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இந்தியியாவில் ் மியாமாவ ியாயிச ச திியாழிற்சங்க ி்க தலங்க தலை ர்கள
் மிர்சன்
ியாகனத் ச திியாழிங்க தலைியாளர்களின்
மாவ ்க தலங்க தலைநிறுத்ிப் மாவதியா் போரியாட்டத்்க தலி
ச திியாடர்ந்து ினி்க தல் மப்தடுத்துகித்துகிறியார்கள
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நிறுவனத்தின்
500
க்கும்
 மமற்பட்ட
கி தத தாழிொழில தாளர்கள தால்
நடத்தப்படும்
ஒரு
க தாொழிலவ காலவரு காலவரையற்ற
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தப்
 மப தாு காலவரை தாட்டம தானது இப் மப தாது மூன்ற தாவது ம தாதத் காலவரத எட்டியுள்ளது.
அந்த ஆ காலவரொழிலயில் கி தத தாழிொழில தாளர்கள் புதித தாக ஒரு கி தத தாழிற்சங்கத் காலவரத
உருவ தாக்கி அ காலவரத அகிொழில இந்திய மத்திய கி தத தாழிற்சங்க கவுன்சில்
(AICCTU)
உடன்
இ காலவரணைத்தனர்,
இந்நி காலவரொழிலயில்
AICCTU
அப் மப தாு காலவரை தாட்டத் காலவரத தனி காலவரமப்படுத்தி  காலவரவத்திருக்கிறது.
கி தசன் காலவரனயிலிருந்து

40

கி மொழில தா

மீட்டர்

கி தத தா காலவரொழிலவிலுள்ள

ஸ்ரீகி தபரும்புதூரில் உள்ள மதர்சன் கி தத தாழிற்ச தா காலவரொழிலயில் பணிபுரியும்
1500

ஒப்பந்த

கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரளயும்,

 மப தாு காலவரை தாட்டத்திற்கு

அ காலவரஅழைப்பதற்கு

பயிற்சிய தாளர்க காலவரளயும்
AICCTU

த காலவரொழிலவர்கள்

மறுக்கிற தார்கள். இது நிறுவனத்தின் “வஅழைக்கம்  மப தால்  மவ காலவரொழிலகள்
கி தத தாடர்வ காலவரத” அனுமதிக்கிறது,  மமலும் மற்ற ம தாநிொழிலங்களிலிருந்து
புதிய
தற்க தாலிக
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரளயும்
 மவ காலவரொழிலக்கு
அமர்த்தியுள்ளது.
இன் தனி காலவரமப்படுத்தொழில தால்  காலவரதரியம் அ காலவரடந்த MATE
நிர்வ தாகம்
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம்
கி தசய்யும்
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள
 மவட் காலவரடய தாடுவ காலவரத தீவிு காலவரைப்படுத்தி வருகிறது, ஆகஸ்ட் 26 அன்று
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தத தாடங்கியதில் இருந்து இதுவ காலவரு காலவரையில் 44
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள பணி இ காலவரடநீக்கம் கி தசய்துள்ளது.
AICCTU

