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இப்பபோது நோன்கோம் வாோரத்தை ரத்தை எட்டியிருக்கும் அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்க எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய
சுத்திகரிப்புத் துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களது பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைருக்கும் அமெோனது
பவாதை லாளர்களதுகதை ளயும்,  ஊதியங்கதை ளயும்,  பவாதை லாளர்களதுயிடப் போதுகோப்பு ருக்கும் அமெற்றும்
பவாதை லாளர்களது நிதை லாளர்களதுதை ருக்கும் அமெகதை ளயும் போதுகோத்துப் பபோரோடுவாரத்தைற்கு
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் ரத்தையோரோக இருக்கும் நிதை லாளர்களது மெரிக்க எணபருகியிருப்பரத்தைன் ஒரு
மெரிக்க எணவாளிப்போடோக அதை ருக்கும் அமெந்திருக்கிப்புத் துறைது.  6,500  மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்
பங்குபற்றியிருக்கும் இந்ரத்தை புப்புத் துறைக்கணிப்புப் பபோரோட்டருக்கும் அமெோனது அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்க
எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெயத் துதை ப்புத் துறையில் 1980 க்குப் பிந்தை ரத்தைய மிகப்மெரிக்க எணபரும்
பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைருக்கும் அமெோகும்.  பலாளர்களது ரத்தைசோப்ரத்தைங்களோக வாோழ்க்தை கத் ரத்தைரங்கள்
சரிவுகண்டு வாருவாதை ரத்தைத் ரத்தைடுத்து நிறுத்ரத்தை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் —
துதை ப்புத் துறைமுகத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்,  ஆசிரியர்கள்,  அஞ்சல் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்,
வாோகனத் துதை ப்புத் துறைத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் ருக்கும் அமெற்றும் பிப்புத் துறை துதை ப்புத் துறைத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்
—  பருக்கும் அமெற்மெரிக்க எணகோள்கின்ப்புத் துறை ஒரு பரந்ரத்தை முயற்சியின் ஒரு போகருக்கும் அமெோக இது
அதை ருக்கும் அமெந்துள்ளது.

இந்ரத்தை பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைத்தை ரத்தை ருக்கும் அமெட்டுப்படுத்ரத்தை முதை னந்து மெரிக்க எணகோண்டிருக்கும்
USW  (ஐக்கிய உருக்குத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர் சங்கம்)  இத்துதை ப்புத் துறையிலாளர்களதுோன
ரத்தைனது 30,000  பபர் மெரிக்க எணகோண்ட உறுப்பினர்களில் ஐந்தில் ஒரு
பங்கினருக்கு ருக்கும் அமெட்டுபருக்கும் அமெ அதை ்டுமே அழைப்பு விடுத்து 63 சுத்திகரிப்பு ஆதை லாளர்களதுகளில்
மெரிக்க எணவாறும் 11  இல் ருக்கும் அமெட்டுபருக்கும் அமெ முற்றுதை கப் பபோரோட்டத்துக்கு
ஒழுங்கதை ருக்கும் அமெத்ரத்தைது.  ஒபோருக்கும் அமெோ நிர்வாோகத்துடன் மெரிக்க எணநருக்கருக்கும் அமெோன உப்புத் துறைவு
மெரிக்க எணகோண்டிருக்கும் USW,  இந்ரத்தை புப்புத் துறைக்கணிப்புப் பபோரோட்டம் மெரிக்க எணவாள்தை ள
ருக்கும் அமெோளிதை கயுடனோன ஒரு அரசியல் பருக்கும் அமெோரத்தைலாளர்களதுோக உருமெரிக்க எணவாடுத்து விடோருக்கும் அமெல்
ரத்தைடுக்க பவாதை லாளர்களதுமெரிக்க எணசயது மெரிக்க எணகோண்டிருக்கிப்புத் துறைது. மெரிக்க எணசன்ப்புத் துறை வாோர இறுதியில் ரத்தைோன்
பருக்கும் அமெற்குக் கதை ரப் பகுதியில் 20,000  துதை ப்புத் துறைமுகத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்
பருக்கும் அமெற்மெரிக்க எணகோள்ளவிருந்ரத்தை ஒரு பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைத்தை ரத்தை ரத்தைடுக்க மெரிக்க எணவாள்தை ள
ருக்கும் அமெோளிதை க ரத்தைதை லாளர்களதுயிட்டிருந்ரத்தைது.

