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GM ஆலல மூடல்கள்களுக்கும்
பபெருந்பதசலக ஆட்குல்குறைப்புகளுக்கும்

எதிரசய் சபெசரசடுவதற்கசன
ஒரு நடவடிக்லகக்கு அலகு அழைப்பு
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2019 இன் ஆரம்பத்தில் அ் அமல் அமெரிக்ெரிக்கமவிலும் ெரிக்கனடமவிலும் ஐந்து ஆ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலல

மூடுவதமெரிக்கவும் சுல் அமெமர் 15,000  உற்பத்தி ல் அமெற்றும் பிறது ஆலறெரிக்க ஆலல ளை சகளை சேர்ந்த
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்க ஆலல ஆட்கு ஆலறப்பு ் அமகளை சேய்யவிருப்பதமெரிக்கவும் ் அமுப்பதாகவும் ஜெனரல் ளை சல் அமெமட்டமர்ஸ
திங்ெரிக்கலன்று அறிவித்தது. ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலல இவ்வமறமெரிக்க ் அமல் அமெமத்தல் அமெமெரிக்க அழிப்பமனது,
பூளை செரிக்கமல வமெரிக்கன ் அமதமழில் து ஆலறயில் ஒரு புதிய சீர ஆலல் அமெப்புக்ெரிக்கமன ் அமதமடக்ெரிக்கல் அமெமெரிக்க
இருக்கிறது,  இது உு ஆலை் அமெரிக்கங்கிலும் மில்லியன் ெரிக்கணக்ெரிக்கமன ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்களுக்கும்
அச்சுறுத்து ஆலைமெரிக்க இருக்கிறது.

பத்து ஆண்டுெரிக்களுக்கு முன்பமெரிக்க,  உு ஆலைெரிக்கலமவிய நிதி ் அமி நெருக்ெரிக்கடி ஆலய
அ் அமல் அமெரிக்ெரிக்கமவிலும் ல் அமெற்றும் உு ஆலை் அமெரிக்கங்கிலும் உள்ல முது ஆலைமளித்துவ
அரகளை சேமங்ெரிக்கங்ெரிக்கள்,  மிெரிக்கப்் அமபரும் ் அமகளை சேல்வத் ஆலத ் அமதமழிு ஆலைமல வர்க்ெரிக்கத்திடம் இருந்து
் அமபரும் ் அமகளை சேல்வந்தர்ெரிக்களுக்கு ல் அமெமற்றுவதற்கு பயன்படுத்திக் ் அமெரிக்கமண்டன.  ஆளும்
வர்க்ெரிக்கத்தின் இந்தத் தமக்குதலில் GM ல் அமெற்றும் கி ஆலறஸு ஆலைரின் 2009 திவமல்நி ஆலு ஆலை
ஒரு முக்கிய அத்தியமயல் அமெமெரிக்க இருந்தது.  இவற்றின் ல் அமெறுசீர ஆலல் அமெப்பு ஒபமல் அமெமவின்
வமெரிக்கன உற்பத்தி ் அமகளை சேயல் ப ஆலடயமல் (Auto  Task  Force) ளை சல் அமெற்பமர் ஆலவ
் அமகளை சேய்யப்பட்டது, ளை சவமல் ஸட்ரீட் நிதியதிபர்ெரிக்களின் ஒரு கும்பு ஆலைமெரிக்க அ ஆலல் அமெந்திருந்த
இந்த அ ஆலல் அமெப்பு பத்தமயிரக்ெரிக்கணக்கில் ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலல ் அமவட்டியளை சதமடு வமெரிக்கன
உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் வருவம ஆலயயும் ளை சவ ஆலு ஆலையிடப் பமதுெரிக்கமப் ஆலபயும்
அழித்தது.