இந்திய ம தா மவ தாயிச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ம தார்க்சிஸ்ட் கி தொழிலனினிஸ்ட்)
— விடுத காலவரொழில [சிபிஐ (எம்எல்) - விடுத காலவரொழில] அ காலவரமப்பின்
கட்டுப்ப தாட்டின்கீழ் AICCTU இருக்கிறது.  மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தசய்யும்
நிு காலவரைந்து காலவரைத்
கி தத தாழிொழில தாளர்களுக்கு
ஆது காலவரைவ தாக
ஸ்ரீகி தபரும்புதூர்
கி தத தாழில்து காலவரற மண்டொழிலத்திலும், இந்திய தாவின் பிற இடங்களிலும்
உள்ள மற்ற வ தாகனத் கி தத தாழிொழில தாளர்களுக்கு அ காலவரஅழைப்பு விடுவது
என்பது
ஒருபுறம்
இருக்க,
மதர்சன்
ஒப்பந்தத்
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரளயும் மற்றும் பயிற்சிய தாளர்க காலவரளயும் அணிதிு காலவரைட்ட
மறுப்பதுத தானது கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரளப் பிளவுபடுத்துவதற்க தான MATE
இன் முயற்சிகளுக்கு உறுது காலவரணைய தாக கி தசயல்படுவத தாக உள்ளது.
ஊதிய உயர்வுக்க தாகவும், கடு காலவரமய தான  மவ காலவரொழில நி காலவரொழில காலவரமகளுக்கு
முற்றுப்புள்ளி
 காலவரவப்பதற்க தாகவும்
மற்றும்
நிர்வ தாகத்த தால்
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள
தக தாதவ தார்த் காலவரதகள தால்
இழிவுபடுத்துவ காலவரத
நிறுத்துவதற்கும தாக  மப தாு காலவரை தாட MATE இன் நிு காலவரைந்து காலவரைத் கி தத தாழிொழில தாளர்கள்
தங்களுக்க தான
கி தசங் காலவரக
அண்ணை தா
ம தாவட்ட
ஜனந தாயக
கி தத தாழிொழில தாளர் சங்கம் எனும் கி தத தாழிற்சங்கத் காலவரத அ காலவரமத்த தார்கள்.
ஆன தால்

AICCTU

தவற தாக

வழிநடத்தி

கி தசன்று

 மமலும்

நிர்வ தாகத்தின்
அடக்குமு காலவரறக காலவரளயும்,
பழிவ தாங்கல்க காலவரளயும்
எதிர்கி தக தாள்வதற்க தாக
புதிய
கி தத தாழிற்சங்கம்
அதில்
இ காலவரணையவில் காலவரொழில.
உொழிலக மந்தநி காலவரொழிலயின் ஒரு பகுதிய தாக,  மம தாசம காலவரடந்து வரும்
வ தாகனத் து காலவரறயில் இந்திய வ தாகன உற்பத்தி நிறுவனங்கள்
கி தநருக்கடி காலவரய எதிர்கி தக தாள்கின்றன. கி தசப்டம்பர் ம தாதத்திற்க தான
கி தச தா காலவரசட்டி
ஆஃப்
இந்தியன்
ஆட் மட தாகி தம தா காலவரபல்
உற்பத்திய தாளர்கள்

(SIAM)

