப்சய்துளளது;	
உலகம்	 முழு�தும்	 ப�யரளவிலாை	 ஜை்ாயகத்மதக்	 கூட	 குழி	 வதாணடிப்	 புமதத்து	 �ாசி்சத்மதவய	
தீர்�ாக	முன்	ம�க்கி்றது.	இந்த	புதிய	உலகமயமாக்க	சூைலில்	தஙகளது	கட்டு�ாட்டில்	உளள	காலனி,	
அமரகாலனி,	்வீை	காலனி	மற்றும்	மறுகாலனிய	்ாடுகளில்	உளள	்சாதிய,	நி்ற�ாத,	மத�ாத,	இை�ாத	
நிலப்பிரபுத்து�	 காட்டுமிராணடிகளாை	 பிற்வ�ாக்கு	 ்சக்திகளுடன்	 கூட்டு	 ம�த்துக்	 பகாணடு	 அந்த	
்ாடுகளின்	உமைக்கும்	 மக்கள	 மீது	ஆதிக்கம்	 ப்சலுத்தி	 �ருகி்றது	 என்�வத	 உலகளாவிய	அரசியல்	
நிகழச்சிவ�ாக்காக	உளளது.	

இந்த	 புதிய	 வ�ாக்காைது	 ஏகாதி�த்திய	 விரி�ாக்கத்மதயும்,	 உமைப்பு	 சுரணடமலயும்,	 அதன்	
ப்ருக்கடிகமளயும்	�ைமமயாை	மும்றகளின்	மூலம்	-	அதா�து	ப்சால்லிக்	பகாளளப்�டும்	ஜை்ாயக	
�ழிமும்றகளின்	மூலம்	்சாதிக்க	இயலாத	வ�ாது	அந்தந்த	் ாட்டின்	தன்மமக்கு	ஏற்�	�ாசி்சமாக	�டிப�டுத்து	
அரசியல்	அதிகாரத்மதக்	மகப்�ற்றுகி்றது.	அந்த	அடிப்�மடயில்தான்	இந்தியாவின்	ஆக	பிற்வ�ாக்கு	
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அமமப்�ாை	RSS	-	BJP	யுடன்	மகவகார்த்து	கார்ப்�வரட்	-	காவி	�ாசி்சமாக	உருப�டுத்துளளது.

இந்தியாவில்	 மறுகாலனியாக்க	 பகாளமககள	 அமுலாகத்	 பதாடஙகிய	 பின்ைர்	 கார்ப்�வரட்	
முதலாளிகளும்,	 வத்சஙகடந்த	 தரகு	 அதிகார	 �ர்க்க	 முதலாளிகளும்,	 நிலப்பிரபுத்து�	 ்சக்திகளும்	
்ாட்டு	�ளஙகமளத்	தமது	தன்மமக்வகற்�	சூம்றயாடிக்	பகாழுத்து	�ருகின்்றைர்.	அதிலும்	குறிப்�ாக,	
அரபிக்கடலின்	கமரயில்	உளள	குஜராத்,	ராஜஸதான்,	மகாராஷடிராம�ச்	வ்சர்ந்த	குஜராத்தி,	மார்�ாடி,	
சிந்தி,	�ார்சி	உளளிட்ட	�ார்ப்�ை-�னியா	கும்�ல்தான்	இந்தியப்	ப�ாருளாதாரத்மதக்	கட்டுப்�டுத்துகி்றது.	
இந்த	வத்சஙகடந்த	தரகு	-	அதிகார	�ர்க்கத்தின்	ஒரு	பிரிவிைர்	மட்டும்	-	ஒரு	சிலர்	மட்டும்	முற்்றாக	
்ாட்மடக்	 பகாளமளயிடு�தற்கு	�ழி�மக	 ப்சய்து	 பகாடுப்�மதவய	 தைது	இலட்சியமாக,	அரசியல்,	
ப�ாருளாதாரக்	 பகாளமகயாகக்	 பகாணடு	 ப்சயல்�டுகி்றது	 ஆர்.எஸ.எஸ	 -	 வமாடி	 தமலமமயிலாை	
�ா.ஜ.க	அரசு.	இதன்	விமள�ாக	இந்தியாவின்	ஒரு	்சதவீத	�ைக்காரர்களின்	ப்சாத்து	மதிப்பு,	70	்சதவீத	
மக்களின்	(ஏ்றக்கும்றய	95.3	வகாடி	மக்களின்)	ப்சாத்துகமள	விட	்ான்கு	மடஙகு	அதிகரித்துளளது.	

