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வேலைோய்ப்பின்லின்மைக்கு எதிு எதிரான ிரான பாரிய
விரான பாு எதிராட்டங்கள் துனிசிய ஆட்சிலய

உலுக்குகின்றன
By Alex Lantier,         12 January 2017

வேலைோய்ப்பின்லின்மை ின்மைற்றும் சிக்கன நடேடிக்லககளுக்கு எதிகைகளுக்கு எதிராக
இவ்ோகைகளுக்கு எதிரம்  த் தென்-துனிசிிசியாவின் ேறிிசிய  த் தொழில்துல தொழில்துறை பகுதிகளில்
 த் தொடங்கிிசிய வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கள் நா தடங்கிலும் பகைகளுக்கு எதிரவி ேருகின் தொழில்துறைன.
வ் தெக்கின்மைலடந்் தெ சம்பளங்கள் ின்மைற்றும் 15  ச் தெவீ் தெ (பல்கலைக்கழக
பட்ட் தொரிகள் ின்மைத்தியில் 30  ச் தெவீ் தெத்திற்கும் அதிகின்மைான)
வேலைோய்ப்பின்லின்மைக்கு இலடவிசிய,  சர்ேவ் தெச நாணிசிய நிதிிசியத்துடன்
(IMF)  உடன்பட்ட, ின்மைானிிசியங்கலள  தேட்டம் ின்மைற்றும் எரி தபாருள், உணவ
 தபாருட்களின் விலைகலள அதிகரிக்கும் 2018  சிக்கன ேகைகளுக்கு எதிரவ தசைவ
கணக்லகப் வபாகைகளுக்கு எதிராட்டக்காகைகளுக்கு எதிரர்கள் எதிர்க்கின் தொழில்துறைனர்.

2011  இல் இதுவபான் தொழில்துறை வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கள் தீவிகைகளுக்கு எதிரின்மைலடந்து,  இறுதியில்
துனிசிிசிய ஜனாதிபதி லஜன் எல் அபிலடன்  தபன் அலி ஐ தூக்கிவீசி,
எகிப்தில்  த் தொழிைாள ேர்க்கத்தின் புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிர வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கலள எவ்ோறு
தூண்டின என்பல் தெ  தபருந்திகைகளுக்கு எதிரளான ின்மைக்கள் நிலனவூட்டகின் தொழில்துறைனர். இன்று
் தெலைநகர் துனீசில் வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்களுக்கு அலழப்புவிடக்கப்பட்டள்ளது.

பு் தென் ின்மைற்றும் விிசியாழனன்று,   த் தென்-துனிசிிசியாவில்  த் தொடர்ந்் தெ
வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கள் ் தெலைநகர் துனீசின்  த் தொழிைாள ேர்க்க பு தொழில்துறைநகர்
பகுதிகலள எட்டிிசியது.  இலளஞர்கள் சிலிிசியானாவில் நககைகளுக்கு எதிர நீதிின்மைன் தொழில்துறை
ேளாகத்ல் தெ முற்றுலகயிட்டதுடன்,   தபாலிஸிஸூடன் ேன்முல தொழில்துறைிசியாக
வின்மைா் தெலில் இ தொழில்துறைங்கி,  கா தசலகைகளுக்கு எதிரனில் (Kasserine)  சாலை ் தெடப்புகள்
அலின்மைத்் தெனர்.  ் தொைாவில்,  வபாகைகளுக்கு எதிராட்டக்காகைகளுக்கு எதிரர்கள் அந்நகரின் வ் தெசிிசிய
பாதுகாப்புத்துல தொழில்துறை கட்டிடத்திற்கு தீமூட்டிிசியதுடன்,  அப்பகுதியிலிருந்து
 தபாலிலஸப் பின்ோங்க நிர்பந்தித்் தெனர்.  துனீசில் இருந்து 30  கி.ம.
வின்மைற்கில் உள்ள Tebourba நகரில்,  திங்களன்று இகைகளுக்கு எதிரவ வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கலள
 தபாலிஸ் ஒடக்கிிசிய வபாது  தகால்ைப்பட்ட ஒருேர் அடக்கம்  தசய்ிசியப்பட்ட
பின்னர், வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கள்  தேடித்் தென.