உற்பத்தியில் மிகக் குதை ப்புத் துறைந்ரத்தைபட்ச போதிப்புக்கு ருக்கும் அமெட்டுபருக்கும் அமெ முகம்
மெரிக்க எணகோடுக்கும் மெரிக்க எணம் ஷெல்,  எக்ஸோன்மெரிக்க எணருக்கும் அமெோபில்,  BP,  மெரிக்க எணசவ்ரோன் ருக்கும் அமெற்றும் பிப்புத் துறை
எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணபருநிறுவானங்கள்,  ஏளனப்படுத்தும் அளவிலாளர்களதுோன
ஒரு ஊதிய அதிகரிப்பு,  அபோயகரருக்கும் அமெோன அளவில் நீளுகின்ப்புத் துறை
பவாதை லாளர்களதுக்கோலாளர்களது அட்டவாதை  அமெரிக்க எண்ணெகள்,  ருக்கும் அமெற்றும் ஓரளவுக்கு முழு-பநரத்
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களோக இருப்பவார்கதை ள ரத்தைற்கோலிக ஒப்பந்ரத்தை
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கதை ளக் மெரிக்க எணகோண்டு பிரதியீடு மெரிக்க எணசயவாது ஆகிய ரத்தைருக்கும் அமெது
பகோரிக்தை ககளில் இருந்து பின்வாோங்க ருக்கும் அமெறுத்துள்ளன.

இந்ரத்தை பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைத்தை ரத்தை முன்மெரிக்க எணனடுத்துச் மெரிக்க எணசல்வாதும் USW திணிக்கும்
ரத்தைதை ளகதை ள உதை டத்மெரிக்க எணரத்தைறிவாதும் அவாசியருக்கும் அமெோக இருக்கிப்புத் துறைது.  ஒரு முரத்தைல்
படியோக,  பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைருக்கும் அமெோனது நோமெரிக்க எணடங்கிலும் இருக்கும் சுத்திகரிப்பு
ஆதை லாளர்களதுகளுக்கு விரிவுபடுத்ரத்தைப்பட்டோக பவாண்டும்.  ஒபோருக்கும் அமெோ நிர்வாோகபருக்கும் அமெோ
அல்லாளர்களதுது நீதிருக்கும் அமென்ப்புத் துறைங்கபளோ முன்மெரிக்க எணனடுக்கின்ப்புத் துறை பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தை-உதை டப்புத்
ரத்தைதை லாளர்களதுயீடு எதுமெரிக்க எணவாோன்றுக்கும் எதிரோக, எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறை
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கதை ள போதுகோத்து நிற்பரத்தைற்கோன ஒரு விண் அமெரிக்க எண்ணெப்பம்
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள வார்க்கத்தின் அதை னத்து பிரிவுக்கும் விநிபயோகிக்கப்பட
பவாண்டும்.

ஆயினும் கூட இது மெரிக்க எணவாறும் மெரிக்க எணரத்தைோடக்கம் ருக்கும் அமெட்டுபருக்கும் அமெ.  ஒட்டுமெரிக்க எணருக்கும் அமெோத்ரத்தைருக்கும் அமெோய
எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களும் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள வார்க்கமும் ஒரு பரந்ரத்தை
அரசியல் மூபலாளர்களதுோபோயத்தை ரத்தை அபிவிருத்தி மெரிக்க எணசயரத்தைோக பவாண்டும். 

அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்க எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் முகம்மெரிக்க எணகோடுக்கின்ப்புத் துறை
பிரச்சிதை னகள் ஒரு பரத்தைசிய அளவிலாளர்களதுோன,  இன்னும் மெரிக்க எணசோன்னோல்,  சர்வாபரத்தைச
அளவிலாளர்களதுோன மெரிக்க எணநருக்கடியின் போகருக்கும் அமெோகும்.  ஒவ்மெரிக்க எணவாோரு நோட்டிலுபருக்கும் அமெ பகோசுர
பன்னோட்டு நிறுவானங்களிடம் இருந்தும் ருக்கும் அமெற்றும் வாங்கிகளிடம் இருந்துருக்கும் அமெோன
ரத்தைோக்குரத்தைலுக்கு மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் முகம்மெரிக்க எணகோடுத்துக் மெரிக்க எணகோண்டிருக்கின்ப்புத் துறைனர்.
“இடது”  என்பரத்தைோகச் மெரிக்க எணசோல்லாளர்களதுப்படும் அரசோங்கங்களும் சரி வாலாளர்களதுதுசோரி
அரசோங்கங்களும் சரி இந்ரத்தை ரத்தைோக்குரத்தைலுக்கு ஆரத்தைரவாளிக்கின்ப்புத் துறைன. பவாதை லாளர்களதுகள்,
ஊதியங்கள்,  ஓயவூதியங்கள் ருக்கும் அமெற்றும் சமூகநலாளர்களதுத் திட்டங்களுக்கு எதிரோன
இப்பபோதை ரத்தைய ரத்தைோக்குரத்தைலாளர்களதுோனது —அது எபரத்தைன்ஸோயிருந்ரத்தைோலும் அல்லாளர்களதுது
மெரிக்க எணடட்ரோயிட்டோய இருந்ரத்தைோலும்— பலாளர்களது ரத்தைசோப்ரத்தை கோலாளர்களது ஆட்குதை ப்புத் துறைப்பு ருக்கும் அமெற்றும்
ஊதியக் குதை ப்புத் துறைப்பிதை ன பின்மெரிக்க எணரத்தைோடர்ந்ரத்தை நடவாடிக்தை கயோய இருக்கிப்புத் துறைது.
மெரிக்க எணபருருக்கும் அமெந்ரத்தைநிதை லாளர்களது கோலாளர்களதுத்திற்குப் பின் மிக நீண்டமெரிக்க எணரத்தைோரு ஊதியத் பரத்தைக்கக்
கோலாளர்களதுத்தின் ஊடோக அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோ பயணித்திருக்கிப்புத் துறைது. 

2008  பவாோல்-ஸ்ட்ரீட் மெரிக்க எணபோறிவுக்குப் பிந்தை ரத்தைய கோலாளர்களதுத்தில் அரசோங்க-
மெரிக்க எணபருநிறுவானத் ரத்தைோக்குரத்தைலாளர்களதுோனது அதிகப்படுத்ரத்தைப்பட்டிருக்கிப்புத் துறைது.  பலாளர்களது-
டிரில்லியன்-டோலாளர்களதுர் மெரிக்க எணசலாளர்களதுவில் நிதிப் பிரபுத்துவாத்திதை ன பிதை  அமெரிக்க எண்ணெமெரிக்க எணயடுப்பரத்தைற்கு
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள வார்க்கம் மெரிக்க எணரத்தைோதை க மெரிக்க எணசலுத்ரத்தைச் மெரிக்க எணசயவாரத்தைோக அதை ருக்கும் அமெகின்ப்புத் துறை
மெரிக்க எணகோள்தை ககதை ள அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோவிலும் ருக்கும் அமெற்றும் உலாளர்களதுமெரிக்க எணகங்கிலுருக்கும் அமெோன ஆளும்
உயரடுக்கினர் அருக்கும் அமெல்படுத்தினர்.     

அடுத்ரத்தைடுத்து ஒவ்மெரிக்க எணவாோரு நோட்டிலும் மிருகத்ரத்தைனருக்கும் அமெோன சிக்கன நடவாடிக்தை க
பவாதை லாளர்களதுத்திட்டங்கள் அருக்கும் அமெல்படுத்ரத்தைப்பட்டிருக்கின்ப்புத் துறைன,  அத்துடன்
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் ஒரு நூப்புத் துறைோண்டு கோலாளர்களதுப் பபோரோட்டத்தில் மெரிக்க எணவான்மெரிக்க எணப்புத் துறைடுத்திருந்ரத்தை
சமூக பரத்தைட்டங்களில் எஞ்சியிருக்கும் மிச்சத்தை ரத்தையும் அழிக்கும் மெரிக்க எணபோருட்டு
“கட்டதை ருக்கும் அமெப்புச் சீர்திருத்ரத்தைங்கள்”  என்பரத்தைோன விடயங்களும்
அருக்கும் அமெல்படுத்ரத்தைப்பட்டிருக்கின்ப்புத் துறைன.  மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கதை ள சுரண்டுவாரத்தைற்கும்,
வாங்கிகளோலும் மெரிக்க எணபருநிறுவானங்களோலும் சமூகம் சூதை ப்புத் துறையோடப்படுவாரத்தைற்கும்
இதை டஞ்சலாளர்களதுோய இருந்ரத்தை அத்ரத்தைதை னயும் அகற்ப்புத் துறைப்பட்டுக் மெரிக்க எணகோண்டிருக்கின்ப்புத் துறைன.