தன்னுமடய	 பகாளமள	 லா�த்மத	 அதிகரித்துக்	 பகாள�தற்காை	 ப�றியுடன்	 ப்சயல்�டும்	
மகயடக்கவமயுளள	இந்த	�ார்ப்�ை-�னியாக்களின்	கார்ப்�வரட்	மூலதைம்,	இந்திய	உமைப்�ாளிகளின்	
உதிரத்மத	ஒட்ட	உறிஞசுகின்்ற	�மகயில்	பதாடர்ந்து	தைது	பதாழில்கமள	இமடய்றாது	விரி�மடயச்	
ப்சய்து	பகாணவட	ப்சல்கி்றது.	இந்த	திட்டத்தில்	வி�்சாயம்,	சில்லம்ற	�ர்த்தகம்,	ஊடகம்,	பதாமலக்காட்சி,	
சினிமா,	கிரிக்பகட்	உளளிட்ட	தும்றகள	அதன்	கணகளுக்கு	பகாழுத்த	லா�ம்	தரும்	வ�ட்மடக்காடாக	
உளளது.	 அதுமட்டுமின்றி	 மக்களுக்கு	 ப்சாந்தமாை	 இயற்மக	 �ளஙகளாை	 நீர்,	 நிலம்,	 ஆகாயம்,	
ஆகியம�யும்,	கடல்கள,	கடல்	மைல்	�ரப்புகள,	�ாம்றகள,	காடுகள,	ஆற்று	மைல்	ஆகிய�ற்ம்றயும்	
முழுமமயாக	சூம்றயாடுகி்றது.	

அத்துடன்,	 ்ாடு	 முழு�தும்	 பூமிக்கடியில்	 புமதந்து	 கிடக்கும்	 கனிம	 �ளஙகள	அமைத்மதயும்	
ப�ளி்ாட்டு	மற்றும்	உள்ாட்டு	கார்ப்�வரட்டுகள	பகாளமளயடிக்க	தாராள	அனுமதி	அளிக்கப்�ட்டுளளது.	
இம�	அமைத்தின்	மூலமும்	இலட்்சம்	வகாடிகளில்	கிமடக்கும்	இலா�மும்	கூட	இ�ர்களது	ஆக்வடா�ஸ	
வகாரப்	 �சிக்கு	 வ�ாதவில்மல	 என்று	 வ்சம�த்	 தும்றகளாை	 மருத்து�ம்,	 கல்வி,	 சுகாதாரம்,	 குடிநீர்,	
்சாமலப்	வ�ாக்கு�ரத்து,	வீடு	மற்றும்	வீட்டு	மமை	விற்�மை	பதாழில்களுடன்,	நிதி	வ்சம�களாை	�ஙகி,	
காப்பீடு	ஆகிய�ற்ம்றக்	பகாளமளயடிக்கவும்	தாராள	அனுமதி	அளிக்கப்�ட்டுளளது.	இது	மட்டுமின்றி	
�றுமமயில்	 உளள	 மக்களிடம்	 �ரிமயப்	 பிடுஙகி	 கார்ப்�வரட்	 முதலாளிகளுக்கு	 �ரிச்்சலுமகயாக	
பகாட்டியளக்கப்�டுகி்றது.	 �ல	 வதசிய	இைஙகமளக்	 பகாணட	 ்ாட்டில்	அ�ற்றின்	 பமாழி,	 �ண�ாடு,	
ப�ாருளாதாரம்	 அமைத்மதயும்	 "ஒவர	 இந்தியா"	 என்்ற	 முைக்கத்தின்	 மூலம்	 ஒழித்துக்கட்டுகி்றது.								
"இந்து	-	இந்தி	-	இந்தியா"	என்்ற	வகாட்�ாட்டின்	�டி	பமாழி	-	இை	-	மதச்சிறு�ான்மமயிைர்,	வதசிய	
இைஙகள	ஆகிய�ற்றின்	உரிமமகள,	மாநிலஙகளின்	உரிமமகள	அமைத்தும்	�றிக்கப்�டுகி்றது.		

