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அவசரகால நெருக்கடி நிலைகலக்க
இலைகடையய, பிநரஞ்ச
நதாழிலாளர்கள் யவலைகலகலைகளப
பாதுகாக்க யபாராடியதற்காக
சிலைகிறையில் அலைகடைக்கபபட்டைனர்
By Kumaran Ira, 14 January 2016
செவ்வவாயன்ற, வடக்கு பிரானவான்ஸ் அமியவான் இல் உள்ள பிசரானஞ்ச
குற்றவியல் நீதிமன்றம் எட்டு முன்னாள் குட்இயரவாள் குட்இயர் டயர்
ச வாழிலவாளர்களுக்கு இரானண்டு ஆண்டுகவால சிறை தண்டனை ற
ண்டறை தண்டனை னாள் குட்இயர
விதித் த, ஒன்பத மவா ங்கள் பிறை தண்டனை ள் பிணையில் சவளிவரான ெவாத்தியமில்றை தண்டனை ல
என்பதம்
இதில்
உள்ளடங்கும்.
அவர்களத
ஆறை தண்டனை லறை தண்டனை ய
மூடுவ ற்கவானாள் குட்இயர திட்டத்திற்கும் மற்றம் 1,173 வேவறை தண்டனை ல இழப்புகளுக்கும்
எதிரானவாக அவர்கள் வேவறை தண்டனை லநிறத் த்தில் இருந் வேபவாத, ஜனாள் குட்இயரவரி 2014
இல் இரானண்டு குட்இயர் நிறவனாள் குட்இயர நிர்வவாகிகறை தண்டனை ள பிறை தண்டனை ள் பிணையவாளிகளவாக
பிடித்த றை தண்டனை வத் வாக அத்ச வாழிலவாளர்கள் மீத குற்றஞ்ெவாட்டப்பட்டத.
ச வாழிற்ெங்கங்கள் பின்னாள் குட்இயரர் அந் வேவறை தண்டனை லநிறத் த்றை தண்டனை  முடிவுக்குக்
சகவாண்டு வரானவும் மற்றம் ஆறை தண்டனை லமூடல்கறை தண்டனை ள ஏற்றக்சகவாள்ளவும்
நிர்வவாகத்தடன் ஓர் உடன்படிக்றை தண்டனை க செய்த சகவாண்டனாள் குட்இயரர்.

குற்றச்ெவாட்டுக்கறை தண்டனை ள திரும்ப சபற்றவிடும்" என்றவார். “அறை தண்டனை  த் வான்
குட்இயர் செய் த. அந்
 குறுகிய நேபர்கள் அவர்களத வேவறை தண்டனை லகறை தண்டனை ள
இழந்தவிட்டவார்கள் என்ப ற்குப் பின்னாள் குட்இயரரும், அறை தண்டனை மச்ெகம் வழக்றை தண்டனை க
முன்சனாள் குட்இயரடுக்க முடிசவடுத் த வான் அதிர்ச்சியூட்டுகிறத,” என்ற அவர்
ச வாடர்ந்த குறிப்பிட்டவார்.

நிர்வவாகிகறை தண்டனை ள சிறிய கவால அவகவாெத்தில் பிறை தண்டனை ள் பிணையவாளிகளவாக
றை தண்டனை வத் ற்கவாக ச வாழிலவாளர்கறை தண்டனை ளத் ண்டிக்கும் முடிவு பிரானவான்சில்
முன்சனாள் குட்இயரவாருவேபவாதம்
இல்லவா த.
ச வாழிலவாளர்
வழக்கறிஞர்
Stéphanie Stein கூறறை தண்டனை கயில், இந் தீர்ப்பு "மிகவும் அரி வானாள் குட்இயரத"
என்றவார்,
“ெமீபத்திய
ஆண்டுகளில்
குறகிய
வே குறுகிய நேரானத்திற்கு
மு லவாளிகறை தண்டனை ள சிறை தண்டனை றப்பிடித்த றை தண்டனை வக்கும்  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை க (boss-napping),
ஒரு கடுறை தண்டனை மயவானாள் குட்இயர  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை கயவானாள் குட்இயர இத, அதிகரித்திருப்ப வால்,
அங்வேக ச ளிவவாக அவர்கறை தண்டனை ள முன்னு வாரானள் பிணைமவாக்கும் உள்வே குறுகிய நேவாக்கம்
இருந் த.”

