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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

போரராரட்டத்ததை விரிிவரக்குிவதைற்கு ஆதைராவு அதிகரிக்கின்ற நிதகரிக்கின்ற நிலையில,
ததைரழிற்சங்கங்கள் ஒக்கரிக்கின்ற நிலைப்ர்லஹோமர ஆசிரியர் பிவதகரிக்கின்ற நிலைநிறுத்தைத்ததை
தைரப்லஹோம தோரறுப்தோடுக்கவும, கதகரிக்கின்ற நிலைத்து விடவும முயலகின்றன
By the Socialist Equality Party,

பத்ததாயிரக்

கணக்கதான ஒக்லக்லஹஒதாஹோமதா ஆசிரியர்கள் ஹோமற்றும் சக
பணியதாளர்களின்
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தம்
இரண்்தம் இரண்டதாம்
ளின் வேதாரத்தில
நு் வேல நுழைந்துள்ள நி் வேலலயில,
தததாழிலதாளர்கள் ஒரு முக்கிய
முடிதளின் வேடுக்க க்லஹளின் வேண்டிய கட்்தம் இரண்டத்் வேலத முகங்தகதாடுக்கின்றனர்.
தபதாதுக்கலவி் வேலயப் பதாதுகதாக்கும் க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டத்் வேலத விரிளின் வேதாக்க
ஆசிரியர்கள்
தீர்ஹோமதானகரஹோமதாக
உள்ளனர்
என்றதாலும்,
தததாழிற்சங்கங்கள்
அந்த
க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டத்் வேலத
ததாக்லஹஹோம
தபதாறுப்தபடுக்கவும், க் வேலலத்து விட்டு, ஒரு விற்றுத்தள்ள் வேலலத்
திணிக்க அளின் வேற்றதால ஆனஹோமட்டும் அ் வேலனத்தும் தசய்து ளின் வேருகின்றன.
க்லஹஹோமற்கு க்லஹளின் வேர்ஜினியதாவில ஒன்பது ஒன்பது நதாள் க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலதத்
தததா்தம் இரண்டர்ந்து கலவியதாளர்கள் எடுத்த ் வேலதரியஹோமதான நி் வேலலப்பதாடு,
அதஹோமரிக்கதாவிலும் சர்ளின் வேக்லஹதச அளவிலும் தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கத்தின்
பரந்த ஆதர் வேலளின் வே தளின் வேன்றுள்ளது. இது உலதகங்கிலும் ளின் வேர்க்க
க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டத்தின் ஒரு மீள்எழுச்சிக்கு இ் வேல்தம் இரண்டக்லஹய ஒன்பது ந்தம் இரண்டக்கிறது.
ஆசிரியர்களின்
பிரததான
க்லஹகதாரிக்் வேலகக் வேலளப்
பூர்த்தி
தசய்யதாஹோமக்லஹலக்லஹய க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத முடிவுக்குக் தகதாண்டு
ளின் வேருளின் வேதற்கதாக, ஆசிரியர்களின் அதஹோமரிக்க சம்க்லஹஹோமளனம் (AFT)
ஹோமற்றும் க்லஹதசிய கலவித்து் வேலற கூட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமப்ப (NEA) ஆகிய
தததாழிற்சங்கங்களது
முயற்சிக் வேலள
எதிர்த்து,
அந்த
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தம்
ஆசிரியர்களதாக்லஹலக்லஹய
தததா்தம் இரண்டங்கப்பட்டு
முன்தனடுக்கப்பட்்தம் இரண்டது.
இப்க்லஹபதாது
தததாழிற்சங்கங்கள்,
அழுகிய
இருதரப்ப
உ்தம் இரண்டன்படிக்் வேலகயில
கூடுதலதாக
சிலளின் வேற்் வேலற
க்லஹசர்த்து
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத முடிவுக்கு தகதாண்டு ளின் வேர நி் வேலனக்கின்றன.
