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சோேலிே ேமத்துவக் கட்சியும (சோ.ே.க.)  ேமூக
ேமத்துவத்திற்கான ேர்வச்வதேே இளளைஞர் மற்றும மாணவர்
அளமபபும (IYSSE), மத்திய மளமலையக மாவட்டத்தில
மஸ்கெலகலியாவின் கிளைனியூஜி கெலகிளனியூஜி பெருந்ச்வதோட்டத்தின் நிர்வாகம
மூன்று கெல்வதோழிமலைாளைர்களளை சவளமலை நீக்கம கெலேய்்வதேச்வதோட
சமலும நாான்கு சகிளனியூஜி பெளர இளடநீக்கம கெலேய்்வதேள்வதேயும
கண்டனம கெலேய்வதுடன் அவர்களுக்கு உடனடியாக மீண்டம
சவளமலை கெலகாடக்க சவண்டம எனவும சகாருகின்றன.

ச்வதோட்ட நிர்வாகம சவளமலை சுளமகளளை அதிகரித்்வதே்வதேற்கு
எதிராக,  கிளைனியூஜி ச்வதோட்டத்தின் டீளேட் பிரிவில
கெலகிளனியூஜி பெபரவரியில நாடந்்வதே மூன்று நாாள் சவளமலை நிறுத்்வதேத்தில
முக்கிய கிளனியூஜி பெங்கு வகித்்வதே்வதேன் காரணமாகசவ இந்்வதே
கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் கிளனியூஜி பெழிவாங்கபகிளனியூஜி பெட்டனர்.  சுரண்டளமலை
அதிகரிக்கும ்வதேமது அதிகாரத்திற்கு எதிரான எந்்வதேகெலவாரு
சகிளனியூஜி பொராட்டத்ள்வதேயும அடக்கும முயற்சியாகசவ இந்்வதே ஏழ
கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் ்வதேண்டிக்கபகிளனியூஜி பெட்டனர்.

டீளேட் பிரிவில நாடந்்வதேது என்னகெலவனில,  கெல்வதோழிமலைாளை
வர்க்கத்தின் அளனத்து பிரிவினர் மீதுமான
அரோங்கத்தினதும,  கெலகிளனியூஜி பெருநிறுவன உயரடக்கினதும கிளனியூஜி பெரந்்வதே
்வதோக்கு்வதேளமலை முன்கெலனடபகிளனியூஜி பெ்வதேற்கான ஒரு ஒத்திளகசய ஆகும.
வீழ்ச்சியளடந்து வரும இமலைாகிளனியூஜி பெத்ள்வதே அதிகரிக்க ஊதியங்கள்
மற்றும கெல்வதோழிலகளளை கெலவட்டிக் குளறக்கும அச்வதேசவளளை,
உற்கிளனியூஜி பெத்திளய அதிகரிக்குமாறு சகாரி ்வதேனியார்
நிறுவனங்களும அச்வதேசகிளனியூஜி பொல அரசுக்கு கெலோந்்வதேமான
நிறுவனங்களும இளடவிடாது கெல்வதோழிமலைாளைர்களளை
கெலநாருக்குகின்றன.

கெல்வதோழில,  நிளமலைளமகள் மற்றும அடிபகிளனியூஜி பெளட ஜனநாாயக
உரிளமகளளை கிளனியூஜி பொதுகாபகிளனியூஜி பெ்வதேற்காக,  சவளமலை நிறுத்்வதேம உட்கிளனியூஜி பெட
ஒரு எதிர்த் ்வதோக்கு்வதேளமலை முன்கெலனடபகிளனியூஜி பெ்வதேற்கான ஒரு
கெல்வதோடக்கப புள்ளியாக,  கிளனியூஜி பெழிவாங்கபகிளனியூஜி பெட்ட டீளேட்
கெல்வதோழிமலைாளைர்களளை கிளனியூஜி பொதுகாக்க முன்வருமாறு ஒட்ட கெலமாத்்வதே
கெல்வதோழிமலைாளை வர்க்கத்துக்கும சோ.ே.க.  மற்றும
ஐ.ளவ.எஸ்.எஸ்.இ. அளழைபபு விடக்கின்றன.