நீதித்தறை தண்டனை ற நிறை தண்டனை லப்பவாட்டிலிருந்த பவார்த் வால், அவெரானகவால அதிகவாரானங்கள்
முற்றிலுமவாக பிரானவான்றை தண்டனை பிரான்ஸை ஒரு சபவாலிஸ் அரானெவாக மவாற்றியுள்ளத.
வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி அரானெவாங்கத் வால் வேபவாரானவாட்டங்களுக்கு றை தண்டனை டவிதிக்க
மற்றம்
ஒடுக்க
முடியும்,
ஏவே ச்ெதிகவாரான
வே டல்கள்
மற்றம்
றை தண்டனை கப்பற்றல்கறை தண்டனை ள  குறுகிய நேடத் முடியும், பவாரிய றை தண்டனை கத  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை ககறை தண்டனை ள
ச வாடங்க முடியும். வேஹவாலவாண்ட் இந்
அவெரானகவால ச குறுகிய நேருக்கடி
நிறை தண்டனை லறை தண்டனை யக் கவாலவறை தண்டனை ரானயறை தண்டனை றயின்றி நீடிக்கும் மற்றம் சபவாலிஸ்
யவாறை தண்டனை ரானவேயனும் சபவாத ஒழுங்கிற்கு ஒரு ெவாத்தியமவானாள் குட்இயர அச்சறத் லவாக
கருதினாள் குட்இயரவாவேல அவர்கறை தண்டனை ளத் வே டுவ ற்கும் றை தண்டனை கத செய்வ ற்கும்
அனுமதிக்கும் ஓர் அரானசியலறை தண்டனை மப்பு திருத் த்திற்கு யவாரிப்பு செய்த
வருகிறவார்.

2008 சபவாருளவா வாரான ச குறுகிய நேருக்கடி சவடித்

ற்கு பின்னாள் குட்இயரர், 2009 இல்

(Caterpillar, Molex, Scapa, 3M Healthcare, Sony), 2010 (La Poste), 2011
Still)
மற்றம்
2013
(Forgital)
வேபவான்ற
ச வாழில்நிறவனாள் குட்இயரங்களில் பவாரிய வேவறை தண்டனை லநீக்கங்களுக்கு எதிரானவானாள் குட்இயர
வேபவாரானவாட்டங்களின் வேபவாதம் குறகிய வே குறுகிய நேரானத்திற்கு மு லவாளிகறை தண்டனை ள
சிறை தண்டனை றப்பிடித்த றை தண்டனை வக்கும்  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை ககள்  குறுகிய நேடந்தள்ளனாள் குட்இயர. அத் றை தண்டனை கய
 குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை ககளுக்கவாக
அங்வேக
வழக்குகள்
எதவும்
ச வாடுக்கப்பட்டதில்றை தண்டனை ல.
(Constellium,

ச வாழிலவாளர்கள் பிறை தண்டனை ள் பிணையவாளிகளவாக பிடித்தறை தண்டனை வத்
குட்இயர்
நிர்வவாகிகள்,
“எங்கள்
உடல்ரீதியிலவானாள் குட்இயர
பவாதகவாப்பிற்கு
அச்சறத் லவானாள் குட்இயர  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை க" அங்வேக எதவும் இருக்கவில்றை தண்டனை ல
என்ற கூறி, அவர்கவேள ச வாழிலவாளர்கள் மீத வழக்குத் ச வாடுக்க
வேவண்டவாசமனாள் குட்இயர விருப்பப்படுகின்ற நிறை தண்டனை லயில், இந்
குட்இயர்
வழக்றை தண்டனை க
முன்சனாள் குட்இயரடுப்பச ன்ற
வழக்கறிஞர்களத
முடிவு
அறை தண்டனை னாள் குட்இயரத்தினும் மிகவும் குறிப்பிடத் க்க வாக ஆகிறத.
ெமூகவியலவாளர் Jean-François Amadou குறிப்பிடுறை தண்டனை கயில், சபவாதவவாக
அத் றை தண்டனை கய வழக்குகளில் "நிர்வவாகம் விடயங்கறை தண்டனை ள அறை தண்டனை மதிப்படுத்