அந்த உ்தம் இரண்டன்படிக்் வேலக் வேலயத் ததான் தததாழிற்சங்கங்கள் முன்னர்
"ளின் வேரலதாற்று
முக்கியத்துளின் வேஹோமதானததாக"
பகழ்ந்து் வேலரத்தன,
ஆசிரியர்கக்லஹளதா அ் வேலத ஏற்கனக்லஹளின் வே தபரும்பதான்் வேலஹோமயதாக இருந்து
ஹோமதார்ச்
29
இல
நிரதாகரித்தது்தம் இரண்டன்,
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்திற்கு
அழுத்தஹோமளித்திருந்தனர். அந்த உ்தம் இரண்டன்படிக்் வேலகயின்படி சில பத்து
மிலலியன் ்தம் இரண்டதாலர்கள் பள்ளித்து் வேலற நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கு
ளின் வே நுழைங்கப்படும், பின்னர் இது "க்லஹகதாலி ஹோமற்றும் ததாயம் உருட்டும்"
சூததாட்்தம் இரண்ட வி் வேலளயதாட்் வேல்தம் இரண்ட சட்்தம் இரண்டபூர்ளின் வேஹோமதாக்குளின் வேது உட்ப்தம் இரண்ட தததாழிலதாள
ளின் வேர்க்கத்் வேலதக் கடு் வேலஹோமயதாக பதாதிக்கும் திரும்பி ளின் வேசூலிக்கும் ளின் வேரிகள்
மூலஹோமதாக ளின் வேசூலிக்கப்படும்.
ஆசிரியர்கள் சம்பளத்தில $10,000 ்தம் இரண்டதாலர் உயர்வு, பள்ளி உதவி
பணியதாளர்களுக்கு 5,000 ்தம் இரண்டதாலர் உயர்வு ஹோமற்றும் கூடுதல நிதி
ஒதுக்கீ்தம் இரண்டதாக கு் வேலறந்தபட்சம் 200 மிலலியன் ்தம் இரண்டதாலர் என
தததாழிலதாளர்களின் க்லஹகதாரிக்் வேலககள் எ் வேலதயும் குறிப்பி்தம் இரண்டதாஹோமல
தததாழிற்சங்கங்கள்
் வேலகவிட்டுள்ளன.
அதற்கு
பதிலதாக,
ஒக்லக்லஹஒதாஹோமதா கலவித்து் வேலற கூட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமப்ப (OEA) த் வேலலளின் வேர்
அலிசியதா ப்ரீஸ்ட் தளின் வேள்ளியன்று க்லஹபசு் வேலகயில, அது முன்னர்
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத முடிவிற்கு தகதாண்டுளின் வேர முன்் வேலளின் வேத்த அடிஹோமட்்தம் இரண்ட
நி் வேலலப்பதாட்டிலிருந்து
OEA
பின்ளின் வேதாங்கியிருப்ப் வேலத
எடுத்துக்கதாட்டினதார். அதில மூலதன இலதாபங்கள் மீததான ளின் வேரி
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தளின் வேட்டுக்க் வேலளத்
உள்ள்தம் இரண்டங்கும்.

திரும்ப

தபறக்லஹளின் வேண்டும்

என்பதும்

அதில

தசய்தியின்படி, ப்ரீஸ்ட் "எவ்ளின் வேளவு கூடுதல ளின் வேருளின் வேதாய்
ஆசிரியர்களுக்கு நி் வேலறளின் வேளிப்பததாக இருக்கும் என்ப் வேலத கூ்தம் இரண்ட
குறிப்பிட்டு கூற ஹோமறுத்ததார். ஒன்பது ந் வேல்தம் இரண்டமு் வேலற க்லஹத் வேலளின் வேகளுக்கு கூடுதல
்தம் இரண்டதாலர்கள் க்லஹளின் வேண்டுதஹோமன்று தபதாத்தம்தபதாதுளின் வேதாக ஆசிரியர்களின்
க்லஹகதாரிக்் வேலககளுக்கு அறிவுறுத்துளின் வே் வேலத ஹோமட்டுந்ததான் ப்ரீஸ்ட்்தம் இரண்டதால கூற
முடியும்.” க்லஹளின் வேறு ளின் வேதார்த்் வேலதகளில கூறுளின் வேததானதால, க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டத்் வேலத
க் வேலலத்துவி்தம் இரண்ட ஏக்லஹததாதளின் வேதாரு வித அழுகிய உ்தம் இரண்டன்படிக்் வேலக் வேலய
எட்டுளின் வேதற்கதாக ப்ரீஸ்ட் சட்்தம் இரண்டஹோமன்ற பிரதிநிதிகளு்தம் இரண்டன் சூழ்ச்சி தசய்து
ளின் வேருகிறதார்.