அ் அமல் அமெரிக்ெரிக்கம ல் அமெற்றும் உு ஆலை் அமெரிக்கங்கிலும் இருந்த ஒட்டு் அமல் அமெமத்தத் ் அமதமழிு ஆலைமல
வர்க்ெரிக்கத்தின் ஊதியங்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ி நெு ஆலை உதவிெரிக்களுக்கு எதிரமெரிக்கவும்
இளை சதளை சபமன்ற் அமதமரு பிரச்களை சேமரம் ி நெடத்தப்படுவதற்ெரிக்கமன களை சேமிக் ஆலெரிக்கயமெரிக்க இது
இருந்தது.  ் அமகளை சேன்ற ஆண்டில்,  உு ஆலைெரிக்கலமவிய களை சேம்பல வலர்ச்சி விகிதம் 2008
க்குப் பிந் ஆலதய மிெரிக்கக்கு ஆலறந்த ல் அமெட்டத்திற்கு,  நிதிப் ் அமபமறிவுக்கு முந் ஆலதய
ல் அமெட்டங்ெரிக்களுக்கும் ் அமவகு கீளை ச்,  களை சேரிந்திருந்ததமெரிக்க களை சேர்வளை சதகளை சே ் அமதமழிு ஆலைமலர்
அ ஆலல் அமெப்பின் ஒரு புதிய அறிக் ஆலெரிக்க ் அமதரிவிக்கிறது.

ி நெமன்ெரிக்கமண்டு ஒப்பந்த ெரிக்கமு ஆலைம் அடுத்த ளை செரிக்கம ஆலடயில் ெரிக்கமு ஆலைமவதியமகின்ற
களை சேல் அமெயத்தில் ெரிக்கணிகளை சேல் அமெமன ஈட்டங்ெரிக்க ஆலலப் ் அமபற்றுவிட ளை சவண்டும் என்று அ் அமல் அமெரிக்ெரிக்க
வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் தீர்க்ெரிக்கல் அமெமன உறுதி ் அமெரிக்கமண்டிருப்பது
உள்ளிட்ட உு ஆலை் அமெரிக்கங்கிலும் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களிடம் அதிெரிக்கரிக்கும் ளை சபமர்க்குணத்திற்கு
முெரிக்கம்் அமெரிக்கமடுக்கும் நி ஆலு ஆலையில்,  ஆளும் வர்க்ெரிக்கத்திற்கு ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின்
ெரிக்கழுத்தில் இருந்து தனது களை சேப்பமத்து ெரிக்கம ஆலு ஆலை அெரிக்கற்றுகின்ற எந்த எண்ணமும்
இல் ஆலு ஆலை என்ப ஆலதளை சய இந்த ளை சவ ஆலு ஆலை ் அமவட்டுக்ெரிக்கள் ் அமதளிவமக்குகின்றன.  GM

இன் ளை சவ ஆலு ஆலை கு ஆலறப்புெரிக்கள் ் அமதமடர்பமெரிக்க ட்ரம்ப்பின் ளை சபமலியமன ஆட்ளை சகளை சேபங்ெரிக்கள்
இருந்த ளை சபமதிலும்,  அவரது நிர்வமெரிக்கல் அமெமனது,  ுப்பதாகவும் ஜெனி நெமயெரிக்கக் ெரிக்கட்சியின்
முழு ஆலல் அமெயமன ஆதரவுடன், ் அமதமழிு ஆலைமல வர்க்ெரிக்கத்தின் மீது ஒரு ளை சல் அமெு ஆலைதிெரிக்க ் அமபரும்
தமக்குத ஆலு ஆலை ளை சல் அமெற்பமர் ஆலவ ் அமகளை சேய்து ் அமெரிக்கமண்டிருக்கிறது.  புதிய ் அமபமருலமதமர
வீழ்ச்சிக்ெரிக்கமன அறிகுறிெரிக்கள் ் அமபருகி வருவதன் ல் அமெத்தியில்,  முன்் அமனப்ளை சபமதினும்
அதிெரிக்கல் அமெமன ் அமதம ஆலெரிக்கெரிக்க ஆலல நிதிச் களை சேந் ஆலதெரிக்களுக்குள் பமய்ச்சுவதற்கு ் அமபருநிறுவன
ல் அமெற்றும் நிதிய உயரடுக்கு தீர்ல் அமெமனத்துடன் உள்லது.

