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2019  ஆம் ஆண்ட்டானத,  உலகெங்கிலும் ் வம் வேவேலலநிறுத்தங்ெள,
ஆர்ப்ப்ப்டாட்டங்ெள மற்றும் ம் வேர்க்ெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் ஏவேலனய
கம் வேளிப்ப்ப்டாடுெளின் ஓர் அவேலலயுடன் ஆவர்க்க போரம்பிக்கின்றத.

பிவர்க்க போர்டான்சில,  “மஞ்சள சீருவேலட"  ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெள அம் வேற்றின் 10
ஆம் ம் வே்டாவர்க்க போரத்தில நுவேலில் நுழைந்தளளதடன்,  ந்டாகடங்கிலும் இருந்த
ெடந்த ம் வே்டாவர்க்க போரயிறுதியில குவேலறந்தப்பட்சம் 85,000  ் வப்பர் அந்த
ஆர்ப்ப்ப்டாட்டங்ெளில ெலந்த கெ்டாண்டிருந்தனர்,
் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டக்ெ்டாவர்க்க போரர்ெளின் இந்த எண்ணிக்வேலெ கத்டாடர்ச்சிய்டாெ
இவர்க்க போரண்ட்டாம் வேத ம் வே்டாவர்க்க போரம்டாெ அதிெரித்திருந்தத. சம்ப்பள உயர்வின்வேலம
மற்றும் அவர்க்க போரசு ப்பளளிக்கூடங்ெளின் ப்படு் வம்டாசம்டான நிவேலலவேலமெள
சம்ப்பந்தம்டாெ ஆசிரியர்ெளத "சிம் வேப்பு ் வப்பன்டா"  ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெளும்
இந்த மஞ்சள சீருவேலடய்டாளர்ெளுடன் ் வசர்ந்திருந்தன.

இந்திய்டாவில,  ப்பத்த மிலலியன் ெணக்ெ்டான கத்டாழில்டாளர்ெள
ந் வவர்க்க போரந்திவர்க்க போர ் வம்டாடியின் இந்த ் வமல்டாதிக்ெம் வே்டாத பி் வக்கவாத பிஜேபி ெட்சியின்
ம் வேலதச்டாரி கெ்டாளவேலெெளுக்கு எதிவர்க்க போர்டாெ ெடந்த ம் வே்டாவர்க்க போரம் இவர்க்க போரண்டு
ந்டாட்ெள ் வம் வேவேலலநிறுத்தத்தில ப்பங்கெடுத்தனர். ம் வேவர்க்க போரல்டாற்றின் மிெப்
கப்பரிய ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெளில ஒன்ற்டான இதில சுவர்க்க போரங்ெத்
கத்டாழில்டாளர்ெள,  உற்ப்பத்தித்தவேலற கத்டாழில்டாளர்ெள,
் வப்ப்டாக்கும் வேவர்க்க போரத்த கத்டாழில்டாளர்ெள, அவர்க்க போரசு கத்டாழில்டாளர்ெள மற்றும்
இன்னும் ப்பல தவேலற கத்டாழில்டாளர்ெளும் ப்பங்கெடுத்தனர்.

கமக்சி் வெ்டாவில,  "மக்கிலல்டா் வட்டாவர்க்க போர்டா"  (maquiladora) ஆவேலலெள
எங்கிலும் ் வம் வேவேலலநிறுத்தங்ெளும் ஆவேலல ஆக்கிவர்க்க போரமிப்புெளும்
ப்பவர்க்க போரவி ம் வேருகின்றன,  இம் வேற்றில அகமரிக்ெ்டாவின் கடக்ச்டாஸ
ம்டாநிலத்தின் பிகவர்க்க போர் பிரௌன்ஸவில (Brownsville) எலவேலலக்கு அருகில
மட்டாகம்டாகவர்க்க போர்டாஸ நெரின் 45 ஆவேலலெள 70,000 கத்டாழில்டாளர்ெளின்
தன்னிச்வேலசய்டான ் வம் வேவேலலநிறுத்த வேலமயம்டாெ இருந்தத.  அந்த
கத்டாழில்டாளர்ெள இன்றிலிருந்த ஒரு கப்ப்டாத
் வம் வேவேலலநிறுத்தத்திற்கு அவேலில் நுழைப்பு விடுத்தளளனர்.