Tulsa World

இரண்டு
கட்சிகளதாலும்
ஒரு
தசதாப்தஹோமதாக
தசய்யப்பட்்தம் இரண்ட,
தததாழிற்சங்கங்களதால க்லஹஹோமற்பதார்் வேலளின் வேயி்தம் இரண்டப்பட்்தம் இரண்ட நிதி தளின் வேட்டுக்கள்,
அததாளின் வேது ஒக்லக்லஹஒதாஹோமதாவின் நிஜஹோமதான ஆண்டு தசலவில 1
பிலலியன் ்தம் இரண்டதாலர் தளின் வேட்டு, அலலது தலதா ஒரு ஹோமதாணளின் வேருக்கு 1,000
்தம் இரண்டதாலருக்கும் கூடுதலதாக தளின் வேட்்தம் இரண்டப்பட்டுள்ள நி் வேலலயில, இ் வேலத சரி
தசய்ய கூடிய ஏக்லஹததாதளின் வேதாரு ஒன்பது ந்தம் இரண்டளின் வேடிக்் வேலக குறித்து எதுவும்
பரிசீலிக்கப்ப்தம் இரண்டவில் வேலல.
க்லஹதசியளவில, ஆசிரியர் சங்கங்கள் ஒக்லக்லஹஒதாஹோமதா ஆசிரியர்க் வேலளத்
தனி் வேலஹோமப்படுத்தவும், ஹோமற்ற ஹோமதாநிலங்களுக்கு க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத
விரிளின் வேதாக்குளின் வேதற்கு
தததாழிலதாளர்களி் வேல்தம் இரண்டக்லஹய
நிலவும்
மிகப்தபரியளவிலதான ஆதரவு அதிகரித்தும் ளின் வேருகின்ற நி் வேலலயில,
அ் வேலத தடுக்கவும் தீர்ஹோமதானகரஹோமதாக உள்ளன.
ஆசிரியர்களின் எந்ததளின் வேதாரு ஒன்பது ந்தம் இரண்டளின் வேடிக்் வேலகயும் ஹோமதாணளின் வேர்க் வேலளப்
பதாதிக்கும் என்று ஊ்தம் இரண்டகங்கள் ஹோமற்றும் அரசியலளின் வேதாதிகளின்
தபதாய்் வேலயத் திரும்பக்கூறி தகன்்தம் இரண்டக்கி கலவிது் வேலற கூட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமப்ப
தளின் வேள்ளியன்று ஓர் அறிக்் வேலக தளின் வேளியிட்்தம் இரண்டது. “ளின் வேகுப்ப் வேலறகளிலும்,
பள்ளிகளிலும் அளின் வேர்களுக்கு எடுத்துக்கதாட்்தம் இரண்ட க்லஹளின் வேண்டுக்லஹஹோமதா எதுக்லஹளின் வேதா
அது ததான் ஒன்பது நஹோமது ஹோமதாணளின் வேர்களுக்கு அளின் வேசியப்படுகிறது,” என்று அது
குறிப்பிட்்தம் இரண்டது. “ஹோமதாணளின் வேர்கள், தபற்க்லஹறதார்கள் ஹோமற்றும் ஒன்பது நதாம் ளின் வே நுழைங்கும்
கலவிச்க்லஹச் வேலளின் வேகளுக்கதான சமூகங்களின் ஒன்பது நம்பிக்் வேலக் வேலய இ நுழைக்கச்
தசய்யும் ஒன்பது ந்தம் இரண்டளின் வேடிக்் வேலககளுக்கு தததா்தம் இரண்டர்ந்து அ் வேல நுழைப்பவிடுப்பதன்
மூலம் ஒன்பது நஹோமது ஒருங்கி் வேலணந்த முயற்சிகள் வீணதாக அனுஹோமதிக்க
கூ்தம் இரண்டதாததன ஒன்பது நதாங்கள் ஹோமதாநிலந்தழுவிய கலவியதாளர்க் வேலளக் க்லஹகட்டுக்
தகதாள்கிக்லஹறதாம்,” என்று அது குறிப்பிட்்தம் இரண்டது.
க்லஹலதாளின் வேதா ஹோமதாநில கலவித்து் வேலற கூட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமப்பின் த் வேலலளின் வேர் ்தம் இரண்டதாமி
ளின் வேதாவ்க்லஹரதா கூறு் வேலகயில, க்லஹலதாளின் வேதா ஆசிரியர்கள் க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்தில
இறங்கினதால
"கடு் வேலஹோமயதான"
அபரதாதங்கள்
தசலுத்த
க்லஹளின் வேண்டியிருக்கும்
என்றதார்.