இந் ஆத்திரானமூட்டும் மற்றம் பிற்வேபவாக்குத் னாள் குட்இயரமவானாள் குட்இயர தீர்ப்பு,  குறுகிய நேவம்பர் 13
பவாரிஸ் பயங்கரானவவா
வாக்கு ல்களுக்குப் பின்னாள் குட்இயரர் ஜனாள் குட்இயரவாதிபதி பிரானவான்சவவா
வேஹவாலவாண்டின் வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி அரானெவாங்கம் சகவாண்டு வந் மூன்ற
மவா கவால அவெரானகவால ச குறுகிய நேருக்கடி நிறை தண்டனை லக்கு இறை தண்டனை டவேய வருகிறத. இத
ஒரு திட்டமிட்ட அரானசியல் மிரானட்டல்  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை கயவாகும். அரானசின் பரானந்
அவெரானகவால அதிகவாரானங்கள், ச வாழிலவாள வர்க்கத்றை தண்டனை  கட்டங்கட்ட வே குறுகிய நேவாக்கம்
சகவாண்டிருப்பறை தண்டனை  இத ச ளிவுபடுத்தகிறத.

குட்இயர் ச வாழிலவாளர்கள், இவர்களில் ஐந்த வேபர் ச வாழிலவாளர் சபவாதக்
கூட்டறை தண்டனை மப்பின் (CGT) அங்கத் வர்கள், நீதிமன்ற தீர்ப்றை தண்டனை பக் கண்டித் னாள் குட்இயரர்.
Hassan Bourki கூறறை தண்டனை கயில்,
“ குறுகிய நேவான் எதிர்பவார்த் த
வான் அத,
எப்படியிருந் வாலும் அந் முடிவு முற்றிலும் அநியவாயமவானாள் குட்இயரத.  குறுகிய நேவாங்கள்
முறை தண்டனை றயீடு செய்வேவவாம். நீண்ட கவாலமவாக நீதித்தறை தண்டனை ற மீதிருந் எங்களத
 குறுகிய நேம்பிக்றை தண்டனை க முறிந்த வேபவாயுள்ளத,” என்றவார்.
மற்சறவாரு ச வாழிலவாளர், Reynald Jurek, அந்
அரானசியல்ரீதியவானாள் குட்இயரத" என்ற குறிப்பிட்டவார்.

தீர்ப்றை தண்டனை ப "முற்றிலும்

குட்இயர் ச வாழிலவாளர்கறை தண்டனை ள ண்டிக்கும் அரானசின் முடிவு பிரானவான்சிலும்
மற்றம் ெர்வவே ெ அளவிலும் வர்க்க உறவுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஓர்
ஆழ்ந் மவாற்றத்றை தண்டனை  க் குறிக்கிறத. அண்மித் ஒரு ெவாப் கவாலமவாக
ச வாழிலவாளர்களுக்கு
ெமூக
சிக்கனாள் குட்இயரத்
திட்டமும்
சபரும்
பள் பிணைக்கவாரானர்களுக்கு வங்கி பிறை தண்டனை ள் பிணைசயடுப்பும் செய்யப்பட்ட பின்னாள் குட்இயரர், இ ன்
கவாரானள் பிணைமவாக ஐவேரானவாப்பவா எங்கும் பத்த மில்லியன் கள் பிணைக்கவானாள் குட்இயர
ச வாழிலவாளர்கள் அவர்களத வேவறை தண்டனை லகறை தண்டனை ள இழந்தள்ள நிறை தண்டனை லயில்,