துனீசின் அண்லடபகுதிிசியான Ibn Khaldun இல் அங்வகயும்  தபாலிஸிஸூடன்
வின்மைா் தெல்கள்  தேடித்் தென. துனீசில் பு் தெனன்று இகைகளுக்கு எதிரவ வபாகைகளுக்கு எதிராட்டத்தில் ஈடபட்ட
ஓர் இலளஞர் அஹ்ின்மைத் RFI க்கு கூறுலகயில், “துனிசிிசியாவில் ோழ்க்லக
 தசைவகள் மிகவம் அதிகம். அது அழிவககைகளுக்கு எதிரின்மைாக உள்ளது. பணக்காகைகளுக்கு எதிரர்கள்
ின்மைற்றும் ஏலழகள் என்று இங்வக இகைகளுக்கு எதிரண்ட வி் தெின்மைான ின்மைக்கள்
ோழ்கி தொழில்துறைார்கள்,” என் தொழில்துறைார்.

துனிசிிசியாவின் வின்மைா் தெல்கள் சர்ேவ் தெச நிதிிசிய மூை் தெனம் கட்டலளயிடம்
ின்மைற்றும் அப்பிகைகளுக்கு எதிராந்திிசியம் எங்கிலுின்மைான அகைகளுக்கு எதிரசாங்கங்களால் திணிக்கப்படம்
சிக்கன நடேடிக்லககளுக்கு எதிகைகளுக்கு எதிரான வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்களின் ஒரு சர்ேவ் தெச
அலைக்கு முகப்பு புள்ளிிசியாக உள்ளது. கடந்் தெ ஆண்ட, எகிப்திிசிய ஆட்சி
IMF இன் அலழப்புகலள ஏற்று உணவ ின்மைானிிசியங்கலளக் குல தொழில்துறைக்க
உடன்பட்ட வபாது ின்மைற்றும்  தகைகளுக்கு எதிராட்டிகளின் விலைகலள சற்று உிசியர்த்் தெ
முிசியன் தொழில்துறை வபாது  தபருந்திகைகளுக்கு எதிரளான ின்மைக்களின் வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கள்  தேடித்் தென.
இப்வபாது அல்ஜீரிிசியாவில்,  அந்நாட்டின் ின்மைருத்துேின்மைலனகளுக்கு நிதிகள்
ின்மைற்றும் வினிவிசியாகங்கள் ம் தொன  தேட்டக்கலள எதிர்த்து,  ஆயிகைகளுக்கு எதிரக்

கணக்கான ின்மைருத்துே ின்மைாணேர்கள் வ் தெர்வகலளப் பு தொழில்துறைக்கணித்து
ஆர்பாட்டம்  தசய்து ேருகின் தொழில்துறைனர்.

டாைருக்கு எதிகைகளுக்கு எதிராக சூடான்  தசைாேணியின் ின்மைதிப்லப  தநகிழ்ோன் தொக
ின்மைாற்றுின்மைாறு IMF இன் வகாரிக்லககளுக்கு அந்் தெ ஆட்சி உடன்பட்ட
பின்னர்,  வநற்று சூடானில்  தகைகளுக்கு எதிராட்டி விலை உிசியர்வகள் மது
வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கள்  த் தொடர்ந்் தென.  உணவ விலை உிசியர்வகளுக்கு எதிகைகளுக்கு எதிராக
வபாகைகளுக்கு எதிராடிிசிய ின்மைாணவிகலள அஹ்ஃபத் பல்கலைக்கழக ் தெலைேர் அடிக்கும்
ஒரு கா தணாளி  தேளிிசியானதும் எழுந்் தெ அதிகரித்் தெ வகாபத்திற்கு
இலடவிசிய,  “வேண்டாம்,  வேண்டாம்,  விலை உிசியர்வகள் வேண்டாம்!”
என்று வகாஷமிட்ட Khartoum பல்கலைக்கழக ின்மைாணேர்கலளப்  தபாலிஸ்
் தொக்கிிசியது.