பக்லஹளதாரி்தம் இரண்டதா
கலவித்து் வேலற
கூட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமப்பின் ஓர் அறிக்் வேலக அறிவித்தது, “க்லஹளின் வே் வேலலயிலிருந்து
தளின் வேளிஒன்பது ந்தம் இரண்டப்ப தசய்ளின் வேது அலலது க்லஹளின் வே் வேலலக்கு ததாஹோமதஹோமதாக ளின் வேருளின் வேது
ஆகிய் வேலளின் வே மு் வேலறயதான ஒன்பது ந்தம் இரண்டளின் வேடிக்் வேலக அலல, அது கடு் வேலஹோமயதான
வி் வேலளவுக் வேலளச் சந்திக்கும். FEA இன் அ் வேலனத்து உறுப்பினர்களும்
விதிக் வேலள மு் வேலறயதாக பின்பற்றுளின் வேது முக்கியம்.”

ஆசிரியர்கள் க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத உ் வேல்தம் இரண்டக்கும் தததாழிற்சங்கங்களின்
தபருநிறுளின் வேன
் வேலகக்கூலிக்களின்
கரங்களில
இருந்து
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்த் வேலத
தளின் வேளியில
எடுக்கதாவிட்்தம் இரண்டதால,
அது
தவிர்க்கவியலதாஹோமல கதாட்டிக்தகதாடுக்கப்படும். இது ததான் க்லஹஹோமற்கு
க்லஹளின் வேர்ஜினியதாவில
ஒன்பது ந்தம் இரண்டந்த
துணிச்சலதான
ஒன்பது
ஒன்பது நதாள்
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்தின் படிப்பி் வேலன, அங்க்லஹக க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத
் வேலகவிட்டு பதாதியிக்லஹலக்லஹய க்லஹளின் வே் வேலலக்கு திரும்ப க்லஹளின் வேண்டுதஹோமன
தததாழிற்சங்கங்கள் க்லஹகதாரிய க்லஹபதாது, சமூக ஊ்தம் இரண்டகங்கள் மூலஹோமதாக
ஒருளின் வே் வேலர
ஒருளின் வேர்
தததா்தம் இரண்டர்ப
தகதாண்டு,
அளின் வேர்களின்
க்லஹகதாரிக்் வேலககளுக்கு ஆதரளின் வேளிப்பதில் வேலல என்று ளின் வேதாக்களித்து,
ஆசிரியர்கள் ஆரம்பத்தில அ் வேலத நிரதாகரித்தனர்.
ஆனதால பள்ளிக்கூ்தம் இரண்ட பணியதாளர்கள் சங்கத்தி்தம் இரண்டம் இருந்து
சுயதாதீனஹோமதாக
அளின் வேர்களின்
தசதாந்த
அ் வேலஹோமப்் வேலபக்
கட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமத்திருக்கவில் வேலல என்பததால, சங்கத்ததால பின்னர் அதன்
கட்டுப்பதாட்் வேல்தம் இரண்ட மீளபலப்படுத்த முடிந்தது என்பக்லஹததாடு ஒரு
விற்றுத்தள்ளப்பட்்தம் இரண்ட உ்தம் இரண்டன்படிக்் வேலக் வேலயயும் திணிக்க முடிந்தது.
அந்த உ்தம் இரண்டன்படிக்் வேலக ஹோமருத்துளின் வே பரதாஹோமரிப்ப உட்ப்தம் இரண்ட சமூக
திட்்தம் இரண்டங்களில ஆழ்ந்த தளின் வேட்டுக்களில இருந்து ஒன்றுக்கும் உதளின் வேதாத
சம்பள உயர்வுகளுக்கு நிதி ஒதுக்கியது்தம் இரண்டன், அதிகரித்து ளின் வேந்த
ஹோமருத்துளின் வே களின் வேனிப்ப தசலவுகள் குறித்த ஆசிரியர்களின் ஹோமத்திய
மு் வேலறயீட்் வேல்தம் இரண்ட களின் வேனத்தில தகதாள்ளவில் வேலல.