ஆ ஆலு ஆலை மூடல்ெரிக்க ஆலலயும் த ஆலு ஆலை ஆலல் அமெ நிர்வமெரிக்க அதிெரிக்கமரி ளை சல் அமெரி பரமவின்
அறிவிப் ஆலபயும் ளை சவமல் ஸட்ரீட் ் அமெரிக்கமண்டமடியது;  நிறுவனம் ் அமகளை சேு ஆலைவுெரிக்களில்
கு ஆலறக்ெரிக்கவிருக்கும் 6.5  பில்லியன் டமு ஆலைர்ெரிக்கள் தவிர்க்ெரிக்கவியு ஆலைமல் அமெல் பங்குெரிக்கள்
திரும்பவமங்ெரிக்கல் ல் அமெற்றும் ஈவுச் ் அமகளை சேலுத்தங்ெரிக்களின் வடிவில் ் அமகளை சேல்வந்த
முதலீட்டமலர்ெரிக்களின்  ஆலபெரிக்களுக்குப் ளை சபமய்ச் ளை சகளை சேரும்.

் அமதமழிு ஆலைமல வர்க்ெரிக்கத்திற்கு இதன் பின்வி ஆலலவுெரிக்கள் ி நெமகளை சேெரிக்கரல் அமெமனதமெரிக்க இருக்கும்.
நிறுவனத்தின் ் அமடட்ரமயிட்-ளை சஹேம்ட்ரமம்க்,  மிச்சிெரிக்கன்;  ு ஆலைமர்ட்ஸடவுன்,  ஒஹிளை சயம
ல் அமெற்றும் ஒஒஷமவம,  ஒன்டமரிளை சயம ஆ ஆலு ஆலைெரிக்கள் மூடப்படுவதமனது ஏற்ெரிக்கனளை சவ பு ஆலை
தகளை சேமப்த ெரிக்கமு ஆலை ் அமதமழிற்து ஆலற அழிப்பினமலும்,  வறு ஆலல் அமெயமலும் களை சேமூெரிக்க
வீழ்ச்சியமலும் ளை சி நெமய்வமய்ப்பட்டிருக்கின்ற பகுதிெரிக்களில் ஒரு அழிவுெரிக்கரல் அமெமன
தமக்ெரிக்கத் ஆலதக் ் அமெரிக்கமண்டிருக்கும்.  அதிெரிக்கல் அமெமன குடும்பங்ெரிக்கள் நிரமதமரவமன
நி ஆலு ஆலைக்குள் தள்லப்படும்,  அவர்ெரிக்கலது வீடுெரிக்க ஆலல பறி் அமெரிக்கமடுக்ெரிக்க ளை சி நெரிடும்.
குடும்பங்ெரிக்கள் பிரிதல்,  தற்் அமெரிக்கம ஆலு ஆலைெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ஓபியமயிடு ல் அமெரணங்ெரிக்கள்
அதிெரிக்கரிக்கும்.

இந்த ஆ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலல மூடுவதற்கு ் அமபருநிறுவன ல் அமெற்றும் நிதிய உயரடுக்குெரிக்கள்
் அமெரிக்கமண்டிருக்கும் “உரி ஆலல் அமெ” ஆலய வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் ஏற்ெரிக்க
முடியமது! ஆர்ப்பமட்டங்ெரிக்கள், ளை சவ ஆலு ஆலைநிறுத்தங்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ஆ ஆலு ஆலை உள்ளிருப்புப்
ளை சபமரமட்டங்ெரிக்கள் உள்ளிட்ட இந்த ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலலப் பமதுெரிக்கமப்பதற்ெரிக்கமன ஒரு
முழுவீச்சிு ஆலைமன பிரச்களை சேமரம் ் அமதமடக்ெரிக்கப்பட்டமெரிக்க ளை சவண்டும்.  உு ஆலைெரிக்க ளை சகளை சேமகளை சேலிகளை சே
வ ஆலு ஆலைத் தலத்தின் வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் சுற்றிதழ் (The  World

Socialist Web Site Autoworker Newsletter) ஆ ஆலு ஆலை மூடல்ெரிக்க ஆலல தடுப்பதற்ெரிக்கமன ஒரு
மூளை சு ஆலைமபமயம் குறித்து விவமதிப்பதற்கு டிகளை சேம்பர் 9  ஞமயிற்றுக்கி் ஆலல் அமெயன்று
் அமடட்ரமயிட்டில் ஒரு அவகளை சேர கூட்டத் ஆலத ி நெடத்தவிருக்கிறது.