இந்்வதே பிரச்ோரம கெல்வதோழிமலைாளைர்களின் சகிளனியூஜி பொராட்டங்களளை
நாசுக்கும ஒரு கருவியாக கெலேயற்கிளனியூஜி பெட்ட வரும
கெல்வதோழிற்ேங்கங்களுக்கு எதிராகவும கெல்வதோடக்கபகிளனியூஜி பெட சவண்டம.
நாாம,  டீளேட் கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு மீண்டம சவளமலை
கெலகிளனியூஜி பெறுவ்வதேற்காகப சகிளனியூஜி பொராடவும கெல்வதோழிமலைாளை வர்க்கத்தின்
உரிளமகளளை காக்கவும ச்வதோட்டங்கள்,  கெல்வதோழிற்ோளமலைகள்
மற்றும சவளமலைத் ்வதேளைங்களிலும கெல்வதோழிற்ேங்கங்களில

இருந்து சுயாதீனமாக,  ஜனநாாயக முளறயில
ச்வதேர்ந்கெல்வதேடக்கபகிளனியூஜி பெட்ட நாடவடிக்ளக குழக்களளை ஸ்்வதோபிக்குமாறு
அளழைபபு விடக்கிசறாம.

ச்வதோட்ட நிர்வாகம திடீகெலரன்று ஒரு நாாள் ஊதியத்திற்கு கிளனியூஜி பெறிக்கும
கெலகாழந்தின் அளைளவ 16  மு்வதேல 18  கிசமலைா வளர
அதிகரித்்வதே்வதோசமலைசய டீளேட் கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் சவளமலை நிறுத்்வதேம
கெலேய்்வதேனர்.

சவளமலைநிறுத்்வதேத்ள்வதே கெல்வதோடர்ந்து,  அதில முன்னணியில நின்ற
கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு எதிராக நிர்வாகம கெலகிளனியூஜி பொய்க்
குற்றச்ோட்டக்களளை புளனந்திருந்்வதேது.  ஒரு ச்வதோட்ட
சமற்கிளனியூஜி பொர்ளவயாளைர்,  கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் ்வதேன்ளன ்வதோக்கிய்வதோகவும
ஒரு குளைவி கூட்ளட கிளைறி விடவ்வதேன் மூமலைம மற்ற
கெல்வதோழிமலைாளைர்களின் சவளமலைக்கு ்வதேடங்கல ஏற்கிளனியூஜி பெடத்திய்வதோகவும
சகிளனியூஜி பொலீசில புகார் கெலேய்்வதோர். மார்ச் 11 அன்று ளகதுகெலேய்யபகிளனியூஜி பெட்ட
கெல்வதோழிமலைாளைர்கள், அடத்்வதே நாாள் ஹட்டன் நீ்வதேவான் நீதிமன்றத்தில
ஆஜர் கெலேய்யபகிளனியூஜி பெட்ட பின்னசர பிளணயில விட்வதேளமலை
கெலேய்யபகிளனியூஜி பெட்டனர்.