க்லஹசதாசலிச
சஹோமத்துளின் வேக்
கட்சி,
க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்் வேலத
தபதாறுப்தபடுப்பதற்கதான
தததாழிற்
சங்கங்களின்
அ் வேலனத்து
முயற்சிக் வேலளயும் தடுக்க, ஒவ்தளின் வேதாரு பள்ளியிலும் சமூகத்திலும்
தததாழிலதாளர்களதால ஜனஒன்பது நதாய மு் வேலறயில க்லஹதர்ந்ததடுக்கப்பட்்தம் இரண்ட
சதாஹோமதானிய ஹோமட்்தம் இரண்ட தததாழிலதாளர் குழுக்க் வேலள உருளின் வேதாக்குஹோமதாறு
ஆசிரியர்களுக்கு
அ் வேல நுழைப்ப
விடுப்பது்தம் இரண்டன்,
அதற்கதாக
தததாழிலதாளர்க் வேலள ஆதரிக்கிறது. இந்த குழுக்கள் ஒன்பது நதாத்தம் இரண்டங்கிலும்
ஹோமற்ற
ஹோமதாநிலங்களில
ஹோமற்றும்
சர்ளின் வேக்லஹதச
அளவிலும்
ஆசிரியர்களு்தம் இரண்டன் க்லஹசர்ந்து கூட்டு ஒன்பது ந்தம் இரண்டளின் வேடிக்் வேலக் வேலய ஒழுங்க் வேலஹோமக்க
க்லஹளின் வேண்டும். தபதாதுக்கலவிக்கதான உரி் வேலஹோம் வேலய ஹோமற்றும் தததாழிலதாள
ளின் வேர்க்கத்தின்
அ் வேலனத்து
உரி் வேலஹோமக் வேலளயும்
பதாதுகதாப்பதில
ஒட்டுதஹோமதாத்த தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கத்் வேலதயும் அத்து்தம் இரண்டன் ஹோமதாணளின் வே
இ் வேலளஞர்க் வேலளயும்
அணிதிரட்டி,
ஹோமட்டுப்படுத்தப்ப்தம் இரண்டதாத,
க்லஹதசியளவிலதான தபதாது க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தத்திற்கதான தயதாரிப்பகள்
தசய்யப்ப்தம் இரண்ட க்லஹளின் வேண்டும்.
சுயதாதீனஹோமதான
அ் வேலஹோமப்பக் வேலள
அபிவிருத்தி
தசய்ளின் வேததானது,
ஜனஒன்பது நதாயக கட்சி ஹோமற்றும் குடியரசு கட்சி அரசியலளின் வேதாதிகள், ஹோமற்றும்
அளின் வேர்கள் ததாங்கிப்பிடிக்கும் இந்த சமூக ஹோமற்றும் தபதாருளதாததார
அ் வேலஹோமப்பமு் வேலறக்கு எதிரதாக திரும்பிய, தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கத்தின்
ஓர் அரசியல இயக்கத்் வேலதக் கட்்தம் இரண்ட் வேலஹோமப்ப்தம் இரண்டன் இ் வேலணக்கப்ப்தம் இரண்ட
க்லஹளின் வேண்டும்.
தததாழிலதாளர்கள் “ஒன்பது நளின் வேம்ப் வேலர நி் வேலனவுகூர்ந்து,” ஒன்பது நளின் வேம்பர் 2018
இ் வேல்தம் இரண்டத்க்லஹதர்தலகளில ஜனஒன்பது நதாயகக் கட்சியினருக்கு ளின் வேதாக்களித்ததால
ஹோமட்டுந்ததான் தபதாதுக்கலவி் வேலயக் கதாப்பதாற்ற முடியும் என்று OEA
ளின் வேலியுறுத்தி உள்ளது. ஆனதால குடியரசுக் கட்சி ஆளுஒன்பது நர் க்லஹஹோமரி
ஃபதாலினுக்கு முன்பிருந்த ப்ரதாட் தஒன்றியின் கீழ் ஜனஒன்பது நதாயகக்
கட்சியினர், உயர் ளின் வேருளின் வேதாய் ளின் வேரி விகிதம் ஹோமற்றும் மூலதன இலதாப
ளின் வேரிக் வேலளக்
கு் வேலறப்பதற்கும்
சமூக
தசலவினங்க் வேலள
தளின் வேட்டுளின் வேதற்கும் ளின் வேழி ளின் வேகுத்தனர். க்லஹஹோமலும் ஒபதாஹோமதா நிர்ளின் வேதாகம் ததான்
ஒன்பது நதாத்தம் இரண்டங்கிலும்
400,000
ஆசிரியர்களின்
க்லஹளின் வே் வேலலக் வேலள
அழிப்ப் வேலதயும் ஹோமற்றும் சதார்ட்்தம் இரண்டர் பள்ளிகள் விரிளின் வேதாக்குளின் வே் வேலதயும்
க்லஹஹோமற்பதார்் வேலளின் வேயிட்்தம் இரண்டது,
அக்லஹதக்லஹளின் வே் வேலளயில
அது
2008
நிதி

தபதாறிவுக்குப் பின்னர் ளின் வேங்கிகள் ஹோமற்றும் முதலீட்்தம் இரண்டதாளர்களுக்கு
ட்ரிலலியன் கணக்கில ்தம் இரண்டதாலர்க் வேலளப் பதாய்ச்சியது.