அலனத்திற்கும் வின்மைைாக ேங்கிகள் ஐவகைகளுக்கு எதிராப்பிிசிய  த் தொழிைாள ேர்க்கத்தின்
மது  தேடிப்பார்ந்் தெ ் தொக்கு் தெல்களுக்குத் ் தெிசியாரிப்பு  தசய்து
 தகாண்டிருக்லகயில்,  இஸ்வகைகளுக்கு எதிரலில் ின்மைருந்துத்துல தொழில்துறை ின்மைற்றும் நககைகளுக்கு எதிரசலப
 த் தொழிைாளர்கள்,  வகைகளுக்கு எதிராின்மைானிிசியாவில் ோகனத்துல தொழில்துறை  த் தொழிைாளர்கள்,
பிரிட்டனில் இகைகளுக்கு எதிரயில்  த் தொழிைாளர்கள் ின்மைற்றும் வஜர்ின்மைனியில்
உவைாகத்துல தொழில்துறை  த் தொழிைாளர்களின் வேலைநிறுத்் தெத்துடன்,  ேர்க்க
வின்மைா் தெல் உைகளவில் தீவிகைகளுக்கு எதிரின்மைலடந்து ேருே் தெற்கு இலடவிசிய இது
ேருகி தொழில்துறைது.

துனிசிிசிய அகைகளுக்கு எதிரசிிசியல் அலின்மைப்பு ின்மைதிப்பிழந்துவபாயுள்ளது,  ஆளும் ேர்க்கம்
 தபரும்பிகைகளுக்கு எதிரிசியத்் தெனத்துடன் புதிிசிய புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிர  தேடிப்லபத் ் தெடக்க முிசியன்று
ேருகி தொழில்துறைது.  தபன் அலியின் பலழிசிய ஆளும் கட்சியின் புதிிசிய அலின்மைப்பான
Nidaa Tounes ின்மைற்றும் இஸ்ைாமிிசிய நாஹ்டா கட்சி ஆகிிசியேற்றின் கூட்டணி
அகைகளுக்கு எதிரசாங்கம்,  வபாகைகளுக்கு எதிராட்டக்காகைகளுக்கு எதிரர்கலளச் சதிகாகைகளுக்கு எதிரர்கள் என்று அேதூறு
 தசய்து, ஒடக்குமுல தொழில்துறைக்கு சூளுலகைகளுக்கு எதிரத்துள்ளது.

ின்மைக்களுக்கு எதிகைகளுக்கு எதிராக அகைகளுக்கு எதிரசு கட்டிடங்கலள பாதுகாப்ப் தெற்காக ் தொைா,
 தகபிலி ின்மைற்றும் பிவஸர்ட் ின்மைற்றும் Sousse சுற்றுைா நககைகளுக்கு எதிரம் உட்பட பை
நககைகளுக்கு எதிரங்களில் துனிசிிசிய இகைகளுக்கு எதிராணுேப் பிரிவகள் நிலைநிறுத்் தெப்பட்ட
ேருகின் தொழில்துறைன.  ஒவ் தோரு நாள் இகைகளுக்கு எதிரவம் நூற்றுக் கணக்கான ின்மைக்கலள
இகைகளுக்கு எதிராணுேம் சுற்றி ேலளத்து ேருகி தொழில்துறைது; வநற்று ேலகைகளுக்கு எதிரயில் அண்மித்து 600
வபர் லகது  தசய்ிசியப்பட்டள்ளனர்.

இருந்தும் ஆளும் ேர்க்கம் இன்னமும் பீதியுற்றுள்ளது.  வநற்று
துனிசிிசியாவின் Le Temps எழுதிிசியது: “திகிலும் குழப்பமும் நாளுக்கு நாள்
அதிகரிக்கின் தொழில்துறைன,  அடத்து வபச்சுக்கள்,  உத்திவிசியாகபூர்ேின்மைானவ் தொ
அல்ைது கட்சி சார்பானவ் தொ,  நலடமுல தொழில்துறைிசியளவில் புதி் தொக எல் தெயும்
 தகாண்ட ேந்துவிடவில்லை... பகைகளுக்கு எதிரந்் தெளவிைான அச்சம், முக்கிிசியின்மைாக, எந்் தெ
அதிசிசியம் நின்மைக்கு அலின்மைதிலிசியக்  தகாண்ட ேரும் என்பது உள்ளடங்கைாக
பை வகள்விகலள எழுப்புகி தொழில்துறைது.”