இம�	 மட்டுமின்றி	 இந்தியாவின்	 ப�ரும்�ான்மம	 மக்கள	 ்சார்ந்திருக்கும்	 வி�்சாய	 உற்�த்தியில்	
நிலவுகின்்ற	 அமர	 நிலப்பிரபுத்து�	 உ்றவுகமள	 வமலும்	 பகாடூரமாைதாக்கியுளளது.	 நிலமற்்ற	 கூலி	
வி�்சாயிகளுக்கு	நிலச்சீர்த்திருத்தம்	மூலம்	நில	விநிவயாகம்	ப்சய்�மத	முற்்றாக	மகவிடு�து;	சிறு,	குறு	
வி�்சாயிகளிடம்	உளள	துணடு	நிலஙகமளயும்	�றித்து	வீதிக்குக்	பகாணடு	�ரு�து;	அ�ர்களிடமும்,	
்டுத்தர,	�ைக்கார	வி�்சாயிகளிடமும்	இருக்கும்	நிலம்	அமைத்மதயும்	கார்ப்�வரட்	வ�ளாண	�ர்த்தக	
கைகஙகள	 �றித்துக்	 பகாள�து	 வ�ான்்ற	 வமற்கணட	 மாற்்றஙகள	இந்திய	வி�்சாயத்தில்	 மறுகாலனிய	
ப�ாருளாதாரக்	 பகாளமகயின்	 நிகழச்சி	 வ�ாக்மக	 தீவிரப்�டுத்துகி்றது.	 பமாத்தத்தில்	 வி�்சாயிகமள	
வி�்சாயத்மத	விட்டு	விரட்டியடித்து	கார்ப்�வரட்டுகளின்	லா�	வ�ட்மடக்கு	்சாதகமாக,	கும்றந்த	கூலிக்கு	
தைது	உமைப்பு	்சக்திமய	விற்�தற்கு	நிர்�ந்திக்கப்�டுகி்றார்கள.	அதமை	உறுதிப்�டுத்து�தற்காக	பகாணடு	
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�ரப்�ட்டவத	மூன்று	வ�ளாண	்சட்ட	திருத்தஙகளாகும்.	அதுமட்டுமல்ல	�ாசி்சத்தின்	குதிகால்	்ரம்�ாக	
உளள	அமர	நிலப்பிரபுத்து�	உ்றவுகள	நீடிக்கி்றது.

வமற்கணட	 ்ட�டிக்மககளின்	விமள�ாக	 ்ாட்டின்	ப�ரும்�ான்மம	உமைக்கும்	மக்கள	மிகுந்த	
சித்திர�மதக்கும்,	வ�தமைக்கும்	ஆளாகியுளளைர்.	தனியார்மய	-	தாராளமய	-	உலகமய	பகாளமககமள	
அமுல்�டுத்த	பதாடஙகியதிலிருந்வத	�றுமம,	வ�மலயில்லாத்	திணடாட்டம்,	வி�்சாயிகள	தற்பகாமலகள,	
�ட்டினிச்	்சாவுகள,	பகாடுரமாைதாகி	விட்டது.	பதாழிலாளர்கள,	வி�்சாயிகள,	மீை�ர்கள,	ப்்ச�ாளர்கள,	
சிறுபதாழில்	முமை�ர்கள,	சில்லம்ற	வியா�ாரிகள	உளளிட்ட	அமைத்துத்	தரப்பு	மக்களின்	�ாழவுரிமமயும்	
�ாதிக்கப்�ட்டு	 �ருகி்றது.	 இதற்கு	 எதிராகப்	 வ�ாராடவும்	 தமடவிதிக்கின்்ற	 �ாசி்ச	 வமாடி	 கும்�ல்,	
்சட்டப்பூர்�மாை	 �ழிமும்றகள	 மூலவம	 �ாசி்சத்திற்காை	 தாயாரிப்புகமள	 அரஙவகற்றி	 �ரு�துடன்,	
மக்கள	 தைது	 உரிமமக்காக	 வ�ாராடு�மத	 முமளயிவலவய	 ்சுக்கு�தற்கும்	 பகாடூரமாை	 மும்றயில்	
அடக்கு�துதான்	கார்ப்�வரட்	�ாசி்சம்.

�ார்ப்�ை	 வமலாதிக்கத்மத	 �லியுறுத்துகின்்ற	 ஆர்.எஸ.எஸ	 கும்�லின்	 �ார்ப்�ை	 -	 இந்திய	
வதசியம்	 ஏகாதி�த்திய	 பகாளமளக்கும்,	 கார்ப்�வரட்டுகளின்	 பகாளமளக்கும்	 ப�ாருத்தமாை	 சூைமல	
உரு�ாக்குகி்றது.	இது,	இயல்பிவலவய	மக்களின்	ஜை்ாயக	உரிமமகமள	மறுக்கின்்ற	காவி	�ாசி்சமாக	
ப�ளிப்�டுகி்றது.	இந்துத்து�ா	என்்ற	ப�யரில்	்ால்�ருை	�ாகு�ாட்டுடன்,	தைக்கு	கீழ	உளள	அமைத்து	
்சாதியிைமரயும்	இழி�ாகக்	கருதி	ஒடுக்கும்	�ார்ப்�ை	வமலாதிக்கமும்,	 ்சைாதை	தர்மமும்	இமைந்து	
அடக்குமும்றமய	ஏவு�துதான்		காவி	(�ார்ப்�ை)	�ாசி்சம்.

