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மேற்கு ம வேர்ஜினிய ஆசிரியர்
ம வேேலவேலைநிறுத்தத்தின் படிப்பிேலின் படிப்பினைகள

Jerry White and Joseph Kishore,         8 March 2018 

சுமமார் 33,000  க்கும் அதிகமமான ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினிய ஆசியர்கள
மற்றும் அரசுப்பளளியின் இதர பணியமாளர்களது ஒன்பது ்களது ஒன்பது நமாள
ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் புதனன்று கமாலேலை முடிவுற்றது.  சசெவ்ற்கு வேமாயன்று
ஆளு்களது ஒன்பது நர் ஜிம் ஜஸ்டீஸ் லகசயழுத்திட்ட,  மமாநிேலை செட்டமன்றம்
மூேலைமமாக அற்கு வேசெரகதியில் சகமாண்ட ற்கு வேரப்பட்ட,  சதமாழிற்செங்க ஆதரவு
சபற்ற,  ஓர் உடன்படிக்லகயின் ற்கு வேலரயலறகள மீதிருந்த அதிகரித்த
ன மகமாபத்திற்கு இலடன மய,  ஆசிரியர்கள அம்மமாநிேலை மமாற்கு வேட்டங்களில்
ன மற்கு வேலேலைக்குத் திரும்பினர்.

ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினியமாவில் இந்த தீர்க்கமமான ன மபமாரமாட்டம் அசமரிக்கமா
மற்றும் உேலைசகங்கிலுமமான சதமாழிேலைமாளர்களின் கற்கு வேனத்லத
ஈர்த்திருந்தது, அற்கு வேர்கள கண்ணியமமான செம்பளம் மற்றும் அதிகரித்து
ற்கு வேரும் மருத்துற்கு வேச் சசெேலைவுகலள முடிவுக்குக் சகமாண்ட ற்கு வேருற்கு வேதற்கமான
ஆசிரியர்களின் ன மபமாரமாட்டத்துடன் தங்கலள அலடயமாளம் கண்டனர்,
அலத ஆதரித்தனர்.  செமூகத்லத அடிப்பலடயில் பிளவுபடத்தி
இருப்பது இனன மமமா அல்ேலைது பமாலினன மமமா அல்ேலை,  மமாறமாக ற்கு வேர்க்கன மம
என்பலத சற்கு வேளிப்படத்தி கமாட்டிய இந்த ன மபமாரமாட்டம்,
அசமரிக்கமாவிலும் செர்ற்கு வேன மதசெ அளவிலும் சதமாழிேலைமாளர்களிலடன மய
அதிகரித்து ற்கு வேரும் ன மபமார்குணத்தின் ஒரு பேலைமமான சற்கு வேளிப்பமாடமாக
இருந்தது.

ஆனமால் சதமாழிற்செங்கங்கள கூறுற்கு வேலதப் ன மபமாேலை அல்ேலைமாமல் அதற்கு
முரண்பட்ட விதத்தில்,  அந்த ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்லத முடிவுக்குக்
சகமாண்ட ற்கு வேந்த உடன்படிக்லக ஆசிரியர்களுக்கு சற்கு வேற்றி அல்ேலை.
அது ஆசிரியர்களின் மத்திய ன மகமாரிக்லகலய — அதமாற்கு வேது,  அரசு
பணியமாளர் கமாப்பீட்ட ஆலணயம் (PEIA) மூேலைமமாக அதிகரித்து ற்கு வேரும்
மருத்துற்கு வே கற்கு வேனிப்பு சசெேலைவுகள,  எந்தசற்கு வேமாரு செம்பள உயர்லற்கு வேயும்
்களது ஒன்பது நலடமுலறயளவில் ஒன்றுமில்ேலைமாது ஆக்கிவிடம் என்பதமால்,  அலத
முடிவுக்குக் சகமாண்ட ற்கு வேர ன மற்கு வேண்டம் என்ற ன மகமாரிக்லகலய
நிலறன மற்கு வேற்றவில்லேலை.  அலனத்திற்கும் ன மமேலைமாக,  அரசுத்துலற
சதமாழிேலைமாளர்களுக்கு ஒன மர தற்கு வேலணயில் ஐந்து செதவீத உயர்வு
என்பது செமூக ன மற்கு வேலேலைத்திட்டங்களில் ஆழ்ந்த சற்கு வேட்டக்கள சசெய்ற்கு வேது
மூேலைமமாகன மற்கு வே ற்கு வேழங்கப்படம்.

ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் முடிவுக்குக் சகமாண்ட ற்கு வேரப்பட்டதன் மீது,  அரலசெக்
கட்டப்படத்தும் மிகப்சபரும் சபருநிறுற்கு வேனங்களின் மன மனமாபமாற்கு வேத்லத
ற்கு வேேலைதுசெமாரி Charleston  Daily  Mail  இன் ஒரு தலேலையங்கம்
சற்கு வேளிப்படத்தியது,  சதமாழிற்செங்கங்களின் உத்தரவுகலளப் பின்பற்றி
ன மற்கு வேலேலைக்குத் திரும்ப மறுத்ததற்கமாக கடந்த ற்கு வேமாரம் அப்பத்திரிலக
ஆசிரியர்கலள செமாடியிருந்தது.  “அதிக ற்கு வேரி விதித்து,  ஒரு
கட்டங்கடங்கமாத கூட்டத்தின் ன மகமாரிக்லககளுக்கு விட்டக்சகமாடப்பு"
ற்கு வேழங்கமாததற்கமாக,  “ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினிய சசெனட் குடியரசு
கட்சியினருக்கு மும்மடங்கு ற்கு வேமாழ்த்துக்கள,”  என்று அப்பத்திரிலக
உற்செமாகத்துடன் குறிப்பிட்டது.

அரசில் ன மமேலைமாதிக்கம் சசெலுத்துகின்றதும்,  ஜன்களது ஒன்பது நமாயகக் கட்சியினர்
மற்றும் குடியரசுக் கட்சியினலரக் கட்டப்படத்துகின்றதுமமான

எரிசெக்தித்துலற சபருநிறுற்கு வேனங்கள மற்றும் சசெல்ற்கு வேந்தர்களுக்கு
ற்கு வேரிவிதிப்பதற்குப் பதிேலைமாக,  ஒரு சிறியளவிேலைமான செம்பள
உயர்வுகளுக்கமான எந்தசற்கு வேமாரு கூடதல் நிதி ஒதுக்கீடம்
கட்டணமில்ேலைமா செமூக கல்லூரி கல்வித்திட்டத்லத இரத்து
சசெய்ற்கு வேதிலிருந்தும்,  குலறவூதிய மக்களுக்கமான மருத்துற்கு வே சிகிச்லசெ
திட்டத்தில் 10 மில்லியன் டமாேலைர் குலறப்பு, கட்டணமில்ேலைமா மருத்துற்கு வே
சிகிச்லசெ லமயங்களுக்கமான புதிய நிதியுதவிகலள நீக்குதல் மற்றும்
இன்னும் பிற சற்கு வேட்டக்களில் இருந்தும் உறிஞ்செப்படம்.

அன மனகமமாக "மமாநிேலை மற்றும் உளளமாட்சி கல்வித்துலற
அதிகமாரத்துற்கு வேன மம ன மசெமிப்புக்கமான மிகப்சபரிய ற்கு வேமாய்ப்பு" என்பலதயும்
Daily Mail எகத்தமாளத்துடன் ன மசெர்த்துக் சகமாண்டது—அதமாற்கு வேது அரசு
ன மற்கு வேலேலைகலள நீக்குற்கு வேது.

இந்த உடன்படிக்லகயின் ற்கு வேடிற்கு வேலமப்ன மப ஓர் ஆத்திரமூட்டேலைமாக
உளளது.  ஆசிரியர்கள,  மற்ற சதமாழிேலைமாளர்களுக்கமான மருத்துற்கு வே
சிகிச்லசெ மற்றும் இன்றியலமயமா ன மசெலற்கு வேகள அழிக்கப்படற்கு வேலதப்
பமார்ப்பதற்கமாக ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் ன மமற்சகமாளளவில்லேலை.  தங்களின்
மமாணற்கு வேர்கலள இன்னும் கூடதேலைமாக ற்கு வேறுலமக்கு உட்படத்துற்கு வேதன்
மூேலைமமாக,  அற்ப செம்பள உயர்வுகளுக்கமான நிதிலயப் சபறவும்
அற்கு வேர்கள ன மபமாரமாடவில்லேலை.

ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினியமாவின் ன மபமாரமாட்டம் இன்னும் முடிந்து விடவில்லேலை.
அற்கு வேர்கலள ன மற்கு வேலேலைக்குத் திரும்ப நிர்பந்திக்க பயன்படத்தப்பட்டளள
இந்த உடன்படிக்லக குறித்து ஆசிரியர்கள கூடதேலைமாக
சதரிந்துசகமாளளும் ன மபமாது,  ஆத்திரன மம விலடயிறுப்பமாக இருக்கும்.
அலனத்திற்கும் ன மமேலைமாக,  இந்த ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் அசமரிக்கமாவிலும்
செர்ற்கு வேன மதசெ அளவிலும் ற்கு வேர்க்க ன மபமாரமாட்டத்தின் அதிகரித்து ற்கு வேரும்
மீசளழுச்சிலய முன்னறிவிக்கிறது.

இது,  அலனத்தினும் ன மமேலைமாக,  ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினிய ஆசிரியர்கள
ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்தின் படிப்பிலனகலள ்களது ஒன்பது நனவுபூர்ற்கு வேமமாக உளற்கு வேமாங்கி
சகமாளள ன மற்கு வேண்டியதன் அற்கு வேசியத்லதக் குறிக்கிறது.

அசமரிக்க ஆசிரியர்களின் செம்ன மமளனம் (AFT), ன மதசிய கல்வித்துலற
கூட்டலமப்பு (NEA) மற்றும் அற்கு வேற்றுடன் இலணந்துளள மமாநிேலை
துலண அலமப்புகள,  அத்துடன் ஐக்கிய சுரங்கத்துலற
சதமாழிேலைமாளர்கள செங்கம் (UMW),  மற்றது AFL-CIO  மற்றும்
சற்கு வேற்றிக்கமான மமாற்றம் ஆகிய இந்த சதமாழிற்செங்கங்களின் திட்டமிட்ட,
்களது ஒன்பது நனவுபூர்ற்கு வேமமான,  சபரும்பிரயத்தனத்துடன் ்களது ஒன்பது நடத்தப்பட்ட துன மரமாகத்தின்
விலளன மற்கு வே இந்த ன மற்கு வேலேலைநிறுத்த ஒடக்குமுலற.

சதமாழிேலைமாளர்களின் செந்தமா பணத்தலதப் சபற்று,  சபருநிறுற்கு வேனங்கள
மற்றும் அரசுக்கு மத்தியஸ்தம் சசெய்யும்,  தங்கலளத்
சதமாழிற்செங்கங்கள என்றலழக்கும் இந்த அலமப்புகலளயும்
சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்கத்லதப் பிரிக்கும் பிளலற்கு வே இப்ன மபமாரமாட்டம் மிக
ஆரம்பத்தில் இருந்ன மத எடத்துக்கமாட்டியது.  இந்த ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம்,
WVEA மற்றும் AFT-WV இன் அலுற்கு வேேலைகங்களில் இருந்து



சதமாடங்கப்படவில்லேலை,  நிேலைக்கரி சுரங்கம் நிலறந்த சதற்கு
உளளமாட்சி ஆசிரியர்களமால்,  பளளி ஓய்விடங்களிலும் மற்றும்
செந்திப்பு அலறகளிலும்,  செமூக ஊடகங்களிலும் ்களது ஒன்பது நடந்த விற்கு வேமாதங்கள
மூேலைமமாக சதமாடங்கப்பட்டது.

அம்மமாநிேலைம் முழுற்கு வேதும் ன மபமாரமாடற்கு வேதற்கமான உணர்வு ன மமசேலைழுந்ததும்,
சதமாழிற்செங்கங்கள சதமாழிேலைமாளர்களின் ன மபமார்குணத்லதத் தணிக்கும்
ஒரு முயற்சியமாக ஒரு மட்டப்படத்தப்பட்ட இரண்ட ்களது ஒன்பது நமாள
மமாநிேலைந்தழுவிய ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்திற்கு அலழப்புவிடத்தன,  அதன்
பின்னர் அலத ன மமலும் இரண்ட ்களது ஒன்பது நமாட்கள நீடித்தன.  பின்னர்,
சபப்ரற்கு வேரி 27  இல்,  ஆளு்களது ஒன்பது நர் ஜஸ்டிஸ் உடன் திடீசரன ஓர்
உடன்படிக்லகலய அறிவித்த சதமாழிற்செங்கங்கள,  மமார்ச் 1  இல்
ஆசிரியர்கலள ன மற்கு வேலேலைக்குத் திரும்புமமாறு உத்தரவிட்டன.