அங்வேக சவடிப்பவார்ந் ெமூக வேகவாபம் நிலவுகிறத. 1968 பிசரானஞ்ச
சபவாத வேவறை தண்டனை லநிறத் நிகழ்வுப்வேபவாக்குகறை தண்டனை ள வேபவால, ச வாழிற்ெங்க
அதிகவாரானத்தவத்தின் கட்டுப்பவாட்டுக்கு சவளிவேய வர்க்க வேபவாரானவாட்டம்
திடீசரானனாள் குட்இயர சவடித்தவிடுவேமவா என்ற அஞ்சி, ஆளும் வர்க்கம்
எந் சவவாரு மற்றம் எல்லவா வேபவாரானவாட்டத்றை தண்டனை  யும் ஈவிரானக்கமின்றி
ண்டிக்க வே குறுகிய நேவாக்கம் சகவாண்டிருப்ப ற்கு ஒரு ெமிக்றை தண்டனை ஞ அனுப்பி
உள்ளத.
அத “பயங்கரானவவா த்திற்கு எதிரானவானாள் குட்இயர வேபவார்" என்ற சபயரில்
அவெரானகவால ச குறுகிய நேருக்கடிநிறை தண்டனை லறை தண்டனை யக் சகவாண்டு வந்திருந் வாலும்,
வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி அவே வே குறுகிய நேரானத்தில் பிசரானஞ்ச அரானசியலறை தண்டனை மப்பு ரீதியில்
பவாதகவாக்கப்பட்ட வேவறை தண்டனை லநிறத்
உரிறை தண்டனை ம வேபவான்ற ச வாழிலவாள
வர்க்கத்தின் அடிப்பறை தண்டனை ட ெமூக உரிறை தண்டனை மகளுக்கு எதிரானவானாள் குட்இயர ஒரு
வாக்கு றை தண்டனை லத் ச வாடங்கியுள்ளத.
குட்இயர் ச வாழிலவாளர்கறை தண்டனை ள சிறை தண்டனை றயில் அறை தண்டனை டத் றை தண்டனை ம கடந்
அக்வேடவாபரில் ஏர் பிரானவான்ஸ் ச வாழிலவாளர்கள் றை தண்டனை கத செய்யப்பட்டறை தண்டனை 
ச வாடர்ந்த வருகிறத. பவாரிய வேவறை தண்டனை லநீக்கங்கறை தண்டனை ள சகவாண்டு ஏர்
பிரானவான்ஸ்
ச வாழிலவாளர்கறை தண்டனை ள
அச்சறத்திய
நிர்வவாகிகறை தண்டனை ள
வாக்கிய வாகவும் மற்றம் ஏர் பிரானவான்ஸ் ச வாழிலவாளர் கவுன்சில்
கூட்டத்திற்குள் புகுந் வாகவும் அவர்கள் மீத குற்றஞ்ெவாட்டப்பட்டத.
வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி அந்
வேவறை தண்டனை லநிறத் க்கவாரானர்கறை தண்டனை ள பலமவானாள் குட்இயர
றை தண்டனை டகறை தண்டனை ளக் சகவாண்டு அச்சறத்தியத, பிரான ம மந்திரி மவானுசவல்
வவால்ஸ் அவர் "அதிர்ச்சி அறை தண்டனை டந் வாக" அறிவித் வார். அ ற்கடுத்த
 குறுகிய நேவான்கு
ச வாழிலவாளர்கள்
ஏர்
பிரானவான்ஸ்
நிறவனாள் குட்இயரத் வால்
வேவறை தண்டனை லயிலிருந்த நீக்கப்பட்டனாள் குட்இயரர்.
டிெம்பரில், உள் பிணைவு மற்றம் ப ப்படுத்தம் வேமலவாண்றை தண்டனை மக்கவானாள் குட்இயர
பன்னாள் குட்இயரவாட்டு நிறவனாள் குட்இயரம் Sodexo, வேவறை தண்டனை லநிறத் த்தில் ஈடுபட்ட ற்கவாக
மவார்றை தண்டனை ெய் பகுதியில் 19 ச வாழிலவாளர்கறை தண்டனை ள வேவறை தண்டனை லயிலிருந்த
நீக்கியத.
வேவறை தண்டனை லநிறத் த்திற்கவானாள் குட்இயர உரிறை தண்டனை ம மீ வானாள் குட்இயர இந்
வாக்கு ல் தீவிரானவலத வே சிய முன்னாள் குட்இயரணி (FN) பிசரானஞ்ச ஆளும் வர்க்கத் வால்
இயல்பவானாள் குட்இயர வாக
ஆக்குவ ன்
முக்கியத்தவத்றை தண்டனை  யும்
மற்றம்
பயங்கரானவவா ம் ெம்பந் மவானாள் குட்இயர குற்றங்கள் சமத் ப்பட்டவர்களத
பிசரானஞ்ச குடியுரிறை தண்டனை மறை தண்டனை ய பறிப்பத வேபவான்ற வே சிய முன்னாள் குட்இயரணியுடன்
நீண்டகவாலம் ச வாடர்புபட்ட சகவாள்றை தண்டனை ககளுக்கு வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி
திரும்புவ ன்
முக்கியத்தவத்றை தண்டனை  யும்
எடுத்தக்கவாட்டுகிறத.
குடியுரிறை தண்டனை மறை தண்டனை ய பறிப்பச ன்பத, இரானண்டவாம் உலக வேபவாரில் வேஜர்மன
பிரானவான்றை தண்டனை ெ
ஆக்கிரானமித்திருந் வேபவாத,
 குறுகிய நேவாஜிக்களுடன்
ஒத்தறை தண்டனை ழத்தவந்
பவாசிெ விச்சி ெர்வவாதிகவாரானத் வால் ஆயிரானக்
கள் பிணைக்கவானாள் குட்இயர பிசரானஞ்ச யூ ர்கள் மீத மிகவும் இழிவவார்ந் ரீதியில்
பயன்படுத் ப்பட்ட வாகும். பின்னாள் குட்இயரர் விச்சி ஆட்சி, யூ ர்கறை தண்டனை ள
ஐவேரானவாப்பவா எங்கிலும் இருந்
 குறுகிய நேவாஜி சகவாறை தண்டனை ல முகவாம்களுக்கு
அனுப்பியத.
பிசரானஞ்ச மு லவாளித்தவ வர்க்கம் இரானண்டவாம் உலக வேபவாருக்குப்
பின்னாள் குட்இயரர் விச்சியவால்  குறுகிய நேடத் பட்ட குற்றங்கள் திரும்பவும் ஒருவேபவாதம்
 குறுகிய நேடக்கவாமல் இருக்க சூளுறை தண்டனை ரானத்த வேவறை தண்டனை லநிறத் உரிறை தண்டனை ம வேபவான்ற
அடிப்பறை தண்டனை ட ெமூக உரிறை தண்டனை மகறை தண்டனை ள அரானசியறை தண்டனை லறை தண்டனை மப்பிற்குள் வேெர்த்தக்
சகவாண்டத. கட்டுப்படுத் வியலவா நிதியியல் மற்றம் சபவாருளவா வாரான
முரானண்பவாடுகளவால் உந் ப்பட்டு, அடிப்பறை தண்டனை ட ெமூக உரிறை தண்டனை மகறை தண்டனை ளப்
வேபணுவேவவாம் என்ற அ ன் கடறை தண்டனை மப்பவாடுகறை தண்டனை ள கிழித்ச றிந்த
ெர்வவாதிபத்திய ஆட்சி வடிவங்களுக்கு அத திரும்புவ ன் மூலமவாக,
ஆளும் வர்க்கம் வே சிய முன்னாள் குட்இயரணிறை தண்டனை ய நியவாயப்படுத் வும், 20 ஆம்
நூற்றவாண்டின் பவாசிெத்தின் ெட்டபூர்வ கிடங்கிலிருந்த வறை தண்டனை ரானயப்பட்ட
சகவாள்றை தண்டனை ககறை தண்டனை ள வே குறுகிய நேவாக்கியும்  குறுகிய நேகரானத்ச வாடங்கியுள்ளத.

வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி மீத எப்வேபவா வாவத அவர்களத பயனாள் குட்இயரற்ற
விமர்ெனாள் குட்இயரங்களுக்கு இறை தண்டனை டவேய, ச வாழிற்ெங்கங்களும் மற்றம் புதிய
மு லவாளித்தவ எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) மற்றம் ஸ்ரானவாலினெ பிசரானஞ்ச
கம்யூனஸ்ட் கட்சி (PCF) வேபவான்ற அவர்களத அரானசியல் கூட்டவாளிகளும்,
ெர்வவாதிகவாரானம் மற்றம் ெமூக உரிறை தண்டனை மகளின் ஒடுக்குமுறை தண்டனை றக்கு எதிரானவாக
வேபவாரானவாடுவ ற்கு ச வாழிலவாளர்களுக்கவானாள் குட்இயர எந் சவவாரு முன்வேனாள் குட்இயரவாக்கிய
பவாறை தண்டனை  யும் வழங்குவ வாக இல்றை தண்டனை ல. ச வாழிலவாள வர்க்கத்தின் மீ வானாள் குட்இயர
ற்வேபவாறை தண்டனை  ய வாக்கு ல்கள் நிதி மூல னாள் குட்இயரத்தின் ஒரு பிற்வேபவாக்குத் னாள் குட்இயரமவானாள் குட்இயர
கட்சியவானாள் குட்இயர வேெவாெலிஸ்ட் கட்சிக்கவானாள் குட்இயர அவர்களத ெவாப் கவால ஆ ரானவின்
வரானலவாற்ற திவவால்நிறை தண்டனை லறை தண்டனை யச் சட்டிக்கவாட்டுகிறத.
றை தண்டனை லவர் Philippe Martinez ச குறுகிய நேவாண்டிச்ெவாட்டுடன் அறிவித் வார், “இந்
முடிவின் ஒட்டுசமவாத் விறை தண்டனை ளவு, மீண்டும், ச வாழிற்ெங்க  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை கறை தண்டனை ய
ஒரு குற்றமவாக மவாற்றவ ற்கவாக உள்ளத. இத முன்பினும் அதிக
ப ட்டமவானாள் குட்இயர ெமூக சூழலின் பவாகமவாக உள்ளத.”
CGT