இரத்தைனுதை டய விதை ளவுரத்தைோன் உதை ்டுமே அழைக்கும் ருக்கும் அமெக்கள் ஒட்டுமெரிக்க எணருக்கும் அமெோத்ரத்தைருக்கும் அமெோய
ஓட்டோண்டிகளோக்கப்படுகின்ப்புத் துறை அபரத்தைபநரத்தில், பக்கவாோட்டில் சோரத்தைதை ன
அளவிலாளர்களதுோன மெரிக்க எணபருநிறுவான இலாளர்களதுோபங்களும்,  எகிறும் பங்கு விதை லாளர்களதுகளும்,
பத்து மில்லியன் டோலாளர்களதுர்களில் ஏன் நூறு மில்லியன் டோலாளர்களதுர்களிலும் கூட
ரத்தைதை லாளர்களதுதை ருக்கும் அமெ நிர்வாோக அதிகோரிகளது ஊதியத் மெரிக்க எணரத்தைோகுப்புகளுருக்கும் அமெோய அரங்பகறிக்
மெரிக்க எணகோண்டிருக்கின்ப்புத் துறைன. சமூக சருக்கும் அமெத்துவாமின்தை ருக்கும் அமெ என்பது மெரிக்க எணசன்ப்புத் துறை நூற்ப்புத் துறைோண்டின்
திருப்பத்தில் நிலாளர்களதுவிய ருக்கும் அமெட்டங்களுக்குத் திரும்பியிருக்கிப்புத் துறைது.  ஒரு
புள்ளிவிவாரத்தை ரத்தை பருக்கும் அமெற்பகோள் கோட்டிக் கூப்புத் துறைலாளர்களதுோமெரிக்க எணருக்கும் அமென்ப்புத் துறைோல்,  ருக்கும் அமெனிரத்தை குலாளர்களதுத்தின்
கீழ் அடுக்குகளில் இருக்கும் 50  சரத்தைவீரத்தைத்தினரிடம் அரத்தைோவாது 3.5  பில்லியன்
ருக்கும் அமெக்களிடம் இருப்பதை ரத்தைக் கோட்டிலும் அதிகருக்கும் அமெோன மெரிக்க எணசல்வாம் மெரிக்க எணவாறும் 80
பில்லியனர்களிடம் இருக்கிப்புத் துறைது.

ஐபரோப்போ,  ஆசியோ,  மெரிக்க எணரத்தைன்னமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோ அல்லாளர்களதுது வாடஅமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோ
எங்மெரிக்க எணகன்ப்புத் துறைோலும் சரி எதிர்ப்பு கோட்டுவாரத்தைற்கு மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் பருக்கும் அமெற்மெரிக்க எணகோள்கின்ப்புத் துறை
ஒவ்மெரிக்க எணவாோரு முயற்சியுபருக்கும் அமெ மெரிக்க எணரத்தைோழிற்சங்கங்களோல் ரத்தைடுக்கப்படுகின்ப்புத் துறைன அல்லாளர்களதுது
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அமெரிக்க எண்மண்ணெய் துறை வ்
வ வேறை வேலைநிறுத்தமும் மதமும் தொழிேலைமும் தொள

 வேர்க்கத்தின் சர் வேவதச வவமும் தொராட்மும் தொட்டங்களும்



குழிபறிக்கப்படுகின்ப்புத் துறைன.  வார்க்கப் பபோரோட்டத்தை ரத்தை ஒடுக்குவாதிலும்
மெரிக்க எணபருநிறுவானங்கள் ருக்கும் அமெற்றும் அரசின் தை கயோட்களோக உருருக்கும் அமெோற்ப்புத் துறைம்
கோண்பதிலும் ரத்தைருக்கும் அமெது அத்ரத்தைதை ன முதை னப்புகதை ளயும் இந்ரத்தை
மெரிக்க எணரத்தைோழிற்சங்கங்கள் குவித்து வாந்திருக்கின்ப்புத் துறைன. 

