இடதுசாhp
ஆைடையக்
நிற்கும் ேஜ.வி.பி

இடதுசாhp ஆைடையக் கைளந்து நிற்கும்
ேஜ.வி.பி

எதிh;வரும் ஜனாதிபதி ேதா;தலில் தமது ேவட்பாளைர
களமிறக்குவதற்கு சுமாh; 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
ேஜ.வி.பி
தீh;மானித்துள்ளது. அவா;கள் இதுநாள்
வைர பின்பற்றிய முதலாளித்துவ
வா;க்கத்துடனான கூட்டு

கைளந்து

அரசியலின் ேமற்தளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுபாட்டிைனேய இந்த
தீh;மானம் சுட்டிக்காட்டுகின்றது.
1994ல் சந்திhpகா குமாரதுங்கைவ
பதவியில் அமா;த்துவதற்கு
ேஜ.வி.பியினா;
ஒத்துைழப்பு வழங்கியதுடன் 2005ல் மகிந்த
ராஜபக்சைவ ஜனாதிபதி பதவியில் நியமிப்பதற்கு
முழுைமயான ஆதரவிைனயூம் வழங்கியிருந்தனா;. ேஜ.வி.பி இந்த
காலகட்டங்களில் முதலாளித்துவ
அரசாங்கங்களின் அைமச்சுப் பதவிகைள வகித்துக்
ெகாண்டு முதலாளித்துவத்திைன தாங்கிப் பிடிக்கும் கருவியாகேவ
ெசயற்பட்டது. அதன் பின்பு
2010ல் ஐ.ேத.க முதலாளித்துவ
கூட்டின் ேவட்பாளரான சரத் ெபான்ேசகாைவ
பதவிக்கு ெகாண்டு வர ெசயற்பட்டனா;.
அதன் பின்பு மீண்டும்
2015ல் ஐ.ேத.க தைலைமயில்
உருவாக்கப்பட்ட நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ெபாது
ேவட்பாளரான ைமத்திhpபால சிறிேசனவின்
ெவற்றிக்காக முன்நின்று உைழத்தனா;. சுயாதீனமான
ஓh; அரசியல் நிைலப்பாட்டிைன
எடுக்க தவறிய ேஜ.வி.பி கட்சியானது
கடந்த காலப் பகுதி
முழுவதும் முதலாளித்துவ வா;க்க
முகாமிைன தழுவிக் ெகாண்டு இவ்வாறு
வா;க்க அரசியைலக்
காட்டிக் ெகாடு;ப்பதற்கு
காரணம் பாராளுமன்ற அரசியலுக்கு அவா;கள் உhpைம ேகாருவதனாலாகும்.

இந்த பின்னணியில் தான் எதிh;வரும் ஜனாதிபதித் ேதா;தலில் ‘ேதசிய
மக்கள்
சக்தி’ என்ற கூட்டைமப்பின்
ேவட்பாளராக அக்கட்சியின் தைலவரான அனுரகுமார திசாநாயக்கைவ
ேஜ.வி.பி
கட்சி களமிறக்கியூள்ளது. அைனத்து
முதலாளித்துவ முகாம்களும் கடும் அரசியல்

ெநருக்கடியிைன எதிh;ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கும் இத் தருணத்தில்
ெதாழிலாளா; வா;க்கமும்இ வடக்கில்
தமிழ் மக்கள் மற்றும்
அைனத்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தரப்பிடமிருந்து எழுச்சியூறும்
கடும் முதலாளித்துவ எதிh;ப்பு முகத்ைதக்
காட்டி அவா;கைள
தம் பக்கம் இழுத்துக்
ெகாள்வேத ேஜ.வி.பியின் உபாயமாக உள்ளது.
கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு
ேமலாக முதலாளித்துவ வா;க்கம் ெநருக்கடிகைள எதிh;ெகாள்கின்ற ேவைள
அதற்கு
எதிராக சுயாதீனமான அரசியல் நிைலப்பாடுகைள எடுப்பதற்கு
பதிலாக முதலாளித்துவத்ைதப் பாதுகாக்கும் பாவச் ெசயலுக்கு துைண
ேபான ேஜ.வி.பி கட்சி
திடீெரன 180 பாைக ேகாணத்திற்கு
முற்றாக திரும்பி புதிய முகமூடியிைன
அணிந்துெகாள்வதைன கடுைமயாகக் ேகள்விக்குட்படுத்துவது அவசியம்.