ஹட்டன் இணக்க ேளகிளனியூஜி பெயில ஜில் ஜூன் 7  நாடந்்வதே விோரளணயின்
சகிளனியூஜி பொது நிர்வாகத்தின் கிளனியூஜி பெங்கு கெல்வதேளிவாக அமகிளனியூஜி பெமலைத்துக்கு வந்்வதேது.
இரண்ட ்வதேரபபினருக்கும இளடசய ஒரு ேமரேத்ள்வதே இணக்க
ேளகிளனியூஜி பெ பிசரரித்்வதேது.  குற்றம ோட்டபகிளனியூஜி பெட்டள்ளை கெல்வதோழிமலைாளைர்கள்,
்வதோம சமற்கிளனியூஜி பொர்ளவயாளைளர ்வதோக்கவிலளமலை என்று முழளமயாக
மறுத்்வதேச்வதோட குற்றச்ோட்டக்கள் சோடிக்கபகிளனியூஜி பெட்டளவ என்றும
கண்டனம கெல்வதேரிவித்்வதேனர்.  சமற்கிளனியூஜி பொர்ளவயாளைர் ேமரேத்துக்கான
்வதேனது ்வதேயார் நிளமலைளய கெலவளிபகிளனியூஜி பெடத்திய சகிளனியூஜி பொதிலும,
கெல்வதோளமலைசகிளனியூஜி பெசியில முகாளமயாளைளர கெல்வதோடர்புகெலகாண்ட பின்னர்
்வதேனது நிளமலைபகிளனியூஜி பொட்ளட மாற்றிக்கெலகாண்டார்.  ்வதோன் ேமரேத்திற்கு
ஒபபுக்கெலகாண்டால குற்றம ோட்டபகிளனியூஜி பெட்டள்ளை கெல்வதோழிமலைாளைர்களின்
கதிசய ்வதேனக்கும ஏற்கிளனியூஜி பெடம என்று அவர் கெலவளிபகிளனியூஜி பெளடயாகக்
கூறினார்.

அச்வதே சநாரம,  ச்வதோட்டக் கமகிளனியூஜி பெனியும மார்ச் 25  மு்வதேல ஏபரல 25
வளர ்வதேனது கெலோந்்வதே சகிளனியூஜி பொலி உள்ளைக விோரளணளய நாடத்தியது.
கிளனியூஜி பெமலை கெல்வதோழிமலைாளைர்கள்,  சமற்கிளனியூஜி பொர்ளவயாளைர் மீது ்வதோக்கு்வதேல
நாடத்்வதேபகிளனியூஜி பெடவிலளமலை மற்றும குளைவி கூட களமலைக்கபகிளனியூஜி பெட்டளம
கிளனியூஜி பெற்றிய குற்றச்ோட்ட கெலகிளனியூஜி பொய்யானது என்று ோட்சி கூறினர்.
சமற்கிளனியூஜி பொர்ளவயாளைரும சவறு ஒரு ஊழியருசம
கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு எதிராக ோட்சி கூறினர்.

ோட்சியம இலமலைா்வதே நிளமலையிலும,  நிர்வாகம சம 22  அன்று
குற்றம ோட்டபகிளனியூஜி பெட்டவர்களளை அலுவமலைகத்துக்கு அளழைத்து,
சோ.ே.க.  ஆ்வதேரவாளைர் ஜி.  விலபிரட் உடன் எம.  கெலநாஸ்தூரியன்
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மற்றும எஃப.  பிராங்க்ளின் ஆகிசயாளர சவளமலை நீக்கம
கெலேய்்வதேது.  எஸ்.  டக்ளைஸ்நியுமன்,  எஃப.  அன்டன் ஜில் ஜூலியன்,
எஸ். கெலகிளனியூஜி பெனடிக்ட் மற்றும எஸ். ஜனரட்னம ஆகிசயாளர ஒரு
மா்வதேம சவளமலை இளடநீக்கம கெலேய்்வதேது.

கெல்வதோழிமலைாளைர்கள்,  அவர்களுக்குரிய ்வதேண்டளனகளளை
அறிவிக்கும உத்தியகபூர்வ கடி்வதேங்கள் ்வதேங்களைால புரிந்து
கெலகாள்ளை முடியா்வதே ஆங்கிமலை கெலமாழியில உள்ளைன என்ற
அடிபகிளனியூஜி பெளடயில அவற்ளற ஏற்க மறுத்துவிட்டனர்.
அவர்களைது கெலோந்்வதே ்வதேமிழ் கெலமாழியிமலைான கடி்வதேங்கள்
இன்னமும கெலகாடக்கபகிளனியூஜி பெடவிலளமலை.