புள்ளிவிபு காலவரைங்களின்படி,

பயணிகள்

வ தாகன (passenger vehicle) விற்ப காலவரன 23.69 சதவீதமும், வர்த்தக
வ தாகன (commercial vehicle) விற்ப காலவரன 62.11 சதவீதமும்
சரிந்துள்ளது.
ந தாட்டின் மிகப்கி தபரிய க தார் தய தாரிக்கும் நிறுவனம தான ம தாருதி சுசூகி
இந்திய தா,
விற்ப காலவரன காலவரய
அதிகரிக்கும்
முயற்சியில்
சிொழில
ம தாடல்களில் அதன் வி காலவரொழில காலவரய கு காலவரறக்க  மவண்டிய கட்ட தாயத்தில்
உள்ளது. இது வட இந்திய ம தாநிொழிலம தான ஹரிய தான தாவில் உள்ள
குர்கிு காலவரை தாம் (Gurugram) மற்றும் ம தா மனசர் (Manesar) ஆ காலவரொழிலகளில்
முதல் மு காலவரறய தாக இு காலவரைண்டு ந தாட்களுக்கு உற்பத்தி காலவரய ஒ மு காலவரை
 மநு காலவரைத்தில் நிறுத்தியுள்ளது.
ஆழ்ந்த சரிவு க தாு காலவரைணைம தாக வ தாகன உற்பத்திய தாளர்கள் மற்றும்
உதிரிப் ப தாகங்கள் தய தாரிப்ப தாளர்கள் உற்பத்தி காலவரயக் கு காலவரறத்து
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள பணிநீக்கம் கி தசய்துள்ளன. "இந்தப்  மப தாக்கு
கி தத தாடர்ந்த தால் 1 மில்லியன் (பத்து ொழிலட்சம்) மக்கள் பணிநீக்கம்
கி தசய்யப்படொழில தாம்." என்று த தானியங்கி உபகு காலவரைணை உற்பத்திய தாளர்கள்
சங்கத்தின் (ACMA) த காலவரொழிலவர் ு காலவரை தாம் கி தவங்கடு காலவரைமணி ஊடகங்களுக்கு
கி ததரிவித்துள்ள தார்.
கி தத தாழில்து காலவரறயின் வளர்ந்து வரும் கி தநருக்கடியின் சு காலவரம காலவரய,
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள கடு காலவரமய தான சுு காலவரைண்டல் நி காலவரொழில காலவரமகளுக்கு
உட்படுத்துவதன் மூொழிலம், கி தத தாழிொழில தாளர்கள் மீது சுமத்த மதர்சன்
நிர்வ தாகம் முயற்சிக்கின்றது.
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தசய்யும் கி தத தாழிொழில தாளர்களுக்கு எதிு காலவரை தாக நிர்வ தாகம்
எந்தவித
நடவடிக் காலவரகயும்
எடுக்கவில் காலவரொழிலகி தயன்ற தால்,
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தத தாடங்கும்  மப தாது  காலவரவத்த அ காலவரனத்து முக்கிய
 மக தாரிக் காலவரகக காலவரளயும்  காலவரகவிட்டு  மவ காலவரொழிலநிறுத்தப்  மப தாு காலவரை தாட்டத் காலவரத
முடிவுக்கு கி தக தாண்டுவு காலவரை AICCTU முயற்சிக்கிறது. எவ்வ தாற தாயினும்
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தசய்யும் கி தத தாழிொழில தாளர்கள் எந்த நிபந்த காலவரனயும்
இன்றி
 மவ காலவரொழிலக்குத்
திரும்ப
 மவண்டும்
என்று
கி தத தாழிொழில தாளர்களுக்கு கூறுவதில் MATE நிர்வ தாகம் பிடிவ தாதம தாகவும்
திமிு காலவரை தாகவும்
இருக்கிறது.
ப தாதிக்கப்பட்ட
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள
மீண்டும் பணியில் அமர்த்த  மவண்டும் என்ற AICCTU இன் ஒ மு காலவரை
ஒரு  மக தாரிக் காலவரக காலவரயயும் அது நிு காலவரை தாகரிக்கிறது. பணி இ காலவரடநீக்கம்

கி தசய்யப்பட்ட அ காலவரனத்து கி தத தாழிொழில தாளர்களிடமும்
நடத்தப்படும் என்று அது வலியுறுத்துகிறது.

விச தாு காலவரை காலவரணைகள்

இந்திய தா மற்றும் சர்வ மதச அளவில் வ தாகனத் கி தத தாழிொழில தாளர்களிடம்
ஆது காலவரைவு  மக தாரி அ காலவரஅழைப்பு விட தாது, ஆன தால் வொழிலதுச தாரி
அஇஅதிமுக த காலவரொழில காலவரமயிொழில தான தமிழ்ந தாடு ம தாநிொழில அு காலவரைச தாங்கத்திடம்
மு காலவரறயிடக் மக தாரி
AICCTU
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம்
கி தசய்யும்
கி தத தாழிொழில தாளர் காலவரள வழிநடத்துகிறது.
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தப்

 மப தாு காலவரை தாட்டத்தில்

ஈடுபட்டிருப்பவர்களின்

 மக தாப

உணைர்வுக காலவரள தணிய  காலவரவப்பதற்க தாக பட்டினிப்  மப தாு காலவரை தாட்டம்
 மப தான்ற பயனற்ற எதிர்ப்பு  மப தாு காலவரை தாட்டங்களில் ஈடுபடும்படி அது
அ காலவரஅழைப்பு விடுக்கிறது. ம தாவட்ட த காலவரொழிலநகு காலவரை தான க தாஞ்சீபுு காலவரைத்தில்
அக் மட தாபர்
18
அன்று
AICCTU
அ காலவரஅழைப்பு
விடுத்த
உண்ணை தாவிு காலவரைதத்தில்
பங் மகற்கவந்த
கி தத தாழிொழில தாளர்களின்
எண்ணிக் காலவரக கு காலவரறவ தாக இருந்தது.  மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தசய்யும்
கி தத தாழிொழில தாளர்கள்
மத்தியில்
இத்த காலவரகய
கி தவற்று
மற்றும்
தி காலவரசதிருப்பும்  மப தாு காலவரை தாட்டங்கள் மீது நம்பிக் காலவரகயில் காலவரொழில என்ப காலவரத
இது சுட்டிக்க தாட்டுகிறது.
அக் மட தாபர்