ஆனமால் ஆசிரியர்கள கிளர்ச்சியில் இறங்கினர். அற்கு வேர்கள ஆர்ப்பமாட்ட
இடங்களிலும்,  தலேலைலம அலுற்கு வேேலைகத்திலும் மற்றும் இலணயம்
மூேலைமமாகவும் கூட்டங்கலள ஒழுங்கலமத்தனர்.  ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்லதத்
சதமாடர்ற்கு வேது பிளலளகளின் சபற்ன மறமார்களிடம் இருந்து
அன்னியப்படத்தி விடம் என்றும்,  தலட உத்தரற்கு வேமாலணகள
பிறப்பிப்பதிலும் அபரமாதங்கள விதிப்பதிலும் ன மபமாய் முடியும் என்ற
அச்சுறுத்தல்களுடன் சதமாழிேலைமாளர்கலள அடிபணிய சசெய்ய முயன்ற
சதமாழிற்செங்க சசெயற்பமாட்டமாளர்களின் ற்கு வேமாதங்கலள,  அற்கு வேர்கள
அவ்விடங்களில் நிரமாகரித்தனர்.  மமாற்கு வேட்டம் மமாறி மமாற்கு வேட்டமமாக,
பளளித் சதமாழிேலைமாளர்கள WVEA,  AFT-WV  மற்றும் பளளி ன மசெலற்கு வேத்
சதமாழிேலைமாளர்கள செங்கத்தின் ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்லத உலடக்கும்
உத்தரவுகலள எதிர்த்து ற்கு வேமாக்களித்து,  தங்கள ன மபமாரமாட்டத்லத
சதமாடர்ந்தனர்.

கிளர்ச்சியில் ஈடபட்டதன் மூேலைமமாக,  ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் சசெய்த
சதமாழிேலைமாளர்கள,  சதமாழிற்செங்கங்கள திணித்திருந்த இரும்பு
கற்கு வேசெங்களில் இருந்து,  குலறந்தபட்செம் தற்கமாலிகமமாக,  உலடத்துக்
சகமாண்டிருந்தனர் என்பன மதமாட, இந்த ஆரம்பகட்ட சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்க
இயக்கம் அம்மமாநிேலைம் முழுற்கு வேதும், ்களது ஒன்பது நமாட முழுற்கு வேதும் மற்றும் உேலைகம்
முழுற்கு வேதும் சதமாழிேலைமாளர்கள மற்றும் இலளஞர்களின் ஒரு செக்தி
ற்கு வேமாய்ந்த ஈர்ப்பு துருற்கு வேமமாக மமாறியது.

ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் பேலைமலடந்து,  அன மதன மபமான்ற ்களது ஒன்பது நடற்கு வேடிக்லகலய
ன மமற்சகமாளள சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்கத்தின் ஏலனய பிரிவுகலள
உத்ன மற்கு வேகமூட்டிய அந்த செரியமான தருணத்தில்,  சதமாழிற்செங்கங்கள
அலத நிறுத்துற்கு வேதற்கமான அற்கு வேற்றின் முயற்சிகலள இரட்டிப்பமாக்கி
விலடயிறுத்தன. கடந்த ற்கு வேமாரயிறுதியில் ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினியமா மற்றும்
ன மற்கு வேர்ஜினியமாவின் 1,400  ஃப்சரமான்டியர் சதமாலேலைசதமாடர்பு
சதமாழிேலைமாளர்களின் சற்கு வேளி்களது ஒன்பது நடப்பு,  சதமாழிற்செங்க நிர்ற்கு வேமாகிகளின்
நிலேலைப்பமாட்டில்,  ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தலத முடிவுக்குக் சகமாண்ட ற்கு வேர
அலனத்லதயும் விட அதிக அற்கு வேசியமமாக சசெய்துவிட்டதமாம்.