ஒரு எதிர்ப்புப் ளை சபமரமட்டம் ஐக்கிய வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் (UAW)

களை சேங்ெரிக்கம் மூு ஆலைல் அமெமெரிக்களை சவம, அல்ு ஆலைது அதன் ெரிக்கனடம வ ஆலெரிக்கயமன, Unifor மூு ஆலைல் அமெமெரிக்களை சவம
ி நெடத்தப்பட முடியமது.  இந்த அ ஆலல் அமெப்புெரிக்கள் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கலது அ ஆலல் அமெப்புெரிக்கலமய்
இருப்பதில் இருந்து எப்ளை சபமளை சதம இல்ு ஆலைமல் அமெல் ளை சபமய் விட்டன. அ ஆலவ இப்ளை சபமது
் அமபருநிறுவன நிர்வமெரிக்கத்தின் ெரிக்கரங்ெரிக்கலமெரிக்க,  அ ஆலவ பிரதிநிதித்துவம் ் அமகளை சேய்வதமெரிக்க
கூறிக் ் அமெரிக்கமள்கின்ற ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் ஊதியங்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலல
அழிப்பதன் மூு ஆலைல் அமெமெரிக்க ஆதமயல் அமெ ஆலடயும் களை சேலு ஆலெரிக்கயு ஆலடய நிர்வமகிெரிக்கள் மூு ஆலைல் அமெமெரிக்க
ி நெடத்தப்படுகின்றனவமெரிக்க உள்லன.

UAW, “ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலலக் ெரிக்கமப்பமற்றுவதற்ெரிக்கமெரிக்க” ் அமெரிக்கமண்டுவரப்பட்டதமெரிக்க
் அமகளை சேமல்ு ஆலைப்பட்ட 1979  கி ஆலறஸு ஆலைர் பி ஆலண் அமயடுப்பு ் அமதமடங்கி,  அதன்
மிெரிக்கப்் அமபருல் அமெலவிு ஆலைமன விட்டுக்் அமெரிக்கமடுப்புெரிக்கள் ் அமகளை சேய்யும் ் அமெரிக்கமள் ஆலெரிக்க ஆலயத் ் அமதமடங்கி
40  ஆண்டுெரிக்கலமகி விட்டிருக்கிறது.  UAW து ஆலணத் த ஆலு ஆலைவரமன ல் அமெமர்க் ஸ் அமடப்
அந்த களை சேல் அமெயத்தில் அறிவித்தமர்,  “நிறுவனம் அதன் ் அமகளை சேயல்பமடுெரிக்க ஆலல ் அமவட்டி
ளை சி நெர்த்தி ் அமகளை சேய்ய ளை சவண்டியிருக்கிறது என்று ி நெமன் ி நெம்புகிளை சறன்.  இந்த ி நெமட்டில்
ி நெமம் சுதந்திரல் அமெமன நிறுவன அ ஆலல் அமெப் ஆலபக் ் அமெரிக்கமண்டிருக்கிளை சறமம்.
இு ஆலைமபமீட்டுவதற்ெரிக்கமன உரி ஆலல் அமெ ் அமபருநிறுவனங்ெரிக்களுக்கு உள்லது.”



40  ஆண்டுெரிக்கமு ஆலை முடிவற்ற ி நெமகளை சேம் தமன் வி ஆலலவமெரிக்க இருந்திருக்கிறது.  GM,
ஃளை சபமர்ட் ல் அமெற்றும் கி ஆலறஸு ஆலைர் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் எண்ணிக் ஆலெரிக்க 702,000  ஆெரிக்க
இருந்ததில் இருந்து 140,000  ஆெரிக்க வீழ்ச்சி ெரிக்கண்டிருக்கிறது,  அளை சதளை சி நெரத்தில்
வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் ஊதியங்ெரிக்கள்,  ி நெு ஆலை உதவிெரிக்கள் ல் அமெற்றும்
ளை சவ ஆலு ஆலைநி ஆலு ஆலை ஆலல் அமெெரிக்களும் வீழ்ச்சிய ஆலடந்திருந்தன.