பு் தெனன்று ஒரு பத்திரிலகிசியாளர் கூட்டத்தில்,  துனிசிிசிய பிகைகளுக்கு எதிர் தெின்மை ின்மைந்திரி
Youssef Chahed மு் தெைாளித்துே ேர்க்கத்திற்கு ின்மைறு உத்் தெகைகளுக்கு எதிரோ் தெம் ேழங்க



முிசியன் தொழில்துறைார்.  “அகைகளுக்கு எதிரசு இன்னமும் நீடிக்கி தொழில்துறைது.  நின்மைது அலின்மைப்புகள் ின்மைற்றும்
 தபருநிறுேனங்கள் அலனத்திற்கும் நாங்கள் உத்் தெகைகளுக்கு எதிரோ் தெின்மைாக பாதுகாப்பு
ேழங்குவோம்,  துல்லிிசியின்மைாக நின்மைது இகைகளுக்கு எதிராணுேம் ின்மைற்றும்  தபாலிஸ்
பிரிவகளின் அணிதிகைகளுக்கு எதிரள்வ ின்மைற்றும் கண்காணிப்புக்குத் ் தொன் நன்றி கூ தொழில்துறை
வேண்டம்,  இேர்கள்,  ேழக்கம் வபாை,   தபரும் வ் தெசப்பற்ல தொழில்துறை காட்டி,
வ் தெசத்தின் உிசியர்ந்் தெ நைன்களது பாதுகாப்பிற்கு உறுதிிசியாக
அர்ப்பணித்துள்ளனர்.”

“ஊழல், லகிசியாடல் ின்மைற்றும் கடத்் தெல் ஆகிிசிய ேலைிசியலின்மைப்பிடம் இருந்து
பணம்  தபறும் நாசக்காகைகளுக்கு எதிரர்களாக"  வபாகைகளுக்கு எதிராட்டக்காகைகளுக்கு எதிரர்கலள Chahed

கண்டித்் தொர்,  “இேற்றிற்கு எதிகைகளுக்கு எதிராக அகைகளுக்கு எதிரசாங்கம் ஒரு ஈவிகைகளுக்கு எதிரக்கின்மைற் தொழில்துறை வபார்
 த் தொடக்க முடி தேடத்் தெதுள்ளது.  துகைகளுக்கு எதிரதிருஷ்டேசின்மைாக இந்் தெ குண்டர்கள்
சிை  தபாறுப்பற் தொழில்துறை அகைகளுக்கு எதிரசிிசியல்ோதிகளால் தூண்டிவிடப்பட்ட ேருகி தொழில்துறைார்கள்,”
என் தொழில்துறைார்.

வநற்று El  Guettar இல்,   தபன்-அலிக்கு சார்பான  த் தொழிற்சங்கின்மைான
துனிசிிசிய  தபாது  த் தொழிற்சங்கத்தின் (UGTT) அங்கத்் தெேர்கலளயும்,
 த் தொழிற் கட்சி அங்கத்் தெேர் Habib  Tebas,  UGTT  நிர்ோகி Jemal  Cheaïcha

ின்மைற்றும் ின்மைக்கள் முன்னணி அங்கத்் தெேர் Talal  Tabassi  ஆகிவிசியார்
உள்ளடங்கைாக குட்டி-மு் தெைாளித்துேக் கட்சிிசியான ின்மைக்கள் முன்னணி
கூட்டணியின் அங்கத்் தெேர்கலளயும்  தபாலிஸ் லகது  தசய்் தெது.  இந்் தெ
ஒடக்குமுல தொழில்துறை பிற்வபாக்குத்் தெனின்மைானது;  லகது  தசய்ிசியப்பட்டேர்கள்
விட் தெலை  தசய்ிசியப்பட வேண்டம்.