ஆசிரியர்களின் க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டம் "அரசியலற்றது" என்று அறிவுறுத்தும்
ஹோமற்றும் உலக க்லஹசதாசலிச ளின் வே் வேலலத் தள கட்டு் வேலர பதிவுக் வேலள
நிறுத்திவிட்்தம் இரண்ட ஒக்லக்லஹஒதாஹோமதா ஆசிரியர் ஐக்கியம் (OTU) க்லஹபதான்ற
க்லஹபஸ்பஸ் பக்கங்கள் அறிவுறுத்தும் முன்க்லஹனதாக்கு நிரதாகரிக்கப்ப்தம் இரண்ட
க்லஹளின் வேண்டும். க்லஹளின் வே் வேலலநிறுத்தங்கள் "அரசியலுக்கு அப்பதாற்பட்டு
இருக்க க்லஹளின் வேண்டும்" என்று கூறும் அ் வேலஹோமப்பகள் உண்் வேலஹோமயில
ஆசிரியர்க் வேலள
ஜனஒன்பது நதாயகக்
கட்சி
ஹோமற்றும்
தததாழிற்சங்க
அதிகதாரத்துளின் வேத்தின் பின்னதால பி் வேலணத்து ் வேலளின் வேக்கவும், க்லஹசதாசலிச
அரசியல குறித்த விளின் வேதாதத்் வேலதத் தடுக்கவும் தீர்ஹோமதானகரஹோமதாக
உள்ளன என்ப் வேலத தததாழிலதாளர் இயக்கத்தின் நீண்்தம் இரண்ட ளின் வேரலதாற்று
அனுபளின் வேம் எடுத்துக்கதாட்டுகிறது.
தததாழிற்சங்கங்களின் பலஹோமதான பிடியிலிருந்து முறித்துக் தகதாள்ள
சமூக ஊ்தம் இரண்டகங்க் வேலளப் பயன்படுத்திய ஆசிரியர்களி் வேல்தம் இரண்டக்லஹய OTU
க்லஹபதான்ற க்லஹபஸ்பக் பக்கங்கள் பரந்தளவில பின்தததா்தம் இரண்டரப்பட்்தம் இரண்டது.
ஆனதால ஆசிரியர்க் வேலளப் பதாதுகதாக்க சங்கங்களுக்கும் ஹோமதாநில
ஜனஒன்பது நதாயக
கட்சியினருக்கும்
அழுத்தஹோமளிக்கலதாம்
என்றும்,
தபதாதுக்கலவிக்கதான க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டத்திற்கு தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கத்தின்
ஒரு சுயதாதீனஹோமதான அரசியல அணித்திரள்வு அளின் வேசியமில் வேலல
என்றும் க்லஹபரதாபத்ததான பிர் வேலஹோமக் வேலள இப்க்லஹபதாது OTU ஊக்குவித்து
ளின் வேருகிறது. இவ்ளின் வேதாறு தசய்் வேலகயில, அது ஆசிரியர்க் வேலள ஒரு
முட்டுச்சந்திற்கு ததான் இட்டுச் தசலகிறது.
தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கத்ததால எது முடியும் அலலது எ் வேலத "ததாங்க"
முடியதாது என்று ஆளும் ளின் வேர்க்கம் என்ன அறிவிக்கிறக்லஹததா
அதிலிருந்து அலல, ஹோமதாறதாக ஆசிரியர்கள் ஒன்பது நன்கு ஆததாரளின் வேளம்
ளின் வே நுழைங்கப்பட்்தம் இரண்ட உயர்தரஹோமதான தபதாதுக்கலவி மு் வேலற, சுகதாததார
களின் வேனிப்ப, ஒரு பதாதுகதாப்பதான ஓய்வூ ஹோமற்றும் அ் வேலனளின் வேருக்கும்
கண்ணியஹோமதான க்லஹளின் வே் வேலலகள் உட்ப்தம் இரண்ட, தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கத்தின் சமூக
உரி் வேலஹோமக் வேலள உறுதிப்படுத்த என்ன தசய்ய க்லஹளின் வேண்டும் என்ற
நி் வேலலப்பதாட்டில இருந்து முன்ஒன்பது நகர க்லஹளின் வேண்டும். தபருநிறுளின் வேன
ஊ்தம் இரண்டகங்களும் இரு கட்சிகளும் தஹோமதாத்தமும் அதற்தகலலதாம்
"பணமில் வேலல" என்று ஊ் வேலளயிடுகின்றன. ஆனதால 2008 க்கு
பின்னர் இருந்து ளின் வேங்கிக் வேலளப் பி் வேலணதயடுக்கவும், பதிய
தபருநிறுளின் வேன
ளின் வேரி
தளின் வேட்டுகள்
ளின் வே நுழைங்கவும்,
ஹோமற்றும்
உலதகங்கிலுஹோமதான ஒன்பது நதாடுகள் மீது ப் வேல்தம் இரண்டதயடுத்து அழிக்க
தபன்்தம் இரண்டகனுக்கு ஒவ்தளின் வேதாரு ஆண்டும் 700 பிலலியன் ்தம் இரண்டதாலருக்கும்
அதிகஹோமதான ஒதுக்கீடு தசய்ய அளின் வேர்களுக்கு ட்ரிலலியன் கணக்கதான
்தம் இரண்டதாலர்கள் கி் வேல்தம் இரண்டத்துள்ளது.
தததாழிலதாள
ளின் வேர்க்கத்தின்
சமூக
உரி் வேலஹோமகளுக்கதான
க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டஹோமதானது, தவிர்க்கவியலதாஹோமல, சமூகத்தின் தசலளின் வேளின் வேளம்
எவ்ளின் வேதாறு ஒதுக்கப்ப்தம் இரண்ட க்லஹளின் வேண்டும் என்ப் வேலத எந்த சமூக ளின் வேர்க்கம்
தீர்ஹோமதானிக்கிறது என்ற க்லஹகள்வி் வேலய முன்னிறுத்துகிறது: அததாளின் வேது
சமூகத்தின் தஹோமதாத்த தசலளின் வேளின் வேளத்் வேலத உருளின் வேதாக்குகின்றன மிகப்
தபருந்திரளதான ஹோமக்களதான தததாழிலதாள ளின் வேர்க்கஹோமதா, அலலது
ஜனஒன்பது நதாயகக் கட்சி ஹோமற்றும் குடியரசுக் கட்சி இரண்டினதாலும்
பிரதிநிதித்துளின் வேம் தசய்யப்படும் தபருநிறுளின் வேன உயரடுக்கதால
தீர்ஹோமதானிக்கப்ப்தம் இரண்ட க்லஹளின் வேண்டும். சமூக க்லஹத் வேலளின் வேகளுக்கு ஏற்ப சமூகத்் வேலத
ஹோமறுஒழுங்க் வேலஹோமப்பது ஹோமற்றும் நிஜஹோமதான சஹோமத்துளின் வேம் என்பது
க்லஹசதாசலிசத்திற்கதான க்லஹபதாரதாட்்தம் இரண்டம் என்ப் வேலத அர்த்தப்படுத்தும். இது
ததான் க்லஹசதாசலிச சஹோமத்துளின் வேக் கட்சி முன்தனடுக்கும் முன்க்லஹனதாக்கு.
இந்த முன்க்லஹனதாக்கு்தம் இரண்டன் உ்தம் இரண்டன்படுகின்ற ஆசிரியர்கள் ஹோமற்றும் பிற
தததாழிலதாளர்கள் ஹோமற்றும் இ் வேலளஞர்கள் எங்க் வேலள இன்க்லஹற தததா்தம் இரண்டர்ப
தகதாள்ளுஹோமதாறு க்லஹகட்டுக் தகதாள்கிக்லஹறதாம்.