நிறுவனங்ெரிக்களின் இு ஆலைமபங்ெரிக்க ஆலலயும் களை சேர்வளை சதகளை சே ளை சபமட்டித் திற ஆலனயும்
ளை சல் அமெம்படுத்துவளை சத ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலலப் பமதுெரிக்கமக்கும் எனக் கூறி,
ஆெரிக்களை சவ கூடுது ஆலைமய் தியமெரிக்கங்ெரிக்கள் ் அமகளை சேய்வ ஆலதத் தவிர்த்து அவர்ெரிக்களுக்கு
ளை சவறுவழியில் ஆலு ஆலை என்று UAW, மிெரிக்க களை சேமீபத்தில், 2007, 2009, 2011 ல் அமெற்றும் 2015
இல்,  வலியுறுத்தியது.  Unifor ம் ெரிக்கனடமவின் வமெரிக்கன உற்பத்தித்
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் மீது ளை சவ ஆலு ஆலை ஒப்பந்தங்ெரிக்களில் விட்டுக்் அமெரிக்கமடுப்புெரிக்களுக்கு
அழுத்தல் அமெளித்து முன்் அமனடுப்பதற்கு இளை சத நியமயப்படுத்த ஆலு ஆலைளை சய முன் ஆலவத்தது.

இந்தக் கூற்றுெரிக்கள் எல்ு ஆலைமம் இப்ளை சபமது சுக்குநூறமகிக் கிடக்கின்றன.  இந்த
முடிவற்ற விட்டுக்் அமெரிக்கமடுப்புெரிக்களின் மூு ஆலைல் அமெமெரிக்க பயன ஆலடந்திருப்பது ் அமபருநிறுவன
நிர்வமகிெரிக்களும், ளை சவமல் ஸட்ரீட் முத ஆலு ஆலைெரிக்களும், UAW த ஆலு ஆலைவர்ெரிக்களுளை சல் அமெ -இவர்ெரிக்கள்
பில்லியன் ெரிக்கணக்கில் ் அமபருநிறுவனப் பங்குெரிக்க ஆலலக் ் அமெரிக்கமண்டிருப்பளை சதமடு
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களிடம் இருந்து பறித்த பணத்திலும் ் அமதமழிற்களை சேங்ெரிக்க-நிர்வமெரிக்க கூட்டுப்
பயிற்சி  ஆலல் அமெயங்ெரிக்களின் வழியமெரிக்க ல் அமெறுசு்ற்சி ் அமகளை சேய்யப்பட்ட பணத்திலும் ளை செரிக்கமல்ஃப்
சுற்றுப்பயணங்ெரிக்கள்,  ஆடம்பர உல்ு ஆலைமகளை சேவிடுதி விடுமு ஆலறக் ெரிக்கழிப்புெரிக்கள் ல் அமெற்றும்
பிரத்ளை சயெரிக்க வடி ஆலல் அமெப்பு ஆ ஆலடெரிக்கள் கி ஆலடக்ெரிக்கப் ் அமபறுகின்றனர். 

பதில்தமக்குதலுக்கு ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களுக்கு ஒரு புதிய மூளை சு ஆலைமபமயம் அவசியல் அமெமய்
உள்லது:

முது ஆலைமவதமய்,  ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் தல் அமெது ் அமகளை சேமந்த வலி ஆலல் அமெ ஆலயச் களை சேமர்ந்திருக்ெரிக்க
ளை சவண்டும்.  UAW ல் அமெற்றும் Unifor இல் இருந்து சுயமதீனப்பட்ட களை சேமல் அமெமனியத்
் அமதமழிு ஆலைமலர் ெரிக்கமிட்டிெரிக்க ஆலல ஒவ்் அமவமரு ஆ ஆலு ஆலையிலும் உருவமக்ெரிக்க ளை சவண்டும்
என்பளை சத இதன் ் அமபமருலமகும்.  இந்த ெரிக்கமிட்டிெரிக்கள் GM ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்க ஆலல
ல் அமெட்டுல் அமெல்ு ஆலைமது,  அ் அமல் அமெரிக்ெரிக்கம ல் அமெற்றும் ெரிக்கனடமவில் உள்ல அ ஆலனத்து வமெரிக்கன
உற்பத்தி ல் அமெற்றும் வமெரிக்கன உதிரிப்பமெரிக்க உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்க ஆலலயும்
இ ஆலணப்பதற்கு ் அமகளை சேயற்பட ளை சவண்டும்.  களை சேமூெரிக்கத்தின் ் அமகளை சேல்வம் அத்த ஆலன ஆலயயும்
உற்பத்தி ் அமகளை சேய்கின்ற ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களுக்கு ் அமபரும் வலி ஆலல் அமெயும் அனுகூு ஆலைமும்
உள்லது.  ஒளை சர் அமயமரு ் அமபரிய ் அமதமழிற்களை சேம ஆலு ஆலையில் ி நெடக்ெரிக்கக் கூடிய ஒரு
ளை சவ ஆலு ஆலைநிறுத்தம், முறிவற்ற உு ஆலைெரிக்கலமவிய விநிளை சயமெரிக்க களை சேங்கிலி ஆலயயும் உரிய-ளை சி நெர
விநிளை சயமெரிக்கங்ெரிக்க ஆலலயும் களை சேமர்ந்திருக்கின்ற ஒரு ் அமதமழிற்து ஆலற ஆலய களை சேடுதியில்
முடக்கிவிட முடியும்.