இந்திய	 ்ாட்மட	 அபமரிக்க	 �ல்லரசின்	 மறுகாலனியாக்கும்	 தீவிரத்	 தன்மமமயயும்,	 அதமை	
அப்�டிவய	அமுலாக்கும்	அடிமமத்தைத்மதயும்	பகாணட	சூைவல	இன்று	் ாடு	எதிர்	பகாணடுளள	பிரதாை	
நிகழச்சிப்வ�ாக்காகும்.	இந்த	அரசியல்	-	ப�ாருளாதார	-	�ண�ாட்டு	நிகழச்சி	வ�ாக்வக	கார்ப்�வரட்	-	
காவி	�ாசி்சம்	எை	சி்றப்பு	கூட்டம்	அறிவிக்கி்றது.	

்ாட்டு	 மக்களுக்கு	 எதிராை,	 மிகப்ப�ரும்	 பகாடூர	 ்சக்தியாக	 ஏறித்	 தாக்கி	 �ரும்	 கார்ப்�வரட்	
-காவி	�ாசி்சத்மத	வீழத்த	கார்ப்�வரட்	-	காவி	�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	ஜை்ாயக	முன்ைணி	கட்டியமமக்கப்�ட	
வ�ணடும்	என்்ற	திட்டத்மதயும்	சி்றப்பு	கூட்டம்	முன்பமாழிகி்றது.	குறிப்�ாக,	ஆளும்	�ர்க்கஙகளின்	
ஒரு	பிரிவிைருடன்	இமைந்து	வமலிருந்து	கட்டப்�டும்	�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	ஐக்கிய	முன்ைணியும்,	�ாட்டாளி	
�ர்க்கத்தின்	இயல்�ாை	 ்ட்பு	�ர்க்கஙகமள	இமைத்துக்பகாணடு,	 �ாட்டாளி	�ர்க்க	 கட்சி	 கீழிருந்து	
கட்டும்	�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	மக்கள	முன்ைணியும்	பகாணட	திட்டத்மத	இச்சி்றப்பு	கூட்டம்	முன்பமாழிகி்றது.	

்ாட்டின்	ப�ரும்�ான்மமயாக	உளள	நிலமற்்ற	கூலி	வி�்சாயிகள,	சிறு	-	குறு	வி�்சாயிகள,	குத்தமக	
வி�்சாயிகளின்	 �ாழ�ாதாரத்மத	 காப்�து	 ்ம்	 உடைடிக்கடமமயாகும்.	 இதற்கு	 முதல்	 கட்டமாக	
நிலச்சீர்திருத்தம்	ப்சய்�து;	அதற்கு	நிலப்பிரபுக்கள,	ஆதீைஙகள,	மடாலயஙகள,	�ஃக்பு	�ாரியஙகள,	
கிறித்த�	 வத�ாலயஙகளின்	நிலஙகளின்	குத்தமகமயக்	கும்றப்�து,	மகயடக்கவமயுளள	 வத்சஙகடந்த	
கார்ப்�வரட்	நிறு�ைஙகளின்	ப்சாத்துக்கமள	�றிமுதல்	ப்சய்�து,	�ார்ப்�ை	�யஙகர�ாத	அமமப்�ாை	
ஆர்.எஸ.எஸ-ம்ச	 தமட	 ப்சய்�து	 உளளிட்ட	அம்்சஙகமள	 உளளடக்கிய	 �ாசி்ச	 எதிர்ப்பு	 ஜை்ாயக	
ப்சயல்திட்டத்மத	முன்	ம�த்துளளது.	இத்திட்டத்தின்	மூலம்	�ாசி்ச	்சக்திகமள	வீழத்தி	விட்டு	உணமமயாை	
ஜை்ாயக	கூட்டரம்ச	நிறுவு�தற்காை	உடைடித்	திட்டத்திமையும்	(Specific	program)	முன்ம�த்துளளது.