ஆகஸ்ட் 18ம் திகதி
காலிமுகத்திடலில் நைடெபற்ற கூட்டத்தில் ஏன்
நாம் ேபாட்டியிடுகின்ெறௗம் என்ற
விடயத்தின் அடிப்பைடயில் அனுரகுமார ெவளிப்படுத்திய பிரபல்ய
இடதுசாhp ேதாற்றம் என்பது பயனற்ற
ெவற்றுப் புலம்பல் மட்டுேம. அவா;
அதிகாரத்திற்கு வந்தால் பின்பற்றப்ேபாகும் ெபாருளாதார
ெகாள்ைக குறித்து எந்தவிதமான உறுதியான
கருத்திைனயூம் கூறாதிருக்கும் அளவூக்கு அவா; அங்கு
கவனமாக நடந்துெகாண்டாh;. மக்கைள ஏமாற்றுவதற்காக கைதகைளக்
கூறுவைதத் தவிர உலக
வங்கி மற்றும் சா;வேதச நாணய
நிதியம் தைலைமயிலான நவீன லிபரல்வாத
ெபாருளாதார ேவைலத்திட்டத்திற்கு எதிராக அவா;கள்
முன்ைவக்கின்ற மாற்று கருத்துக்கள்
எைவெயன்பைதயூம் முன்ைவக்க
அவா; தவறிவிட்டாh;. ஊழல்

ேமாசடிகள் அற்ற பாpசுத்தமான ஆட்சிைய உருவாக்குவதாக
அவா; அளித்த வாக்குறுதியானது
உண்ைம நிலவரங்கைள மூடி
மைறக்கும் ெசயலாகும். முதலாளித்துவ முைற
என்ற அடிப்பைட தளத்திைன
மாற்றாமல் ஊழல் ேமாசடிைய
இல்லாமல் ெசய்வதாகக் கூறுவது ெவறும்
ஏமாற்றுத்தனம் மட்டுேம. முதலாளித்துவத்தின் கருவைறயிலிருந்ேத
ஊழல் ேமாசடிகள் உருவாகின்றன
என்பது அனுரகுமார அறியாமல் இருப்பது
வியப்புக்குhpய விடயமாகும்.
இவ்வாறு கைதகைளக் கூறி இந்தியாவின் ஊழல்
ேமாசடிகளுக்கு எதிராகக் குரல் ெகாடுப்பதில்
பிரபல்யம் ெபற்றிருந்த அன்னா
ஹாசேரவூம் ெகஜ்hpவாலும் வரலாற்றின்
குப்ைபக் கூைடக்குள் தள்ளப்பட்டுவிட்டனா;. ஊழல்
ேமாசடிகைள எதிh;க்கின்ற
வீரனாக தன்ைன இனம்காட்டிக் ெகாள்ள
அனுரகுமார இதைன விட

முயலும்

ேவறுபட்ட வரலாற்று நிகழ்வூக்கு உhpயவா; அல்லா;
என்பது ெதௗpவாகின்றது.

நாடு எதிh;ெகாள்கின்ற
பிரதான பிரச்சிைனயான ேதசியப் பிரச்சிைனக்கான

தீh;வூ

ெதாடா;பில் ெமௗனம்
காப்பது என்பது அவாpன்
மற்ெறாரு சிறப்பம்சமாகும். தமிழ் மக்கைளக் கூட்டுப்
படுெகாைல ெசய்த யூத்தத்திற்கு முழுைமயான
ஆதரவிைன வழங்கிய அேதேவைள ேசாசலிசத்ைத
விற்றுப் பிைழத்துக் ெகாண்டு ெசங்ெகாடிையயூம்
தூக்கிக் ெகாண்டு அரசியல் ெசய்யூம் ேஜ.வி.பிக்கு
பிறப்பிலிருந்ேத ெதாடா;ந்து
வருகின்ற சிங்கள இனவாதம் எனும்
ெதாப்புள்ெகாடிைய ெவட்டி அகற்ற முடியாத
இயலாைமேய இதனூடாக ெவளிப்படுகின்றது.
அரசியலைமப்பின் 13வது திருத்தத்திைனயூம்