18

பட்டினிப்

 மப தாு காலவரை தாட்டத்தின்

 மப தாதும்

மற்றும்

கி தசப்டம்பர் 13 ம்  மததி ஸ்ரீகி தபு காலவரைம்புதூரில் நடந்த ஒரு எதிர்ப்பு
 மபு காலவரைணியின் மப தாதும்,
 மப தாதும்

AICCTU

த காலவரொழில காலவரமயிொழில தான

கி தத தாழிொழில தாளர்கள்

மத்தியில்

 மதசியத்

த காலவரொழிலவர்

இந்திய

அு காலவரைச தாங்கம்

உ காலவரு காலவரைய தாற்றிய

எஸ்.கும தாு காலவரைச தாமி
மற்றும்

 மம தாடி
அதிமுக

த காலவரொழில காலவரமயிொழில தான ம தாநிொழில அு காலவரைச தாங்கம்
குறித்து வ தாய்வீச்சு
விமர்சனங்க காலவரள
முன் காலவரவத்த தார்.
இந்திய
நீதிமன்றங்களும்
கி தத தாழிொழில தாளர் ஆ காலவரணைய தாளரும் கூட முதொழில தாளிகளின் பக்கத் காலவரத
எடுத்துக்கி தக தாள்வத தாகவும், கி தத தாழிொழில தாளர்களின் அவொழிலநி காலவரொழில குறித்து
அொழிலட்சியம தாக இருப்பத தாகவும் அவர் குற்றம் ச தாட்டின தார்.
அவர்க காலவரள நம்பக்கூட தாது என்று அவர் இடிந்த தார். ஆயினும்
அடுத்த
மூச்சி மொழில மய
அவர்
அ மத
அதிக தாரிகளிடம்
மு காலவரறயிடுவதற்க தான ஆர்ப்ப தாட்டங்க காலவரளயும் அறிவித்த தார்.
இன்
கி தக தாள் காலவரககள்
ம தா மவ தாயிச
சிபிஐ-எம்எல்விடுத காலவரொழிலயின் பிற் மப தாக்கு அு காலவரைசியலில் இருந்து வருகின்றன.
சிபிஐ-எம்எல்-விடுத காலவரொழில
இு காலவரைண்டு
முக்கிய
ஸ்ு காலவரை தாலினிச
ந தாட தாளுமன்றக்
கட்சிகள தான
இந்திய
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
(ம தார்க்சிஸ்ட்) (சிபிஎம்) மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஐ)
ஆகியவற்றுடன் கூட்டணியில் உள்ளது - இது கி தபருவணிக திமுக
த காலவரொழில காலவரமயிொழில தான  மதர்தல் கூட்டணி காலவரய உருவ தாக்கியது. சமீபத்திய
இந்திய ந தாட தாளுமன்றத்  மதர்தலில். சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ
ஆகிய காலவரவ வஅழைங்கிய அு காலவரைசியல் ஆது காலவரைவிற்க தாக பிு காலவரை தாந்திய
AICCTU