வே சிய  குறுகிய நேவாடவாளுமன்றத்தின் இடத முன்னாள் குட்இயரணி  குறுகிய நேவாடவாளுமன்ற குழுவின்
றை தண்டனை லவரும் ஒரு PCF நிர்வவாகியுமவானாள் குட்இயர André Chassaigne, அவரானத பங்கிற்கு,
கூறறை தண்டனை கயில், “இந் தீர்ப்பு குறித்த எனாள் குட்இயரக்கு ச ரிய வந் தம்,  குறுகிய நேவான்,
ஒருவரானவால் ஒருவேபவாதம் முன்வேயவாசித்திரானவா
அளவிற்கு நிஜத்தில்
ச வாழிற்ெங்கத்றை தண்டனை  க் குற்றகரானமவாக்கும்  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை க  குறுகிய நேடத் ப்பட்டு வருகிறத
என்ற எனாள் குட்இயரக்கு  குறுகிய நேவாவேனாள் குட்இயர செவால்லிக் சகவாண்வேடன்,” என்றவார்.
மற்றம் இடத முன்னாள் குட்இயரணி இரானண்டினாள் குட்இயரத நிறை தண்டனை லப்பவாடுகளிலிருந்த
மூட குறுகிய நேம்பிக்றை தண்டனை கயின் தர் குறுகிய நேவாற்றம் வீசகிறத. அறை தண்டனை வ இரானண்டுவேம 2012 இல்
ஜனாள் குட்இயரவாதிபதியவாக வேஹவாலவாண்றை தண்டனை டத் வே ர்ந்ச டுக்கும் முறை தண்டனை னாள் குட்இயரவிற்கு பின்னாள் குட்இயரவால்
நின்றிருந் னாள் குட்இயர, அவர் வே ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட ற்குப் பின்னாள் குட்இயரர், அறை தண்டனை வ
வேெவாெலிஸ்ட் கட்சியின் பிற்வேபவாக்குத் னாள் குட்இயரமவானாள் குட்இயர சிக்கனாள் குட்இயர  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை ககள்
மற்றம் எவே ச்ெதிகவாரான சகவாள்றை தண்டனை ககளுக்கு எதிரானவாக ச வாழிலவாள வர்க்கம்
ஒன்றதிரானள்வறை தண்டனை 
டுக்க அவற்றின் ெக்திக்கு உட்பட்டு அறை தண்டனை னாள் குட்இயரத்றை தண்டனை  யும்
செய்தள்ளனாள் குட்இயர.
CGT