எதிh;த்து இனவாத
ஆh;ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டு
ஒற்ைறயாட்சி முைறயிைன ேஜ.வி.பி இறுக
அைணத்துக் ெகாண்டிருப்பதும் இதற்கு மற்ெறாரு காரணமாகும்.
மாh;க்சியத்ைத உரசிப்
பாh;க்கும் உைரகல்
ேதசியப் பிரச்சிைன என்;று
ெலனின் குறிப்பிட்டுள்ளாh;. ேஜ.வி.பி வரலாறு
முழுவதும் இந்த பாPட்ைசயில் சித்திப் ெபறவில்ைல
என்பதுடன் குட்டி முதலாளித்துவத்தின் பிரதிநிதிகளாக
இனவாத ேசற்றில் மூழ்கிக்
கிடக்கின்றது. ேதசிய ஒற்றுைமையக் கட்டிெயழுப்ப
ேவண்டும் என்று முதலாளித்துவ தைலவா;கள் முன்ைவக்கும்
ெவற்றுப் ேபச்சுக்களுக்கு அப்பால் ஒன்றுேம கூற
முடியாத அளவூக்கு அனுரகுமார வீழ்ச்சியைடந்துள்ளாh;.
30 ஆண்டுகால ேபாhpனால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் தமிழ் மக்களின்
ேதசியப் பிரச்சிைனையத் தீh;ப்பதற்கு
ெதௗpவானதும் துணிவானதும்
தீh;வூ ஒன்றிைன
முன்ைவக்க முடியாத எவருக்கும் எதிh;காலம் என்பேத இல்ைல.
அனுரகுமார அணிந்துெகாண்டிருந்த மஞ்சள் நிற ஆைட
எமக்க முக்கியத்துவம் அற்ற ேபாதிலும்
அந்த கூட்டத்தில் காட்சிப்படுத்தியிருந்த
ெகாடியில் மஞ்சள்
நிறமும்இ ெசந்நிறமும் கலந்திருந்தைமயானது ெதற்கில்
சிங்கள ெபௗத்த சக்திகளின் பிரதிநிதித்துவத்தின்
ெவளிப்பாடு என்ேற கூற முடியூம். அவா;
மஞ்சள் நிற ஆைடைய
ஏன் அணிந்திருந்தாh; என்பதைன
இதன் மூலம் நன்கு
விளங்கிக் ெகாள்ள முடிகின்றது.

தீவிரப் ேபாக்குைடய மக்கள் தரப்பினைரயூம்இ
கிராமிய இைளஞா; சக்திகைளயூம் ஏமாற்றுவதற்காக
ேசாசலிசத்தின் உhpைமயாளா;களாக தம்ைம