ஆனால் துனிசிிசியாவிலும் சர்ேவ் தெச அளவிலும் ஒரு புதிிசிய புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிரத்
் தெலைலின்மைலிசிய  த் தொழிைாள ேர்க்கம் கட்டலின்மைக்க வேண்டம் என்பவ் தெ
அடிப்பலட பிகைகளுக்கு எதிரச்சிலனிசியாகும். 2011 க்குப் பின்னர் இருந்து, UGTT ின்மைற்றும்
ின்மைக்கள் முன்னணியின் வ் தெசிிசியோ் தெ மூவைாபாிசியம் எதிர்புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிரின்மைானது
ின்மைற்றும் திோைானது என்பது அம்பைின்மைாகி உள்ளது.  பின்புைத்தில் Nidaa

Tounes உடன் ேங்கிகள் ஓர் உடன்படிக்லக ஏற்படத்் தெ முிசியன்று
ேருலகயில், அேர்கள்  த் தொழிைாள ேர்க்கத்தின் ஒரு சர்ேவ் தெச, புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிர
வபாகைகளுக்கு எதிராட்டத்திற்கு விவகைகளுக்கு எதிரா் தெின்மைானேர்கள் என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட் தொகும்.
அேர்கள்,   தபன் அலி ஆட்சியின் ின்மைறு தபிசியரிடப்பட்ட ேடிேத்துடனும்,
லிபிிசியா ின்மைற்றும் ின்மைாலியில் வபார்  த் தொடத்் தெ ஏகாதிபத்திிசியத்துடன் ின்மைற்றும்
ேறுலின்மையுடனும்  த் தொழிைாளர்கலளப் பிலணத்து லேப்பதில் ின்மைட்டவின்மை
 தேற்றி அலடந்் தெனர்.

 தபன் ஆலி ஆட்சியின் ஒரு தூணாக இருந்் தெ UGTT, வபாகைகளுக்கு எதிராடி ேரும்
 த் தொழிைாளர்கள் ின்மைற்றும் இலளஞர்களுக்கு விவகைகளுக்கு எதிரா் தெின்மைானது.  UGTT

் தெலைேர் Noureddine Taboubi அந்் தெ வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கலள "வபாலித்் தெனின்மைானது"
என்று கண்டனம்  தசய்துள்ளார்,  அேர் அறிவிக்லகயில்,  “இகைகளுக்கு எதிரவின்
திலகைகளுக்கு எதிரயில் ஆர்ப்பாட்டக்காகைகளுக்கு எதிரர்கள் அகைகளுக்கு எதிரசு  தசாத்துக்கலளச்
சூல தொழில்துறைிசியாடபேர்களாக ின்மைாறுே் தெற்கான எந்் தெ தோரு சாக்குவபாக்லகயும்
நாங்கள் ஏற்க ின்மைாட்வடாம்,”  என் தொழில்துறைார்.  வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்களுக்கு அலழப்பு
விடக்கும் எந்் தெ தோரு அகைகளுக்கு எதிரசிிசியல் கட்சியும் "ஆர்ப்பாட்டக்காகைகளுக்கு எதிரர்கலளக்
கட்டப்படத்துங்கள்" என் தொழில்துறைேர் வகாரினார். 

இருப்பினும் UGTT இன்ல தொழில்துறைிசிய துனீஸ் வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்களுக்கான அலழப்பில்
இப்வபாது இலணந்துள்ளது.

இலளஞர்கள்  தபாலிஸ் ின்மைற்றும் இகைகளுக்கு எதிராணுேத்துடன் சண்லடயிட்ட
ேருகின் தொழில்துறை வேலளயில்,  ின்மைக்கள் முன்னணி ் தெலைேர் ஹின்மைா ஹின்மைாமி
(Hamma  Hammami) வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்களுக்கான அலழப்புகலள திரும்ப
 தப தொழில்துறைவில்லை.  ஆனால்  த் தொழிைாள ேர்க்கத்் தொல் Nidaa  Tounes ஆட்சி
புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிரின்மைாக தூக்கி வீசப்படேல் தெ அேர் எதிர்க்கி தொழில்துறைார் என்பல் தெ அேர்
 த் தெளிவபடத்தி ேருகி தொழில்துறைார்.  Tunisie  Numérique  இன் கருத்துப்படி,
வேலைோய்ப்பின்லின்மைக்கு "தீர்வ காணுின்மைாறும்",  ின்மைற்றும்
"வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கலளக் குறித்து விசாரிக்க,  ் தெங்களின் வநர்லின்மை ின்மைற்றும்
நன்னடத்ல் தெக்காக பிகைகளுக்கு எதிரபைின்மைாக அறிிசியப்பட்ட வ் தெசிிசிய பிகைகளுக்கு எதிரமுகர்கலளக்

 தகாண்ட ஒரு சு் தெந்திகைகளுக்கு எதிரின்மைான ஆலணக்குழுலே"  வ் தெர்ந் த் தெடக்குின்மைாறும்
அேர் வநற்று ஷா தஹட் (Chahed) க்கு முல தொழில்துறையிட்டார்.