கச்சோ எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய விதை லாளர்களதுகளிலாளர்களதுோன சரிவும் கூட இலாளர்களதுோப
அதை ருக்கும் அமெப்புமுதை ப்புத் துறையின் மெரிக்க எணநருக்கடியின் ஒரு மெரிக்க எணவாளிப்போடு ரத்தைோன் என்ப்புத் துறை
நிதை லாளர்களதுயில்,  எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெயத் துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் மீரத்தைோன ஒரு
உலாளர்களதுகளோவிய ரத்தைோக்குரத்தைதை லாளர்களது முன்தை வாக்க இந்ரத்தை விதை லாளர்களதுச்சரிவாோனது
மெரிக்க எணகட்டியோக பற்றிக் மெரிக்க எணகோள்ளப்பட்டிருக்கிப்புத் துறைது.  இந்ரத்தை மெரிக்க எணபரும் எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய
நிறுவானங்கள் வாசதிபதை டத்ரத்தை பங்குரிதை ருக்கும் அமெயோளர்களுக்கு
ஈவுத்மெரிக்க எணரத்தைோதை ககளின் வாடிவாத்திலும் பங்குகதை ள திரும்ப வாோங்கிக்
மெரிக்க எணகோள்வாரத்தைோன வாடிவாத்திலும் பத்து பில்லியன்க அமெரிக்க எண்ணெக்கில் அள்ளித்
ரத்தைருகின்ப்புத் துறை பபோதிலும்,  மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களின் பவாதை லாளர்களதுகள்,  ஊதியங்கள்
ருக்கும் அமெற்றும் பவாதை லாளர்களது நிதை லாளர்களதுதை ருக்கும் அமெகளுக்கு எதிரோக ஒரு இரக்கருக்கும் அமெற்ப்புத் துறை
ரத்தைோக்குரத்தைதை லாளர்களதுத் மெரிக்க எணரத்தைோடுக்க ரத்தையங்குவாதில்தை லாளர்களது.   

குறிப்போக எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் சர்வாபரத்தைச கு அமெரிக்க எண்ணெோம்சம்
மெரிக்க எணகோண்டமெரிக்க எணரத்தைோரு துதை ப்புத் துறைக்கு முகம்மெரிக்க எணகோடுக்கின்ப்புத் துறைனர்.  வாட கடலில்,  சுருக்கும் அமெோர்
20,000  கட்டுருக்கும் அமெோன ருக்கும் அமெற்றும் எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துப்புத் துறைப்ப அமெரிக்க எண்ணெத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் 15
சரத்தைவீரத்தைம் வாதை ரயோன ஊதிய மெரிக்க எணவாட்டுகளுக்கும் ஒவ்மெரிக்க எணவாோரு ஆண்டும்
ஊதிய அதிகரிப்பின்றி 28  நோட்கள் கூடுரத்தைலாளர்களதுோக கதை ரரத்தைோண்டி பவாதை லாளர்களது
மெரிக்க எணசயவாரத்தைற்கோன பகோரிக்தை ககளுக்கும் முகம்மெரிக்க எணகோடுத்து நிற்கின்ப்புத் துறைனர்.
அபரத்தைபநரத்தில் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களது எண்ணிக்தை கபயோ ஐந்தில் ஒரு பங்கு
மெரிக்க எணவாட்டப்படுகிப்புத் துறைது. மெரிக்க எணருக்கும் அமெக்சிபகோ வாதை ளகுடோவில் அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கத்
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் ஏற்கனபவா முகம்மெரிக்க எணகோடுத்திருக்கும் அபரத்தை
மெரிக்க எணகோடுதை ருக்கும் அமெயோன பவாதை லாளர்களதுக்கோலாளர்களது அட்டவாதை  அமெரிக்க எண்ணெதை யபய BP,  Marathon,
Canadian Natural Resources  ருக்கும் அமெற்றும் பிப்புத் துறை நிறுவானங்கள் பிரிட்டிஷ
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் மீதும் திணிப்பரத்தைற்கு விரும்புகின்ப்புத் துறைன.  இரத்தைற்குப்
பதிலிறுப்போய,  வாட கடல் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் அடுத்ரத்தை ருக்கும் அமெோரத்தைத்தில்
பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தை நடவாடிக்தை க பருக்கும் அமெற்மெரிக்க எணகோள்ள கருத்துத் திரட்டிக்
மெரிக்க எணகோண்டிருக்கிப்புத் துறைோர்கள். 

எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறை மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களின் எதிர்ப்போனது சர்வாபரத்தைசரீதியோக
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள வார்க்கத்தின் எழுச்சி கண்டுவாருகின்ப்புத் துறை இயக்கத்திற்கோன ஒரு
அறிகுறியோக அதை ருக்கும் அமெந்திருக்கிப்புத் துறைது.  பவாதை லாளர்களது மெரிக்க எணவாட்டுகள்,  ஊதியக்
குதை ப்புத் துறைப்புகள் ருக்கும் அமெற்றும் பிப்புத் துறை ரத்தைோக்குரத்தைல்களுக்கு எதிர்ப்பு மெரிக்க எணரத்தைரிவித்து
ஆயிரக்க அமெரிக்க எண்ணெக்கிலாளர்களதுோன பிலான ஜேர்ருக்கும் அமென் இரயில் சோரதிகள்
பவாதை லாளர்களதுப்புப்புத் துறைக்கணிப்புப் பபோரோட்டத்தில் இப்புத் துறைங்கியிருக்கிப்புத் துறைோர்கள்.  பருக்கும் அமெற்கு
ஆஸ்திபரலியோவில்,  ரத்தைோது அகழ்வுத் துதை ப்புத் துறை எழுச்சியின் மெரிக்க எணபோறிவாோனது
பத்ரத்தைோயிரக்க அமெரிக்க எண்ணெக்கிலாளர்களதுோன பவாதை லாளர்களது இ்டுமே அழைப்புகளுக்கு இட்டுச் மெரிக்க எணசன்றுள்ளது,
நிலாளர்களதுக்கரி இரயில் சோரதிகள் பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தைத்தில் இப்புத் துறைங்குகிப்புத் துறைோர்கள்.
முன்னரத்தைோக கனடோ பசிபிக் இரயில் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் பவாதை லாளர்களதுப்
புப்புத் துறைக்கணிப்புப் பபோரோட்டத்தில் இப்புத் துறைங்கி ஹார்ப்பர் அோர்ப்பர் அரசோங்கத்தின்
பவாதை லாளர்களதுநிறுத்ரத்தை-உதை டப்புத் ரத்தைதை லாளர்களதுயீட்டுக்கு பின்னர் அப்பபோரோட்டம்
முடிவுக்கு வாந்ரத்தைது. 

முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவாம் என்ப்புத் துறை ஒரு ஒட்டுமெரிக்க எணருக்கும் அமெோத்ரத்தை மெரிக்க எணபோருளோரத்தைோர
அதை ருக்கும் அமெப்புமுதை ப்புத் துறையின் பரத்தைோல்விக்கு உலாளர்களதுமெரிக்க எணகங்கிலுருக்கும் அமெோன மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்
முகம்மெரிக்க எணகோடுத்து நிற்கின்ப்புத் துறைோர்கள்.  அபரத்தைபபோலாளர்களது மெரிக்க எணரத்தைோழிற்சங்கங்களது
திவாோல்நிதை லாளர்களதுதை யயும் அவார்கள் எதிர்மெரிக்க எணகோள்கிப்புத் துறைோர்கள்.  இந்ரத்தை
அதை ருக்கும் அமெப்புகள் முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவாத்துடன் ருக்கும் அமெோற்ப்புத் துறைவியலாளர்களதுோரத்தை வாண் அமெரிக்க எண்ணெம்
பிதை  அமெரிக்க எண்ணெக்கப்பட்டுள்ளபரத்தைோடு அரத்தைன் பரத்தைசிய-அரசு கட்டதை ருக்கும் அமெப்புடன்
பிரியவியலாளர்களதுோரத்தை உப்புத் துறைவுக்குள் மெரிக்க எணசன்றுள்ளன. அதை வா ரத்தைருக்கும் அமெது மெரிக்க எணசோந்ரத்தை பரத்தைசிய
முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவா வார்க்கத்தின் பின்னோல் நின்று மெரிக்க எணகோண்டு,  ரத்தைருக்கும் அமெது
ரத்தைோயநோட்தை ட அடிப்பதை டயோகக் மெரிக்க எணகோண்டு இயங்கும்
மெரிக்க எணபருநிறுவானங்களது “பபோட்டித்திப்புத் துறைதை ன”  ஊக்குவிப்பரத்தைோன பபரில்

பவாதை லாளர்களதுகதை ளயும் வாோழ்க்தை கத் ரத்தைரங்கதை ளயும் மெரிக்க எணவாட்டுவாதில் கூடி பவாதை லாளர்களது
மெரிக்க எணசயகின்ப்புத் துறைன.  

அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்க பரத்தைசியவாோரத்தைத்தின் மிக மெரிக்க எணவாறுக்கத்ரத்தைக்க வாடிவாங்களில் ஒரு
நிபு அமெரிக்க எண்ணெரோக இருக்கும் USW  இன் ரத்தைதை லாளர்களதுவாரோன லிபயோ மெரிக்க எணகரோர்ட் சீனோவின்
“நோ அமெரிக்க எண்ணெயருக்கும் அமெதிப்புக் தை கப்புரட்டு”  பவாதை லாளர்களதுகதை ளயும்,  மெரிக்க எணகோரிய உருக்குத்
ரத்தையோரிப்பு நிறுவானங்களின் “ருக்கும் அமெலிவுக் குவிப்பு”கதை ளயும் கண்டிப்பதுடன்
“பரத்தைசியப் போதுகோப்பு”  ருக்கும் அமெற்றும் இரோணுவாத் ரத்தையோரிப்பு நிதை லாளர்களதுதை ய
ஊக்குவிக்கின்ப்புத் துறைரத்தைோன சுயபோதுகோப்புவாோரத்தை நடவாடிக்தை ககளுக்கு அதை ்டுமே அழைப்பு
விடுக்கிப்புத் துறைோர்.  மெரிக்க எணபோருளோரத்தைோர பரத்தைசியவாோரத்தைத்தின் அடிப்பதை டயில்
நூப்புத் துறைோயிரக்க அமெரிக்க எண்ணெக்கிலாளர்களதுோன மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களின் பவாதை லாளர்களதுகதை ளயும்
ஓயவூதியங்கதை ளயும் அழிப்பதில் உருக்கோதை லாளர்களது முரத்தைலாளர்களதுோளிகளுடன் USW கூடி
பவாதை லாளர்களதுமெரிக்க எணசயதிருக்கிப்புத் துறைது.  