சதமாழிற்செங்கங்கள பமார்க்க விரும்பியிருந்த கலடசி விஷயம்
சதமாழிேலைமாளர் இயக்கத்தின் விரிற்கு வேமாக்கமமாகும்,  இது 1981  க்குப்
பின்னர் இருந்து ற்கு வேர்க்க ன மபமாரமாட்டத்லத ஒடக்க அலற்கு வே சசெய்துளள
ஒவ்சற்கு வேமான்லறயும் தகர்க்கும்.  1981  இல் அப்ன மபமாலதய PATCO

விமமான ன மபமாக்குற்கு வேரத்து கட்டப்பமாட்டமாளர் ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்லத
சிலதத்தன மபமாது, ஓர் இலடவிடமாத சதமாடர் கமாட்டிக்சகமாடப்புகலள
இயக்கத்திற்கு சகமாண்ட ற்கு வேந்தது.  அரசுத்துலற பணியமாளர்
சதமாழிற்செங்களுக்கு "செங்க நிதி"  சசெலுத்த ன மற்கு வேண்டசமன
ஏற்படத்தப்பட்டதன் மீதமான Janus  vs.  AFSCME  ற்கு வேழக்கு
உச்செநீதிமன்றத்தின் முன்னமால் நிலுலற்கு வேயில் இருக்கின்ற நிலேலையில்,
சதமாழிற்செங்கங்கன மளமா ஆளும் உயரடக்கிற்கு அலற்கு வே
உபன மயமாகமமானலற்கு வே என்பலத எடத்துக்கமாட்ட ன மபரமாற்கு வேலுடன் இருந்தன,

இது கடந்த மமாதம் சதமாழிற்செங்க ற்கு வேழக்கறிஞர் ஒருற்கு வேரின்
ற்கு வேமார்த்லதயின மேலைன மய கூறப்பட்டது:  “சதமாழிற்செங்க பமாதுகமாப்பு என்பது
ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தங்கள இல்ேலைமாத செமமாதமானம்,” என்றமார்.

முக்கியமமாக ஆசிரியர்களமால் நிரமாகரிக்கப்பட்ட அன மத
உடன்படிக்லகலய மீண்டம் சதமாகுத்துளள சசெவ்ற்கு வேமாய்கிழலம புதிய
உடன்படிக்லக,  ஆசிரியர்கள அது குறித்து விற்கு வேமாதிக்கன மற்கு வேமா மற்றும்
ன மற்கு வேலேலைக்கு திரும்புற்கு வேது குறித்து ற்கு வேமாக்சகடப்பு ்களது ஒன்பது நடத்துற்கு வேதற்ன மகமா
அனுமதிக்கமாமல் அற்கு வேசெர அற்கு வேசெரமமாக திணிக்கப்பட்டடது.  ஜன்களது ஒன்பது நமாயக
கட்சியின் துலண அலமப்புகள அலனத்தும் —அசமரிக்க ஜன்களது ஒன்பது நமாயக
ன மசெமாசெலிஸ்டகள,  ஜமான மகமாபின் செஞ்சிலக,  செர்ற்கு வேன மதசெ ன மசெமாசெலிசெ
அலமப்பு,  இன்னும் பேலைவும்—  இந்த ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்லத ஒரு
சற்கு வேற்றியமாக அறிவிக்க அணிதிரண்டன.

சதமாழிற்செங்கங்களின் ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தத்லத உலடக்கும் ்களது ஒன்பது நடற்கு வேடிக்லக
அற்கு வேற்றின் இன்றியலமயமா சசெயல்பமாட்டடன் பிலணந்துளளது. அலற்கு வே
சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்க அலமப்புகள இல்லேலை,  மமாறமாக சபருநிறுற்கு வேன
மற்றும் அரசின் முகலமகள. ஆசிரியர்களின் சதமாழிற்செங்கங்களுக்கும்
ஐக்கிய ற்கு வேமாகனத்துலற சதமாழிேலைமாளர் செங்கத்திற்கும் (UAW) எந்த
வித்தியமாசெமும் கிலடயமாது.  நிறுற்கு வேனத்திற்கு செமார்பமான
உடன்படிக்லகலயத் திணிப்பதற்கு பிரதிபேலைனமாக ற்கு வேமாகனத்துலற
நிறுற்கு வேனங்களிடம் இருந்து UAW ன ம்களது ஒன்பது நரடியமாக லகயூட்ட சபற்றது
அம்பேலைமமானது.

ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினிய ஆசிரியர் ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் அபிவிருத்தி
அலடந்து ற்கு வேரும் இயக்கத்தின் ன மபமாக்லக எடத்துக் கமாட்டகிறது.
ற்கு வேர்க்க ன மபமாரமாட்டத்தின் மீளற்கு வேருலக,  இன்னும் ன ம்களது ஒன்பது நரடியமாக மற்றும்
பகிரங்கமமாக சதமாழிற்செங்கங்களுடன் சதமாழிேலைமாளர்கலள ன மமமாதலுக்குக்
சகமாண்ட ற்கு வேரும்.  எங்சகல்ேலைமாம் ஒரு ன மபமாரமாட்டம் சதமாடங்குகிறன மதமா,
அங்ன மக சதமாழிற்செங்கங்கள ஆற்றும் பமாத்திரம் குறித்த புரிதலுடன்
சதமாழிேலைமாளர்கள ஆயுதபமாணியமாக்கப்பட ன மற்கு வேண்டம்.  அலற்கு வே
முதேலைமாளித்துற்கு வேத்லதப் பமாதுகமாப்பதற்கும்,  சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்கத்தின்
மீது சபமாலிஸ் ன மற்கு வேலேலை சசெய்ற்கு வேதற்கும் இருக்கின்றன.

இந்த ன மற்கு வேலேலைநிறுத்தம் முழுற்கு வேதிலும்,  உேலைக ன மசெமாசெலிசெ ற்கு வேலேலைத்
தளமும் (WSWS) ன மசெமாசெலிசெ செமத்துற்கு வேக் கட்சியும் (SEP) ஒட்டசமமாத்த
சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்கத்துடன் ஆசிரியர்கலள இலணப்பதற்கமாக,
ஆசிரியர்கலள சுயமாதீனமமான செமாமமானிய சதமாழிேலைமாளர் குழுக்கலள
அலமக்க அலழப்புவிடத்தது. ன மமற்கு ன மற்கு வேர்ஜினியமாவில், அதுன மபமான்ற
குழுக்கலள அலமப்பது,  செம்பளங்கள மற்றும் மருத்துற்கு வேக் கமாப்பீட
மீதமான தமாக்குதலுக்கு எதிரமான அடத்த கட்ட ன மபமாரமாட்டத்திற்கு
தயமாரிப்பு சசெய்ய அற்கு வேசியமமாகும்.  ்களது ஒன்பது நமாசடங்கிலும் மற்றும் செர்ற்கு வேன மதசெ
அளவிலும் ஆலேலை மற்றும் ன மற்கு வேலேலையிட குழுக்கலள அலமப்பது,
அரசு எந்திரம்,  ஜன்களது ஒன்பது நமாயக மற்றும் குடியரசு கட்சிகள,  மற்றும்
முதேலைமாளித்துற்கு வே அலமப்புமுலற ஆகியற்கு வேற்றுக்கு எதிரமான ஓர்
அரசியல் இயக்கத்தில் ஒட்டசமமாத்த சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்கத்தின்
ன மபமாரமாட்டங்கலளயும் ஐக்கியப்படத்துற்கு வேதற்கமான கட்டலமப்லப
ற்கு வேழங்கும்.

சதமாழிேலைமாளர்களின் சுயமாதீனமமான அலமப்லபயும் முன்முயற்சிலயயும்
ஊக்குவிக்கின்ற,  சதமாழிேலைமாளர்களின் ற்கு வேர்க்க ்களது ஒன்பது நனலற்கு வே உயர்த்துகின்ற,
ஒவ்சற்கு வேமாரு சற்கு வேவ்ன மற்கு வேறு ன மபமாரமாட்டத்திலும் முன்ற்கு வேரும் அடிப்பலட
அரசியல் பிரச்சிலனகலளத் சதளிவுபடத்துகின்ற,  அசமரிக்கமாவிலும்
உேலைசகங்கிலும் முதேலைமாளித்துற்கு வேத்திற்கு எதிரமாக ன மசெமாசெலிசெத்திற்கமாக
ற்கு வேளர்ந்து ற்கு வேரும் சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்க இயக்கத்லத ற்கு வேழி்களது ஒன்பது நடத்துகின்ற,
ஒரு ன மசெமாசெலிசெ தலேலைலமலயக் கட்டலமப்பன மத,  ஆசிரியர்களுக்கு
மட்டமல்ேலை,  மமாறமாக சதமாழிேலைமாள ற்கு வேர்க்கத்தின் அலனத்து
பிரிவுகளுக்கும் மிக முக்கிய ன மகளவியமாக உளளது.