அைடயாளப்படுத்திக் ெகாண்டு நீண்ட காலம்
அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ள ேஜ.வி.பி இதுவைர
காலமும் மைறத்து ைவத்திருந்த உண்ைமயான
அரசியல் சுயரூபத்திைன இந்த புதிய
அரசியல் நாடகத்தினூடாக ெவளிப்படுத்தியிருக்கின்றது. சமவூடைமக்கான
மாற்று வழிமுைறயிைனக் கட்டிெயழுப்புவதைனப்
பற்றிக் ேபசுவதைனேய முற்றாகக் ைகவிட்டுள்ளதுடன்இ
இடதுசாhp என்று கூறிக்ெகாள்ளப்படும் மக்கள்
நலன் சாh;ந்த
மாயத் ேதாற்றத்ைத ெவளிப்படுத்திக்
ெகாண்டு முதலாளித்துவ பாராளுமன்றத்தின் அடிைமகளாகேவ அவா;கள்
மாறிவிட்டனா;. எவ்வாறாயினும் ைமத்திhp- ரணிலின் நல்லாட்சி
அரசாங்கத்திைன பதவியில் அமா;த்துவதற்காக
ெபரும்பாடுபட்ட இடதுசாhpகள் என்று
கூறப்படுேவாரும்இ
சிவில்
சமூக
ெசயற்பாட்டாளா;களும்இ
குட்டி
முதலாளித்துவ
நடுத்தர வா;க்க
புத்திசீவிகளும் தற்காலிகமாக தாpத்திருப்பதற்கு
ேஜ.வி.பி
கட்டிெயழுப்புகின்ற இந்த ேதசிய
மக்கள் சக்தியானது தற்காலிக சத்திரம்
மட்டுேம. 2015 ஜனவாp 8ம் திகதி
ஒன்று நிகழ்ந்தது என்று

புரட்சி

பிதற்றிக் ெகாண்டு சில காலம்
இடதுசாhp இயக்கங்களில் உலவிக் ெகாண்டிருந்த இந்த
நடுத்தர வா;க்க
புத்திசீவிகள் நவீன தாராளவாத
கட்டைமப்புக்குள் சமூக ஜனநாயக
மக்கள் நலன் சாh;;ந்த ேவைலத்திட்டங்கள்
ெதாடா;பில் பகல்
கனவூ கண்டு ெகாண்டிருக்கின்றனா;.
மறுபுறம் உலகளாவிய முதலாளித்துவத்தின் பாhpய ெநருக்கடிகளின்
மத்தியில் முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்தில் இதுநாள் வைர நிலவி
வந்த பண்புகைள நசுக்கி
ஜனநாயக விேராத ஏகாதிப்பத்தியவாத கடும்ேபாக்குைடய
ஆட்சிைய ேநாக்கி பயணிக்கின்ற காலப்பகுதியில்
இவ்வாறான கனவூகளின் பின்னால் ெசல்வது

ெவறும் மாையயாகும்.

ைமத்திhp ரணில் ேபான்ற முதலாளித்துவ
தைலவா;களின் பின்னால்
அதீத நம்பிக்ைகயூடன் தவழ்ந்து
திhpகின்ற நகரமய
நடுத்தர வா;க்கத்தினரும்
தாpத்திருப்பதற்கு ேஜ.வி.பியினால்
கட்டிெயழுப்பப்படுகின்ற இந்த ேமைடயானது
நன்கு ெபாருத்தமானதாகேவ இருக்கின்றது.
ேசாசலிசவாதம் மற்றும் இடதுசாhp ெதாழிலாளா;
வா;க்கம் உட்பட
ஒடுக்கப்பட்ட விவசாய மக்களும்இ இைளஞா;
மற்றும் மாணவா; இயக்கம்இ வடக்கு
கிழக்கு ேதசியப் பிரச்சிைனயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின்
ேபாராட்டங்கள் என்பனவற்ைற
ைகவிட்டு நவீன

முற்றாகக்

தாராளவாதத்ைத நிராகாpப்பதாக ேமேலாட்டமாகக்
கூறுகின்ற அேதேவைள முதலாளித்துவ
பாராளுமன்றத்தின் அரசியைல முற்றாக அரவைணத்துக்
ெகாண்டிருப்பதனூடாக என்றுேம மாh;க்சியவாதிகளாக
இருந்திராத ேஜ.வி.பி
தைலவா; அனுரகுமார ேபான்றவா;கள்
விேஜவீர காலத்திலிருந்து இதுவைர அணிந்து ெகாண்டிருந்த
ேசாசலிசம் என்ற ஏமாற்றுத்தனமான
ஆைடகளும் இப்ெபாழுது கைளந்து ேபாய்
விட்டன என்ேற கூற ேவண்டும்.

–

ஐக்கிய ேசாசலிச கட்சி