இரண்டமவதமெரிக்க,  வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் அத்த ஆலன ளை சதசிய
எல் ஆலு ஆலைெரிக்க ஆலலயும் ெரிக்கடந்து ஐக்கியப்பட ளை சவண்டும்.  ் அமவகு இயல்பிளை சு ஆலைளை சய,  இது
ஒரு களை சேர்வளை சதகளை சேப் ளை சபமரமட்டல் அமெமகும்.  ஒரு ் அமதமழிு ஆலைமளிக்கு எதிரமய் இன்் அமனமரு
் அமதமழிு ஆலைமளி ஆலய நிறுத்தி இருவ ஆலரயுளை சல் அமெ பமதமலத் ஆலத ளை சி நெமக்கி முண்டியடிக்ெரிக்கத்
தள்ளும் விதத்தில் அவர்ெரிக்க ஆலல பிலவுபடுத்துவற்கு ் அமதமழிற்களை சேங்ெரிக்கங்ெரிக்கள்
நீண்டெரிக்கமு ஆலைல் அமெமெரிக்க பயன்படுத்தி வருகின்ற ளை சதசியவமத ி நெஞ்சி ஆலன ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள்
நிரமெரிக்கரிக்ெரிக்க ளை சவண்டும்.  ் அமெரிக்கமரியமவில் உள்ல GM ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள்,  பிரிட்டன்,
ளை சுப்பதாகவும் ஜெர்ல் அமெனி ல் அமெற்றும் பிற ி நெமடுெரிக்களில் உள்ல Vauxhall ல் அமெற்றும் Opel (இரண்டுளை சல் அமெ
முன்பு GM ஆெரிக்க இருந்தன)  ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் ஆகிளை சயமரும் ஆ ஆலு ஆலை
மூடல்ெரிக்களுக்கும் ் அமபருந்் அமதம ஆலெரிக்க ஆட்கு ஆலறப்புெரிக்களுக்கும் முெரிக்கம்் அமெரிக்கமடுக்கின்றனர்.
ஏ ஆலனய உு ஆலைெரிக்கலமவிய ் அமபருநிறுவனங்ெரிக்களும் GM ் அமெரிக்கமடுத்திருக்கும் குறிப் ஆலபப்
பின்பற்றி ி நெடக்ெரிக்கவிருக்கின்றன என்பது நிச்களை சேயம்.  ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்க ஆலல
ஒருவருக்் அமெரிக்கமருவர் எதிரமய் நிறுத்துவதற்கு ி நெமடுெரிக்கடந்த வமெரிக்கன உற்பத்தி
் அமபருநிறுவனங்ெரிக்கள் ஒரு களை சேர்வளை சதகளை சே மூளை சு ஆலைமபமயத் ஆலத ் அமெரிக்கமண்டிருக்கிற நி ஆலு ஆலையில்,

அவற் ஆலற எதிர்த்துப் ளை சபமரமடுவதற்கு வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களும்
ஒரு களை சேர்வளை சதகளை சே மூளை சு ஆலைமபமயத் ஆலதக் ் அமெரிக்கமண்டிருக்ெரிக்க ளை சவண்டும்.