கார்ப்�வரட்-காவி	�ாசி்சத்மத	வீழத்தி	விட்டு	ஜை்ாயகக்	கூட்டரம்ச	நிறு�	முயலும்	வ�ாது	்ாம்	
பகாணடு�ர	முமை�து	ஏற்கைவ�	உளள	வ�ாலி	ஜை்ாயகத்மத	அல்ல;	அதற்கு	மாற்்றாக	வ�ச்சுரிமம,	
எழுத்துரிமம,	 �ாழவுரிமம	 உளளிட்ட	 அடிப்�மட	 ஜை்ாயக	 உரிமமகமள	 நிமல	 ்ாட்டுகின்்ற	
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உணமமயாை	ஜை்ாயகம்	ஆகும்.	அதுவ�	�ாசி்சம்	மீணடும்	தமலபயடுக்காமல்	தடுக்கும்	வகடயமாக	
இருக்கும்.	இந்த	ப்சயல்	திட்டத்மத	உடைடியாக	்மடமும்றப்�டுத்த	�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	ஜை்ாயக	ஐக்கிய	
முன்ைணி	மற்றும்	�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	ஜை்ாயக	மக்கள	முன்ைணி	ஆகிய�ற்றின்	மூலம்	மக்களின்	அரசியல்	
வ�ாராட்டஙகமளக்	கட்டியமமப்வ�ாம்.	

நிலவுகின்்ற	�ாராளுமன்்ற	ஜை்ாயகத்தின்	வதர்தல்	அரசியல்	மூலமாகவ�	கார்ப்�வரட்-காவி	�ாசி்ச	
கும்�ல்	ஆட்சி	அதிகாரத்மதக்	மகப்�ற்றி	ம�த்துளளது.	அந்த	�ழியில்	பதாடர்ந்து	ப�ற்றி	ப�்றவும்	
அ�ர்கமள	் ாம்	அனுமதிக்கக்	கூடாது.	2024	-	ல்	் டக்கவிருக்கும்	வதர்தமல	மட்டுவம	பி்ற	அமை�ரும்	
வ�ாராட்டக்	களமாக	கருதுகின்்றைர்.	அந்த	�ழிமும்றயின்	மூலம்	மட்டுவம	�ாசி்சத்மத	வீழத்த	இயலாது.	
எனினும்	 கார்ப்�வரட்-காவி	 �ாசி்சத்மத	 வீழத்துகின்்ற	 �மகயில்	 முன்ம�த்து	 கட்டியமமக்கப்�டும்	
ஜை்ாயக	ஐக்கிய	முன்ைணி	�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	களமாக	வதர்தமலயும்	�யன்�டுத்தி	ஆட்சியதிகாரத்தில்	
இருந்து	கார்ப்�வரட்-காவி	�ாசி்ச	்சக்திகமள	தூக்கிபயறிய	வ�ாராடும்.

்ாட்மடயும்	 மக்கமளயும்	 சூம்றயாடும்,	 கார்ப்�வரட்	 -	 காவி	 �ாசி்சத்திமை	 வீழத்த	 புரட்சிகர	 -	
ஜை்ாயக	 ்சக்திகள,	உமைக்கும்	மக்கள	ஒன்றிமைந்து	வ�ாராடு�துதான்	இன்ம்றய	 ்மது	�ரலாற்று	
கடமமயாகும்	 எை	 சி்றப்புக்	 கூட்டம்	அம்றக்கூ�ல்	விடுக்கி்றது.	 கார்ப்�வரட்	 -	 காவி	 �ாசி்சத்திமை	
வீழத்தி	ஜை்ாயக	கூட்டரம்ச	நிறுவு�தற்காை	திட்டத்மதயும்	இச்சி்றப்பு	கூட்டம்	முன்பமாழிந்துளளது.	

�ாசி்ச	எதிர்ப்பு	ஜை்ாயக	திட்டத்மத	ஏற்க	முன்	�ரும்	புரட்சிகர,	ஜை்ாயக	்சக்திகள,	வதர்தல்	
கட்சிகள,	 மதச்சிறு�ான்மம	 அமமப்புகள	 -	 கட்சிகள,	 வதசிய	 இை	 விடுதமல	 இயக்கஙகள	 ஆகிய	
அமை�மரயும்	 ஐக்கிய	 முன்ைணியில்	 இமைய	அமைக்கிவ்றாம்.	 �ாசி்ச	 எதிர்ப்பு	 ப்சயல்திட்டத்மத	
வி�ாதித்து	 இறுதி	 ப்சய்து	 �ாசி்ச	 எதிர்ப்புப்	 வ�ாராட்டத்தில்	 ஒன்றிமைவ�ாம்.	 கார்ப்�வரட்	 -	 காவி	
�ாசி்சத்மத	வீழத்த	வகாடிகால்	பூதமாய்	திரணபடழுவ�ாபமை	அம்றகூவி	அமைக்கிவ்றாம்.

புரட்சிகர	�ாழத்துகள!

																																																வதாைமமயுடன்,
மாநில அ்ம்பபுக் கமிட்டி,

இ்நதிய ப்பாதுவு்்ட்மக் கட்சி (மா - பல)
தமிழ்ாடு.