வகுப்புவ தாத திமுகவிடம் இருந்து மு காலவரற மய 100 மில்லியன் (10
 மக தாடி) ரூப தாயும் 150 மில்லியன் (15  மக தாடி) ரூப தாயும் கி தபற்றன.
சிபிஎம், சிபிஐ மற்றும் சிபிஐ-எம்எல்-விடுத காலவரொழில ஆகிய மூன்று
ஸ்ு காலவரை தாலினிச கட்சிகளும், 2019  மதசியத்  மதர்தல்களில், நீண்ட
க தாொழிலம தாக இந்திய முதொழில தாளித்துவத்தின் விருப்பம தான அு காலவரைச தாங்கக்
கட்சிய தாக இருந்து வந்த க தாங்கிு காலவரைஸ் கட்சி த காலவரொழில காலவரமயிொழில தான
அு காலவரைச தாங்கத் காலவரத ஆதரிக்கத் தய தாு காலவரை தாக இருந்தன.
சிபிஐ-எம்.எல்-விடுத காலவரொழில மற்றும் AICCTU ஆகியவ காலவரவ  மமலும்
வொழிலதுபுறம தாக தமிழ்  மதசியவ தாதத்திற்கு திரும்புவது சமீபத்திய
உண்ணை தாவிு காலவரைதத்தின் முடிவில்  மக தாஷமிடப்பட்ட முஅழைக்கங்களில்
கி தவளிப்பட்டது. "AICCTU க்கு கி தவற்றி" மற்றும் "இன்குொழில தாப்
ஜிந்த தாப தாத்" (புு காலவரைட்சி நீடூழி வ தாழ்க)  மப தான்ற தீவிு காலவரைம தான

முஅழைக்கங்க காலவரள  காலவரகவிட்டு, தமிஅழைகத் காலவரத தளம தாகக் கி தக தாண்ட
பிு காலவரை தாந்தியவ தாத கட்சிகளின் கி தப தாதுவ தான முஅழைக்கம தான "கி தவல்க
தமிழ்" என்று AICCTU த காலவரொழிலவர்கள் முஅழைக்கமிட்டனர். அந்த
முஅழைக்கங்கள் மூொழிலம், AICCTU த காலவரொழிலவர்கள் பிற் மப தாக்குத்தனம தான
இன-வகுப்புவ தாத வழிகளில் கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரளப் பிரிக்கவும்,
தமிஅழைக பிு காலவரை தாந்திய முதொழில தாளித்துவக் கட்சிகளுடன் அணி  மசு காலவரைவும்
கி தசயல்படுகிற தார்கள்.
த காலவரொழிலவர்கள், ஸ்ு காலவரை தாலினிச சிபிஎம் இன் கி தத தாழிற்சங்க
கூட்ட காலவரமப்ப தான இந்திய கி தத தாழிற்சங்கங்களின்  காலவரமயத் காலவரத (CITU)
AICCTU

கி தத தாழிொழில தாளர்
உரி காலவரமகளுக்க தான
" மப தாு காலவரை தாளிகள்"
என்று
ப தாு காலவரை தாட்டுகின்றனர்.
கடந்த
டிசம்பரில்
யமஹ தா
வ தாகனத்
கி தத தாழிொழில தாளர்களின்  மப தாு காலவரை தாட்டம் உட்பட  மவ காலவரொழிலநிறுத்தங்க காலவரளக்
க தாட்டிக் கி தக தாடுத்தது குறித்து சிஐடியு நீண்ட பதிவுக காலவரளக்
கி தக தாண்டுள்ளது.
CITU
யமஹ தா
நிர்வ தாகத்துடன்
ஊதிய
ஒப்பந்தத்தில்  காலவரககி தயழுத்திட்டது, அதில் "கி தத தாழில்து காலவரற அ காலவரமதி"
க்கு உறுதியளித்தது மற்றும் உள்ளிருப்பு  மவ காலவரொழிலநிறுத்தங்க காலவரளத்
தடுத்தது.
அண் காலவரட ம தாநிொழிலம தான கர்ந தாடக தாவில் உள்ள பிட தாடியில் உள்ள
மதர்சன் ஆ காலவரொழிலயில் CITU உடன் இ காலவரணைந்த கி தத தாழிற்சங்கங்களின்
ஏம தாற்றும் “ஒற்று காலவரம நிகழ்ச்சி” ஒன் காலவரற AICCTU த காலவரொழிலவர்கள்
ஏற்ப தாடு
கி தசய்தனர்.
CITU
இ காலவரணைக்கப்பட்ட
கி தத தாழிற்சங்க
நிர்வ தாகிகள்
அக் மட தாபர்
4 ம்
 மததி
மதர்சன்
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தக்க தாு காலவரைர்க காலவரள
சந்தித்தனர்.
அங்கு
அவர்கள்
 மவ காலவரொழிலநிறுத்த நிதிக்கு 5,000 ரூப தாய் நன்கி தக தா காலவரட அளித்தனர்
மற்றும்
வ தாய்கி தம தாழி
"ஆது காலவரை காலவரவ"
அறிவித்தனர்.
ஆன தால்
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் கி தசய்யும் ஸ்ரீகி தபு காலவரைம்புதூர் கி தத தாழிொழில தாளர்களுக்கு
ஆது காலவரைவ தாக எந்தகி தவ தாரு கி தத தாழில்து காலவரற நடவடிக் காலவரகயிலும் கர்ந தாடக
மதர்சன்
கி தத தாழிொழில தாளர்க காலவரள
அணிதிு காலவரைட்டுவ காலவரத
அவர்கள்
எதிர்க்கின்றனர்.
 மப தார்க்குணைமிக்க கி தத தாழிொழில தாளர்களுக்கு எதிு காலவரை தான MATE த தாக்குதல்
மீண்டும் அ காலவரனத்து கி தத தாழிொழில தாளர்களின் ஐக்கிய  மப தாு காலவரை தாட்டங்க காலவரள
கி தப தாதுவ தான  மக தாரிக் காலவரககளின் அடிப்ப காலவரடயில் ஒழுங்க காலவரமக்க
 மவண்டியதன்
அவசியத் காலவரதயும்,
கி தத தாழிொழில தாளர்களின்
 மப தாு காலவரை தாட்டங்க காலவரள தனி காலவரமப்படுத்துவதில் AICCTU மற்றும் CITU
மற்றும் பிற கி தத தாழிற்சங்கங்களின் து மு காலவரை தாகத்திற்கு எதிு காலவரை தாக
ச தாம தானிய
கி தத தாழிொழில தாளர்களின்
நடவடிக் காலவரக
உருவ தாக்குவதன் அவசியத் காலவரதயும் க தாட்டுகிறது.