ச வாழிற்ெங்கங்கள்
குட்இயர்,
PSA
மற்றம்
ஏர்
பிரானவான்ஸ்
வேவறை தண்டனை லநிறத் ங்கறை தண்டனை ளத் னறை தண்டனை மப்படுத்தி விற்றத் ள்ளினாள் குட்இயர, வேஹவாலவாண்ட்
திணித் பத்த பில்லியன் கள் பிணைக்கவானாள் குட்இயர யூவேரானவா ெமூக சவட்டுக்களுக்கு
எதிரானவானாள் குட்இயர ச வாழிலவாள வர்க்க எதிர்ப்றை தண்டனை ப ஒடுக்கினாள் குட்இயர, அவே வேவறை தண்டனை ளயில் ஒரு
அவெரானகவால
ச குறுகிய நேருக்கடிநிறை தண்டனை லக்கவானாள் குட்இயர
வேெவாெலிஸ்ட்
கட்சியின்
ெட்டமவேெவா வாவிற்கு ஆ ரானவவாக இடத முன்னாள் குட்இயரணி வவாக்களித் த.
குட்இயர் ச வாழிலவாளர்களுக்கு எதிரானவானாள் குட்இயர தீர்ப்பு ச வாழிலவாளர்கறை தண்டனை ளப்
பீதியூட்ட மட்டும் வே குறுகிய நேவாக்கம் சகவாள்ளவில்றை தண்டனை ல, மவாறவாக எந் சவவாரு
பரிசீலறை தண்டனை னாள் குட்இயர ரீதியவானாள் குட்இயர அறை தண்டனை டயவாள எதிர்ப்புகறை தண்டனை ளக் கூட ஆளும் வர்க்கம்
ெகித்தக் சகவாள்ளவாத என்பறை தண்டனை  ச வாழிற்ெங்க அதிகவாரானத்தவங்களுக்கு
ெமிக்றை தண்டனை ஞ செய்யவும் வே குறுகிய நேவாக்கம் சகவாண்டுள்ளத.
வேஹவாலவாண்ட்
ஜனாள் குட்இயரவாதிபதியவாக ப வி வகித்தவரும் கிட்டத் ட்ட  குறுகிய நேவான்கவாண்டுகவால CGT
இன்  குறுகிய நேடவடிக்றை தண்டனை ககளில் இருந்த முடிவுக்கு வருவ வானாள் குட்இயரவால், ச வாழிற்ெங்க
அதிகவாரானத்தவங்கறை தண்டனை ள அ ன் பின்னாள் குட்இயரவால் நிறத் வேெவாெலிஸ்ட் கட்சிக்கு எந்
சிரானமமும் இருக்கவாத.
எவ்வவாறிருப்பினும் ச வாழிலவாள வர்க்கத்தின் எதிர்ப்றை தண்டனை ப கவாலவறை தண்டனை ரானயின்றி
டுத்த றை தண்டனை வக்க முடியவாத என்பத வேவற விடயம். வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி
அ ன் பிற்வேபவாக்குத் னாள் குட்இயரமவானாள் குட்இயர சகவாள்றை தண்டனை ககறை தண்டனை ள திணிக்கும் ஒரு முயற்சியில்
ெமூக வேபவாரானவாட்டங்கறை தண்டனை ள ெட்டவிவேரானவா மவானாள் குட்இயர வாக்க  குறுகிய நேகர்வ ன் மூலமவாக,
ச வாழிலவாள வர்க்கம் வழறை தண்டனை மயவானாள் குட்இயர ச வாழிற்ெங்க வடிகவால்களுக்கு
சவளிவேய, வேெவாெலிஸ்ட் கட்சி மற்றம் அ ன் அரானசியல் தறை தண்டனை ள் பிணை
அறை தண்டனை மப்புகளிலிருந்த சயவாதீனாள் குட்இயரமவாகி அ ன் வேபவாரானவாட்டங்கறை தண்டனை ள அபிவிருத்தி
செய்த, புரானட்சிகரான பவாறை தண்டனை  றை தண்டனை ய எடுப்பறை தண்டனை  த்
விரான ச வாழிலவாள
வர்க்கத்திற்கு வேவற வழியில்றை தண்டனை ல என்ற நிறை தண்டனை லக்குத் வான் அத சகவாண்டு
வருகிறத.
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