துனிசிிசிய மு் தெைாளித்துே ேர்க்கத்தின் பகைகளுக்கு எதிரந்் தெ பிரிவகளும்,  அேர்களுக்கு
பின்னால் ஏகாதிபத்திிசிய ் தெலைநககைகளுக்கு எதிரங்களில் உள்ள அேர்களின்
கூட்டாளிகளும், இந்் தெ பலடகவள, 2011 இல் அலே  தசய்் தெல் தெப் வபாை,
நிலைலின்மைலிசியக் கட்டப்படத்தும்,   த் தொழிைாள ேர்க்கத்தின் அகைகளுக்கு எதிரசு
அதிகாகைகளுக்கு எதிரத்திற்கான வபாகைகளுக்கு எதிராட்டத்ல் தெ ் தெடத்துவிடம்,  ின்மைற்றும் இிசியக்கத்தின்
குகைகளுக்கு எதிரல்ேலளலிசிய  தநரித்துவிடம் என்று நம்புகின் தொழில்துறைனர். “UGTT, நிிசியாிசியத்தின்
குகைகளுக்கு எதிரல்" என்று ் தெலைப்பிட்ட ஒரு கட்டலகைகளுக்கு எதிரயில் Le Temps எழுதிிசியது: “நின்மைது
நாட சமூக காய்ச்சலின் ஒரு புதிிசிய முல தொழில்துறைக்கு  தசன்று
 தகாண்டிருக்லகயில்,  வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கலளக் கட்டப்படத்துே் தெற்கான
் தெலகலின்மை இந்் தெ சக்தி ோய்ந்் தெ  த் தொழிற்சங்கத்் தொல் நன்கு ஸ்் தொபித்துக்
காட்டப்பட்டள்ள நிலையில்,  இது ் தெலைிசியாிசிய வ் தெசப்பற்ல தொழில்துறைத்  த் தொடர்ந்து
எடத்துக்காட்டி ேருகி தொழில்துறைது.”

இந்் தெ புதிிசிய வின்மை தைழுச்சி அேசகைகளுக்கு எதிரின்மைாக முந்ல் தெிசிய வபாகைகளுக்கு எதிராட்டத்தின் அகைகளுக்கு எதிரசிிசியல்
படிப்பிலனகலள முன்னுக்குக்  தகாண்ட ேருகின் தொழில்துறைது. 2011 இல் துனிசிிசிய
 த் தொழிைாளர்கள் புகைகளுக்கு எதிரட்சிக்குள் ் தெள்ளிிசிய எந்் தெ பிகைகளுக்கு எதிரச்சிலனகளும்
மு் தெைாளித்துேத்தின் கீழ் தீர்க்க முடிிசியாது.  ேறுலின்மை ின்மைற்றும் சமூக
சின்மைத்துேமின்லின்மை அதிகரித்் தெது,  அவ் தெவேலளயில் ஏகாதிபத்திிசிய வபார்கள்
அப்பிகைகளுக்கு எதிராந்திிசியத்ல் தெ நாசின்மைாக்கின.  வ் தெசிிசிய அடித்் தெளம்  தகாண்ட பலழிசிய
அலின்மைப்புகளிடம் இருந்து முறித்துக்  தகாண்ட, சர்ேவ் தெச அளவில் எழும்
புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிர வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்கலள வநாக்கி திரும்புேவ் தெ இப்வபால் தெிசிய
பணிிசியாகும்.  துனிசிிசியாவின் ஆகைகளுக்கு எதிரம்ப புகைகளுக்கு எதிரட்சிககைகளுக்கு எதிர வபாகைகளுக்கு எதிராட்டங்களின் வபாது
நான்காம் அகிைத்தின் அலனத்துைகக் குழு (ICFI)  ேகுத்் தெளித்் தெ
முன்வனாக்கு ஊர்ஜி் தெப்படத்் தெப்பட்ட உள்ளது.