கிளனியூஜி பொதிக்கபகிளனியூஜி பெட்ட கெல்வதோழிமலைாளைர்களளை கிளனியூஜி பொதுகாபகிளனியூஜி பெ்வதேற்கு மாறாக,
கெல்வதோழிற்ேங்கங்கள் ச்வதோட்ட முகாளமத்துவத்துக்கும
கெலகிளனியூஜி பொலிசுக்கும பின்னால நிற்கின்றன. இமலைங்ளக கெல்வதோழிமலைாளைர்
காங்கிரசின் (இ.கெல்வதோ.கா.)  பிரச்வதேேத் ்வதேளமலைவர்கசளை,
கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு எதிராக சமற்கிளனியூஜி பொர்ளவயாளைளர
கெலகிளனியூஜி பொலிசில புகார் கெலேய்யுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளைனர்.
கெலகிளனியூஜி பொலிஸ் கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் ளகது கெலேய்ய முயன்றசகிளனியூஜி பொது,
கெல்வதோழிமலைாளைர் ச்வதேசிய ேங்கமானது (NUW)
கெல்வதோழிமலைாளைர்களளை ்வதோமாகசவ ேரணளடயச் கெலேய்துள்ளைது.

கெல்வதோழிற்ேங்கங்கள் வழைளமயாகசவ கமகிளனியூஜி பெனிகளைதும
அரோங்கத்தினதும கிளனியூஜி பெக்கம நின்றுவருகின்றன.  NUW
்வதேளமலைவர் பி.  திகாமகிளனியூஜி பெரம,  ஜனாதிகிளனியூஜி பெதி ளமத்திரிகிளனியூஜி பொமலை
சிறிசேனவால நியமிக்கபகிளனியூஜி பெட்ட ஐக்கிய ச்வதேசியக் கட்சி
(யூஎன்ப)  ்வதேளமலைளமயிமலைான அரோங்கத்தில ஒரு
அளமச்ேரளவ அளமச்ேராவார்.

முன்னாள் இ.கெல்வதோ.கா.  ்வதேளமலைவர்களில ஒருவரான யூ.என்.ப.
கிளனியூஜி பொராளுமன்ற உறுபபினர் சயாகராஜன்,  நிர்வாகத்திற்கும
கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கும இளடயில ஒரு மூடி மளறக்கபகிளனியூஜி பெட்ட
உடன்கிளனியூஜி பொட்ளட ஏற்கிளனியூஜி பெடத்துவ்வதேற்காக இந்்வதேப பிரச்சிளனயில
்வதேளமலையிட்டள்ளைார்.  அவர்,  கெல்வதோழிமலைாளைர்கள்
குற்றச்ோட்டக்களளை ஏற்றுக்கெலகாண்டால,  மூவரின் சவளமலை
நீக்கத்ள்வதே ஒரு மா்வதே இளட நீக்கமாகவும,  நாாலவரின் ஒரு
மா்வதே இளட நீக்கத்ள்வதே ஒரு வார இளட நீக்கமாகவும
குளறக்க முன்கெலமாழிந்துள்ளைார்.

சயாகராஜனின் சயாேளன ஒரு “தீர்வு”  அலமலை மாறாக
கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு ஒரு கெலகிளனியூஜி பொறிசய ஆகும.
குற்றச்ோட்டக்களளை ஏற்றுக்கெலகாள்வ்வதோனது கெல்வதோழிமலைாளைர்கள்
எதிர்காமலைத்தில கமகிளனியூஜி பெனியின் ்வதேண்டளனகளளையும கெலகிளனியூஜி பொலிஸ்
குற்றச்ோட்டக்களளையும எதிர்கெலகாள்ளைசவ வழிவகுக்கும.
மிகவும அடிபகிளனியூஜி பெளடயில,  அது ்வதேமது நிளமலைளமகள்,
சவளமலைகள் மற்றும உரிளமகளளை கிளனியூஜி பொதுகாக்க சவளமலைநிறுத்்வதே
நாடவடிக்ளகயில ஈடகிளனியூஜி பெடவ்வதேற்கு கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு உள்ளை
ேட்டபூர்வமான உரிளமக்கு குழிகிளனியூஜி பெறிக்கும.