இந்ரத்தைக் கோட்டிக்மெரிக்க எணகோடுப்புகள் எல்லாளர்களதுோம் மெரிக்க எணவாறுருக்கும் அமெபன ரத்தைனிநபர்
பகோதை ்டுமே அழைத்ரத்தைனத்தின் அல்லாளர்களதுது ஊ்டுமே அழைலின் விதை ளமெரிக்க எணபோருள் அல்லாளர்களது.
முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவா அதை ருக்கும் அமெப்புமுதை ப்புத் துறைதை ய எதிர்த்து நிற்பரத்தைற்கோன ஒரு சர்வாபரத்தைச
மூபலாளர்களதுோபோயத்தை ரத்தை வா்டுமே அழைங்குவாரத்தைற்கு திப்புத் துறைனற்று இருப்பதில் ரத்தைோன் அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோ
ருக்கும் அமெற்றும் உலாளர்களதுமெரிக்க எணகங்குருக்கும் அமெோன மெரிக்க எணரத்தைோழிற்சங்கங்களது பரத்தைோல்வியின் பவார்
அதை ருக்கும் அமெந்திருக்கிப்புத் துறைது.  

அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோ ருக்கும் அமெற்றும் ஐபரோப்போவிலுள்ள எண்மெரிக்க எண அமெரிக்க எண்ணெய துதை ப்புத் துறைத்
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களுக்கும்,  பிலான ஜேர்ருக்கும் அமெனி ருக்கும் அமெற்றும் ஆஸ்திபரலியோவில் இருக்கும்
இரயில் சோரதிகளுக்கும் அத்துடன் பபோரோட்டத்திற்குள் நுதை ்டுமே அழைகின்ப்புத் துறை
ஒவ்மெரிக்க எணவாோரு ருக்கும் அமெற்ப்புத் துறை பிரிவுத் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்களுக்கும் அவாசியருக்கும் அமெோக இருப்பது
என்னமெரிக்க எணவான்ப்புத் துறைோல், நடப்பு மெரிக்க எணநருக்கடிக்கு கீழும் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள்
முகம்மெரிக்க எணகோடுக்கும் உடனடித் ரத்தைோக்குரத்தைல்களுக்கு கீழும் அதை ருக்கும் அமெந்திருக்கக் கூடிய
விரிந்ரத்தை வாரலாளர்களதுோற்று,  மெரிக்க எணபோருளோரத்தைோர ருக்கும் அமெற்றும் அரசியல் நிகழ்ச்சிப்பபோக்குகதை ள
க அமெரிக்க எண்ணெக்கில் எடுத்துக் மெரிக்க எணகோள்கின்ப்புத் துறை ஒரு முன்பனோக்கும் மூபலாளர்களதுோபோயமுபருக்கும் அமெ
ஆகும். 

முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவா அதை ருக்கும் அமெப்புமுதை ப்புத் துறைக்கு எதிரோக மெரிக்க எணநறிப்படுத்ரத்தைப்படுகின்ப்புத் துறை ஒரு
சர்வாபரத்தைச மெரிக்க எணகோள்தை கயின் அடிப்பதை டயில் ருக்கும் அமெட்டுபருக்கும் அமெ உலாளர்களதுக அளவில்
மெரிக்க எணசயல்படுகின்ப்புத் துறை நோடுகடந்ரத்தை மெரிக்க எணபருநிறுவானங்கதை ள திப்புத் துறைம்பட எதிர்ப்பது
சோத்தியருக்கும் அமெோகக் கூடியரத்தைோகும்.  பருக்கும் அமெலும் எந்ரத்தைமெரிக்க எணவாோரு நோட்டிலும்
மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கதை ள ஐக்கியப்படுத்துவாரத்தைற்கும் இன, ருக்கும் அமெரத்தை,  மெரிக்க எணருக்கும் அமெோழி ருக்கும் அமெற்றும் பிப்புத் துறை
அடிப்பதை டயில் பிரிவிதை னகதை ள விதை ரத்தைக்கும் ஆளும் வார்க்கத்தின்
இதை டவிடோரத்தை முயற்சிகதை ள முறியடிப்பரத்தைற்கும் இத்ரத்தைதை கயமெரிக்க எணரத்தைோரு சர்வாபரத்தைசக்
மெரிக்க எணகோள்தை க ஒரு முன்நிபந்ரத்தைதை னயோக இருக்கிப்புத் துறைது. 

அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோ ருக்கும் அமெற்றும் உலாளர்களதுமெரிக்க எணகங்கும் உள்ள மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோளர்கள் ரத்தைருக்கும் அமெது பவாதை லாளர்களதுகள்
ருக்கும் அமெற்றும் வாோழ்க்தை கத் ரத்தைரங்களின் மீது நடத்ரத்தைப்படும் உலாளர்களதுகளோவிய
ஒருங்கிதை  அமெரிக்க எண்ணெப்புடனோன ரத்தைோக்குரத்தைலுக்கு,  முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவா அதை ருக்கும் அமெப்புமுதை ப்புத் துறைக்கு
எதிரோக சர்வாபரத்தைச மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள வார்க்கத்தை ரத்தை ஐக்கியப்படுத்துகின்ப்புத் துறை ஒரு
மூபலாளர்களதுோபோயத்தை ரத்தைக் மெரிக்க எணகோண்டு பதிலாளர்களதுளிக்க பவாண்டியது கட்டோயருக்கும் அமெோகும்.
பரத்தைசியவாோரத்தை ருக்கும் அமெற்றும் முரத்தைலாளர்களதுோளித்துவா-ஆரத்தைரவு மெரிக்க எணரத்தைோழிற்சங்கங்களில் இருந்து
சுயோதீனருக்கும் அமெோக,  பரத்தைசிய அளவிலும் சர்வாபரத்தைச அளவிலும் மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள
வார்க்கத்தின் பரந்ரத்தை பிரிவுகதை ள எட்டுகின்ப்புத் துறை விரத்தைருக்கும் அமெோய,  பபோரோட்டத்திற்கோன
புதிய அதை ருக்கும் அமெப்புகதை ளக் கட்டிமெரிக்க எணயழுப்புவாது இரத்தைற்கு அவாசியருக்கும் அமெோக இருக்கிப்புத் துறைது.

மெரிக்க எணரத்தைோழிலாளர்களதுோள வார்க்கத்தை ரத்தை சர்வாபரத்தைசரீதியோக  ஐக்கியப்படுத்துவாரத்தைற்கும்,
அதிகோரத்தை ரத்தைக் தை கப்பற்ப்புத் துறைவும் ரத்தைனியோர் இலாளர்களதுோபத்தின் அடிப்பதை டயில்
அல்லாளர்களதுோருக்கும் அமெல் ருக்கும் அமெனிரத்தைகுலாளர்களதுத் பரத்தைதை வாயின் அடிப்பதை டயில் மெரிக்க எணபோருளோரத்தைோர வாோழ்தை வா
ருக்கும் அமெறுஒழுங்கதை ருக்கும் அமெவு மெரிக்க எணசயயவுருக்கும் அமெோன ஒரு சுயோதீனருக்கும் அமெோன அரசியல்
மூபலாளர்களதுோபோயத்தை ரத்தைக் மெரிக்க எணகோண்டு அரத்தைன் பபோரோட்டங்கதை ள நிரப்பவும் ஒரு புதிய
ரத்தைதை லாளர்களதுதை ருக்கும் அமெயோனது கட்டிமெரிக்க எணயழுப்பப்பட்டோக பவாண்டும்.  இது ரத்தைோன்
அமெரிக்க எணருக்கும் அமெரிக்கோவில் பசோசலிச சருக்கும் அமெத்துவாக் கட்சியும் நோன்கோம் அகிலாளர்களதுத்தின்
அதை னத்துலாளர்களதுகக் குழுவில் உள்ள எருக்கும் அமெது சபகோரத்தைரக் கட்சிகளும் பபோரோடி
வாருகின்ப்புத் துறை பசோசலிச சர்வாபரத்தைசியவாோரத்தைத்தின் முன்பனோக்கு ஆகும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