அது எழுதிிசியது, “துனிசிிசியாவிலும் ஒட்ட தின்மைாத்் தெ ின்மைாஹ் தகைகளுக்கு எதிரப் ின்மைற்றும் ின்மைத்திிசிய
கிழக்கிலும்  த் தொழிைாள ேர்க்கம் ின்மைற்றும் ஒடக்கப்படம் ின்மைக்களுக்கு ஒவகைகளுக்கு எதிர
நம்பகின்மைான வேலைத்திட்டம்,  நான்காம் அகிைத்தின் அலனத்துைகக்
குழுோல் முன் தனடக்கப்படம் வசாசலிசப் புகைகளுக்கு எதிரட்சிக்கான
வேலைத்திட்டின்மைாகும். … இந்் தெ வபாகைகளுக்கு எதிராட்டத்ல் தெ  தேறுின்மைவன வ் தெசிிசியளவில்
நடத்் தெ முடிிசியாது.  ின்மைத்திிசிய கிழக்கு ின்மைற்றும் ின்மைாஹ் தகைகளுக்கு எதிரப்பின் ஐக்கிிசிய
வசாசலிச அகைகளுக்கு எதிரசுகளுக்கான வபாகைகளுக்கு எதிராட்டம் என் தொழில்துறை ப் தொலகயின் கீழ் உலழக்கும்
ின்மைக்கலள ஐக்கிிசியப்படத்துே் தெற்காக,  ேட ஆபிரிக்கா ின்மைற்றும் ின்மைத்திிசிய
கிழக்கு எங்கிலும்,  உைக வசாசலிசப் புகைகளுக்கு எதிரட்சியின் பாகின்மைாக ட் தகைகளுக்கு எதிராட்ஸ்கிச
கட்சிகலளக் கட்டி திசியழுப்ப வேண்டம்.”

அது  த் தொடர்ந்து குறிப்பிட்டது,  “துனிசிிசியா ின்மைற்றும் ின்மைத்திிசிய கிழக்கு
எங்கிலும் உள்ள WSWS  ோசகர்கள் எின்மைது ேலைத் ் தெளத்ல் தெ  த் தொடர்பு
 தகாள்ளுின்மைாறு நாம் அலழப்பு விடக்கிவ தொழில்துறைாம்.  நான்காம் அகிைத்தின்
அலனத்துைகக் குழுவின் (ICFI) பிரிவகலளக் கட்டலின்மைக்கும்
வபாகைகளுக்கு எதிராட்டத்ல் தெ முன் தனடத்து,  துனிசிிசியா ின்மைற்றும் ஒட்ட தின்மைாத்் தெ
பிகைகளுக்கு எதிராந்திிசியத்திலும் சர்ோதிகாகைகளுக்கு எதிரம் ின்மைற்றும் சுகைகளுக்கு எதிரண்டலை முடிவக்குக்  தகாண்ட
ேகைகளுக்கு எதிர விரும்புவோருக்கு நாம் அலழப்புவிடக்கிவ தொழில்துறைாம்.”

வின்மைைதிக ோசிப்புகளுக்கு:

துனிசிிசிய ின்மைக்கள் எழுச்சியும் நிகைகளுக்கு எதிரந்் தெகைகளுக்கு எதிரப் புகைகளுக்கு எதிரட்சி முன்வனாக்கும்

[19 January 2011]

ின்மைத்திிசிய ் தெகைகளுக்கு எதிர ேர்க்க   “  இடதும்  ”   துனிசிிசிய புகைகளுக்கு எதிரட்சியும்

[24 January 2011]

அ தின்மைரிக்காவம்  ,   எகிப்தும்  ,   வசாசலிச புகைகளுக்கு எதிரட்சிக்கான வபாகைகளுக்கு எதிராட்டமும்

[31 January 2011]

http://www.wsws.org/tamil/articles/2011/jan/110118_themass.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2011/jan/110131_theus.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2011/jan/110123_themidd.shtml
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