டீளேட் கெல்வதோழிமலைாளைர்களின் அனுகிளனியூஜி பெவங்கள்,
கெல்வதோழிற்ேங்கங்களும அவற்றின் ஊழைல மிகு அதிகாரத்துவ
வாதிகளும கெல்வதோழிமலைாளைர் ோர்பில இயங்கவிலளமலை, மாறாக,
கெல்வதோழிமலைாளை வர்க்கத்ள்வதே அடக்குவ்வதேற்கு கமகிளனியூஜி பெனிகளுக்கான
கெல்வதோழிலதுளற கெலகிளனியூஜி பொலிஸ்காரனாக கெலேயலகிளனியூஜி பெடகின்றன
என்கிளனியூஜி பெள்வதேசய மீண்டம அமகிளனியூஜி பெமலைபகிளனியூஜி பெடத்தியுள்ளைது.

டீளேட் கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் மீ்வதோன ்வதோக்கு்வதேல ஒரு ்வதேனியான

பிரச்சிளன அலமலை.  கிளைனியூஜி நிர்வாகத்தின் நாடவடிக்ளகளயத்
கெல்வதோடர்ந்து,  ஹாலிஎமலை டிக்கெலவலமலை ச்வதோட்ட உரிளமயாளைர்கள்
தினேரி ச்வதேயிளமலை கெலகாழந்து கிளனியூஜி பெறிக்கும இமலைக்ளக 16 கிசமலைாவில
இருந்து 20  கிசமலைா வளர அதிகரித்துள்ளைனர்.  கெல்வதோழிமலைாளைர்கள்
சவளமலை அதிகரிபளகிளனியூஜி பெ எதிர்த்து,  புதிய இமலைக்கு ளகவவிடபகிளனியூஜி பெட
சவண்டம எனக் சகாரி சம மா்வதேம சவளமலை நிறுத்்வதேம கெலேய்்வதேனர்.

கெலகிளனியூஜி பெருந்ச்வதோட்ட கமகிளனியூஜி பெனிகள்,  கெல்வதோழிற்ேங்கங்கள் மற்றும
அரோங்கத்துடன் சேர்ந்து,  ச்வதேயிளமலை மற்றும இறபகிளனியூஜி பெர் சகிளனியூஜி பொன்ற
விளளைகெலகிளனியூஜி பொருட்களின் விளமலை வீழ்ச்சியில கெலவளிபகிளனியூஜி பெட்டள்ளை, இந்்வதே
இமலைாகிளனியூஜி பெ அளமபபின் ஆழைமளடந்துவரும ேரிவின் சுளமளய
கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் சுமக்க சவண்டம என்று வலியுறுத்துகின்றன.

புதிய கூட்ட ஒபகிளனியூஜி பெந்்வதேம ேமகிளனியூஜி பெந்்வதேமாக இமலைங்ளக கெலகிளனியூஜி பெருந்ச்வதோட்ட
உரிளமயாளைர் ேங்கத்துக்கும (CEEA)  கெல்வதோழிற்ேங்கங்களுக்கும
இளடசய சம 18  அன்று நாடந்்வதே சகிளனியூஜி பெச்சுவார்த்ள்வதேகளின் சகிளனியூஜி பொது,
எந்்வதேகெலவாரு ேமகிளனியூஜி பெளை அதிகரிபளகிளனியூஜி பெயும திட்டவட்டமாக நிராகரித்்வதே
உரிளமயாளைர் ேங்கம,  கெலகாழந்து கிளனியூஜி பெறிக்கும இமலைக்ளக 5
கிசமலைாவால உயர்த்்வதே வலியுறுத்தியது.  சகிளனியூஜி பெச்சுவார்த்ள்வதே
முழளமயாக முறிந்துசகிளனியூஜி பொனது. கெல்வதோழிலதுளற "ேர்வச்வதேே ரீதியில
சகிளனியூஜி பொட்டியிடக் கூடிய்வதோக"  இருபகிளனியூஜி பெள்வதே உறுதி கெலேய்வச்வதே
அவர்களைது முன்சனாக்காக இருக்கின்ற நிளமலையில,
கெல்வதோழிற்ேங்கங்கள் ேமகிளனியூஜி பெளைம மற்றும நிளமலைளமகளளை கிளனியூஜி பொதுகாக்க
எந்்வதேகெலவாரு சகிளனியூஜி பொராட்டத்ள்வதேயும முன்கெலனடக்கப சகிளனியூஜி பொவதிலளமலை.