குழுக்க காலவரள

ஆது காலவரைவ தாளர்கள் மதர்சன்  மவ காலவரொழிலநிறுத்தம் குறித்த
சமீபத்திய WSWS கட்டு காலவரு காலவரைகளின் நகல்க காலவரள கி தசன் காலவரன பகுதியில்
உள்ள நிறுவனத்தின் பிற ஆ காலவரொழிலகளில் விநி மய தாகித்துள்ளனர்.
அவர்கள் ஸ்ரீகி தபு காலவரைம்புதூர் ஆ காலவரொழிலயில் ஒப்பந்தத் கி தத தாழிொழில தாளர்களின்
ஒரு பிரிவின காலவரு காலவரையும் சந்தித்து  மவ காலவரொழிலநிறுத்தத்த தால் எழுப்பப்பட்ட
அு காலவரைசியல் பிு காலவரைச்சி காலவரனகள் மற்றும் WSWS ஆல் பரிந்து காலவரு காலவரைக்கப்பட்ட
ம தாற்று
 மச தாசலிச
திட்டத்தின்
முக்கியத்துவம்
குறித்து
விவ தாதித்தனர்.
 மவ காலவரொழிலநிறுத்தத்திற்கு
தங்கள்
ஆது காலவரை காலவரவ
அறிவிக்கும் ஒப்பந்தத் கி தத தாழிொழில தாளர்கள், அ மத  மவ காலவரளயில்,
கி தத தாழிற்சங்கம் தங்களுக்கு ஆது காலவரைவளிக்கும தாறு மு காலவரறயிடவில் காலவரொழில
என்று புக தார் கூறினர். அவர்களின் ப தாதிக்கப்படக்கூடிய  மவ காலவரொழில
நி காலவரொழில காலவரம இருந்த மப தாதிலும், நல்ொழில ஊதியங்கள் மற்றும் பணி
நி காலவரொழில காலவரமகளுக்க தாக
அ காலவரனத்து
கி தத தாழிொழில தாளர்களின்
ஐக்கிய
 மப தாு காலவரை தாட்டங்களுக்கும்,
ஒப்பந்த
கி தத தாழிொழில தாளர்
மு காலவரறக்கு
முற்றுப்புள்ளி  காலவரவப்பதற்கும் WSWS விடுக்கும் அ காலவரஅழைப் காலவரப
அவர்கள் வு காலவரை மவற்றனர்.
WSWS