மூன்றமவதமெரிக்க,  இந்த மூடல்ெரிக்களில் ் அமபரும் களை சேமூெரிக்க ி நெமகளை சேமும்
களை சேம்பந்தப்பட்டுள்ல ஆலதக் ெரிக்கணக்கில் ் அமெரிக்கமண்டு,  வமெரிக்கன உற்பத்தித்
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள்,  ளை சபமரமட்டத்தில் ெரிக்கரம்ளை செரிக்கமர்க்ெரிக்க அ ஆலனத்துத்
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்க ஆலலயும் ளை சி நெமக்கி ெரிக்கரம்நீட்ட ளை சவண்டும்.  ஒரு ் அமபமதுவமன
ளை சபமரமட்டத்தில் ி நெம் அமடங்கிலும் உள்ல ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கலது ஆதர ஆலவ அணிதிரட்ட
ளை சவண்டும் என்பளை சத இதன் ் அமபமருலமகும். வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின்
வமழ்க் ஆலெரிக்கநி ஆலு ஆலை ஆலல் அமெெரிக்க ஆலல அழித்திருக்கின்ற அளை சத ஆளும் வர்க்ெரிக்க எதிர்ப்புரட்சி
தமன் ் அமடட்ரமயிட், ு ஆலைமர்ட்ஸடவுன் ல் அமெற்றும் ி நெம் அமடங்கிலுல் அமெமன பிற ி நெெரிக்கரங்ெரிக்களிு ஆலைமன
களை சேமூெரிக்க ி நெமகளை சேத்தின் பின்னமலும் இருக்கிறது.

வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் ல் அமெத்தியில் ் அமதமழிற்களை சேம ஆலு ஆலை களை சேமல் அமெமனியத்
் அமதமழிு ஆலைமலர் ெரிக்கமிட்டிெரிக்க ஆலல உருவமக்குவதமனது அவர்ெரிக்களின் ளை சபமரமட்டங்ெரிக்க ஆலல
UPS ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள், ஆசிரியர்ெரிக்கள், எண்் அமணய் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள், உருக்ெரிக்கம ஆலு ஆலை
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ளை சகளை சே ஆலவத் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் உள்ளிட்ட ் அமதமழிு ஆலைமல
வர்க்ெரிக்கத்தின் ஏ ஆலனய பிரிவுெரிக்களின் ல் அமெற்றும் ளை சவ ஆலு ஆலைவமய்ப்பற்றவர்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும்
ல் அமெமணவர் இ ஆலலஞர்ெரிக்களின் ளை சபமரமட்டங்ெரிக்களுடன் இ ஆலணக்கும்.  ளை சவ ஆலு ஆலைெரிக்கள்,
வமழ்க் ஆலெரிக்க நி ஆலு ஆலை ஆலல் அமெெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ் அமதமழிு ஆலைமல வர்க்ெரிக்கத்தின் களை சேமூெரிக்க உரி ஆலல் அமெெரிக்கள்
மீதமன இருெரிக்கட்சித் தமக்குத ஆலு ஆலை எதிர்த்தமன ஒரு ் அமபமதுளை சவ ஆலு ஆலைநிறுத்தத் ஆலத
ளை சி நெமக்கியதமெரிக்க ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கலது ளை சபமரமட்டங்ெரிக்களின் தர்க்ெரிக்கம் அ ஆலல் அமெயும்.

இறுதியமெரிக்க, இது, ் அமதமழிு ஆலைமல வர்க்ெரிக்கத் ஆலத ஏளை சதனும் ஒரு முது ஆலைமளிக்கு எதிரமெரிக்க
ல் அமெட்டும் அல்ு ஆலைமல் அமெல் ஒட்டு் அமல் அமெமத்த முது ஆலைமளித்துவ அ ஆலல் அமெப்புமு ஆலறக்கும்,
ுப்பதாகவும் ஜெனி நெமயெரிக்கக் ெரிக்கட்சி ல் அமெற்றும் குடியரசுக் ெரிக்கட்சி ஆகிய ் அமபருநிறுவனக்
ெரிக்கட்டுப்பமட்டிலுள்ல இரண்டு ெரிக்கட்சிெரிக்களுக்கும் எதிரமெரிக்க நிறுத்துகின்ற ஒரு
அரசியல் ளை சபமரமட்டல் அமெமகும். ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் அதிெரிக்கமரத்துக்ெரிக்கமெரிக்கப் ளை சபமரமடுகின்ற
ஒரு சுயமதீனல் அமெமன அரசியல் களை சேக்தியமெரிக்க தங்ெரிக்க ஆலல ஒழுங்ெரிக்க ஆலல் அமெத்துக் ் அமெரிக்கமண்டமல்
ல் அமெட்டுளை சல் அமெ களை சேமூெரிக்க உறவுெரிக்களில் ஒரு அடிப்ப ஆலடயமன ல் அமெற்றும் புரட்சிெரிக்கரல் அமெமன
ல் அமெமற்றம் நிெரிக்கழ்வது களை சேமத்தியல் அமெமகும்.

் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள் முது ஆலைமளித்துவ களை சேந் ஆலத ஆலய புனிதல் அமெமனதமெரிக்க
ஒப்புக்் அமெரிக்கமள்வமர்ெரிக்கலமயின்,  அவர்ெரிக்கலமல் ஆ ஆலு ஆலை மூடல்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ஊதிய
் அமவட்டுக்ெரிக்க ஆலல எதிர்த்துப் ளை சபமரமட முடியமது.  ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் ஒரு
பதில்தமக்குது ஆலைமனது வங்கிெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ் அமபரும் ் அமபருநிறுவனங்ெரிக்களின் பிடி ஆலய
உ ஆலடத்து உு ஆலைெரிக்கப் ் அமபமருலமதமரத் ஆலத தனியமர் இு ஆலைமபத்துக்ெரிக்கமெரிக்க அல்ு ஆலைமல் அமெல்
ல் அமெனிதத் ளை சத ஆலவெரிக்க ஆலல பூர்த்தி ் அமகளை சேய்வதற்ெரிக்கமய் ல் அமெறுஒழுங்ெரிக்க ஆலல் அமெப்பு ் அமகளை சேய்கின்ற
ளை சி நெமக்ெரிக்கம் ் அமெரிக்கமண்ட ஒரு ளை சகளை சேமகளை சேலிகளை சே மூளை சு ஆலைமபமயத்தமல் வழிி நெடத்தப்பட ளை சவண்டும்.
GM ளை சபமன்ற பிரம்ல் அமெமண்டல் அமெமன ் அமபருநிறுவனங்ெரிக்கள் பணக்ெரிக்கமரர்ெரிக்களின்
வி ஆலலயமட்டுப்் அமபமருட்ெரிக்கலமய் இல்ு ஆலைமல் அமெல்,  ் அமபமது நிறுவனங்ெரிக்கலமெரிக்க,
் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்களின் கூட்டுட ஆலல் அமெெரிக்கலமெரிக்க அவர்ெரிக்கலமல் ுப்பதாகவும் ஜெனி நெமயெரிக்கரீதியமெரிக்க
ெரிக்கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற ஆலவயமெரிக்க உருல் அமெமற்றப்பட ளை சவண்டும்.

WSWS வமெரிக்கன உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர் சுற்றிதழ் (The  WSWS  Autoworker

Newsletter) ஒரு இ ஆலணயவழி அவகளை சேரக் கூட்டத் ஆலத புதனன்று இரவு 8  ல் அமெணி
EST/7  ல் அமெணி CST க்கு ி நெடத்துகிறது.  GM, Lear  ல் அமெற்றும் ஏ ஆலனய பிற வமெரிக்கன
உற்பத்தித் ் அமதமழிு ஆலைமலர்ெரிக்கள்,  நிறுவனங்ெரிக்கள் ல் அமெற்றும் ் அமபருநிறுவனக்
ெரிக்கட்டுப்பமட்டிு ஆலைமன UAW க்கு எதிரமன தல் அமெது ளை சபமரமட்டங்ெரிக்க ஆலல
ஐக்கியப்படுத்துவதற்ெரிக்கமன ஒரு மூளை சு ஆலைமபமயத் ஆலத இந்தக் கூட்டம்
விவமதிக்ெரிக்கவிருக்கிறது.  இந்தக் கூட்டத்தில் எவ்வமறு பங்கு் அமெரிக்கமள்வது என்பது
குறித்த விவரங்ெரிக்க ஆலலப் ் அமபற 555888 க்கு குறுஞ்் அமகளை சேய்தி அனுப்புங்ெரிக்கள், அல்ு ஆலைது
இங்ளை செரிக்க பதிவு் அமகளை சேய்யுங்ெரிக்கள்.

இந்தியியாவில் ் தலியாடர்புகளுக்க: 06 37 99 41 408

https://mailchi.mp/2ada640238a3/auto
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