ேந்ள்வதேகள் மற்றும இமலைாகிளனியூஜி பெங்களுக்கான நாாய்ச் ேண்ளடயினால,
ஒவ்கெலவாரு நாாட்டிலும உள்ளை ச்வதோட்டத் கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் இச்வதே
சகிளனியூஜி பொன்ற சகாரிக்ளககளளைசய எதிர்கெலகாள்கின்றனர்.  ஒவ்கெலவாரு
கெல்வதோழிற்துளறயிலும இச்வதே நிளமலைசய காணபகிளனியூஜி பெடகின்றது.
அரோங்கத் துளற ஊழியர்கள்,  அரோங்கத்ள்வதே கெலேமலைளவக்
குளறக்க கெலநாருக்கும உமலைக வங்கி மற்றும ேர்வச்வதேே நாாணய
நிதியம கட்டளளையிட்டள்ளை சிக்கனத் திட்டத்தினால
கிளனியூஜி பொதிக்கபகிளனியூஜி பெட்டள்ளைனர்.

சோேலிே ேமத்துவக் கட்சி மற்றும ஐ.ளவ.எஸ்.எஸ்.இ.
அளமபபும,  கிளனியூஜி பொதிக்கபகிளனியூஜி பெட்டள்ளை டீளேட் கெல்வதோழிமலைாளைர்களளை
கிளனியூஜி பொதுகாக்க அணிதிரளுமாறு கெலகிளனியூஜி பெருந்ச்வதோட்டங்களிலும
நாாகெலடங்கிலும உள்ளை கெல்வதோழிமலைாளை வர்க்கத்திற்கு அளழைபபு
விடக்கின்றன.  இமலைங்ளக கெல்வதோழிமலைாளைர்கள் ேர்வச்வதேே ரீதியில
்வதேமது வர்க்க ேசகா்வதேர ேசகா்வதேரிகளின் கிளனியூஜி பெக்கம திருமகிளனியூஜி பெ சவண்டம.
அது,  மு்வதேமலைாளிகள் மற்றும அவர்களின் அரோங்கமும
ஜனநாாயக உரிளமகள் மீது கெல்வதோடக்கும ்வதோக்கு்வதேலகளளையும
சிக்கன நாடவடிக்ளககளளையும முறியடிபகிளனியூஜி பெ்வதேற்கான முழ
கெல்வதோழிமலைாளை வர்க்கத்தினதும அரசியல மற்றும கெல்வதோழிற்துளற
பிரச்ோரத்தின் மு்வதேல அடி எடபகிளனியூஜி பொக இருக்க சவண்டம.

அத்்வதேளகய பிரச்ோரம,  ேர்வச்வதேே சோேலிே சவளமலைத்
திட்டத்ள்வதேயும மற்றும உமலைகம பூராவும கெல்வதேற்காசியாவிலும
சோேலிே குடியரசு ஒன்றியங்களின் கிளனியூஜி பொகமாக கெல்வதோழிமலைாளைர்-
விவோயிகளின் அரோங்கத்துக்கான சகிளனியூஜி பொராட்டத்ள்வதேயும
அடிபகிளனியூஜி பெளடயாகக் கெலகாண்டிருக்க சவண்டம.  நாாம,  இந்்வதே
சகிளனியூஜி பொராட்டத்திற்கு ்வதேளமலைளம வகிக்கத் ச்வதேளவயான கெலவகுஜன
சோேலிே புரட்சிகர கட்சியாக சோேலிே ேமத்துவக் கட்சிளய
கட்டிகெலயழபகிளனியூஜி பெ அதில இளணந்துகெலகாள்ளுமாறு
கெல்வதோழிமலைாளைர்களுக்கு அளழைபபு விடக்கின்சறாம.
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