அகமரிக்ெ்டாவில,  அந்ந்டாட்டின் இவர்க்க போரண்ட்டாம் வேத மிெப்கப்பரிய
ம்டாம் வேட்டம்டான ல்டாஸ ஏஞ்சலஸ ஒருங்கிவேலணந்த ப்பளளி
பிவர்க்க போர்டாந்தியத்தில 33,000  ஆசிரியர்ெள திங்ெளன்று ஒரு
் வம் வேவேலலநிறுத்தம் கத்டாடங்கினர்,  அ் வத் வம் வேவேலளயில ஆயிவர்க்க போரக்
ெணக்ெ்டான ஆசிரியர்ெளும் அம் வேர்ெளின் ஆதவர்க்க போரம் வே்டாளர்ெளும்
ம் வேடக்கு ெலி் வப்ப்டார்னிய்டாவின் ஆக்ல்டாந்த நெவர்க்க போரத்தில கப்ப்டாதக்
ெலவி மீத்டான த்டாக்குதலெளுக்கு எதிவர்க்க போர்டாெ ப்பங்கெடுத்தனர்.

ெடந்த்டாண்டு ் வமற்கு ் வம் வேர்ஜினிய்டா,  அரி் வச்டான்டா,  ஆக்ல்டாந்த
மற்றும் ஏவேலனய ம்டாநிலங்ெளில நடந்த ் வம் வேவேலலநிறுத்தங்ெள
மற்றும் ஆர்ப்ப்ப்டாட்டங்ெவேலளத் கத்டாடர்ந்த மற்கற்டாரு "ெலவிய்டாளர்
எழுச்சிவேலயக்"  குறித்த ஊடெ கசய்திெள எச்சரிக்கின்றன
என்ற்டாலும்,  இந்த முவேலற இவேலம் வே க்கவாத பிஜேனந்டாயெ ெட்சியினத
ெட்டுப்ப்ப்டாட்டில உளள ம்டாநிலங்ெளில நிெில் நுழைவுளளன.  இன்றுடன்
25  ஆம் ந்டாளில நுவேலில் நுழைந்த ம் வேருகின்ற அவர்க்க போரசு முடக்ெத்திற்கு
இவேலட் வய ெட்ட்டாய விடுப்பில அனுப்ப்பப்ப்பட்ட அலலத சம்ப்பளம்

ம் வேில் நுழைங்ெப்ப்பட்டாத மத்திய அவர்க்க போரசின் 800,000  கத்டாழில்டாளர்ெளிவேலட் வய
அதிெரித்த ம் வேரும் எதிர்ப்புடன் ம்டாணம் வேர்ெள மற்றும்
கத்டாழில்டாளர்ெளின் ஆதவர்க்க போரவு கப்பற்றிருந்த இந்த ஆசிரியர்ெளின்
் வெ்டாப்பம் இவேலணந்தளளத.

் வநற்று ஐ் வவர்க்க போர்டாப்ப்ப்டா எங்கிலும்டான விம்டானப் ் வப்ப்டாக்கும் வேவர்க்க போரத்வேலத
சிக்ெலுக்கு உளள்டாக்கிய ் வக்கவாத பிஜேர்மன் விம்டான நிவேலலய ப்ப்டாதெ்டாப்புப்
ப்பணி கத்டாழில்டாளர்ெளின் ஒரு ் வம் வேவேலலநிறுத்தம்;  நியூசில்டாந்தில
ெடந்த ஆண்டு நடந்த 24  மணி ் வநவர்க்க போர கசவிலியர்
் வம் வேவேலலநிறுத்தம் மற்றும் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெவேலளத் கத்டாடர்ந்த, அங்் வெ
நடந்த 3,700  மருத்தம் வேர்ெளின் ் வம் வேவேலலநிறுத்தம;  கதன்
ஆபிரிக்ெ்டாவில ப்பவர்க்க போரவி ம் வேரும் தங்ெச் சுவர்க்க போரங்ெம் மற்றும்
பிள்டாட்டினச் சுவர்க்க போரங்ெ கத்டாழில்டாளர்ெளின் ் வம் வேவேலலநிறுத்தங்ெள;
மற்றும் அதிெ எரிகப்ப்டாருள விவேலலயுயர்வுெளுக்கு எதிவர்க்க போர்டாெ
ஜிப்ப்ப்டாப்் வம் வேயில நடந்த ப்ப்டாரிய ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெள ஆகியவேலம் வே
கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெ எதிர்ப்பின் ஏவேலனய கம் வேளிப்ப்ப்டாடுெளில
உளளடங்குகின்றன.

இத்தவேலெய அபிவிருத்திெள,  க்கவாத பிஜேனம் வேரி 3  இல WSWS அதன்
"2019    இல சர்ம் வே் வதச ம் வேர்க்ெப் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்திற்ெ்டான
மூ் வல்டாப்ப்டாயமும் முதல்டாளித்தம் வே பிற்் வப்ப்டாக்குத்தனத்திற்கு எதிவர்க்க போர்டான
அவர்க்க போரசியல ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டமும்"  என்ற அறிக்வேலெயில கம் வேளியிட்ட
ப்பகுப்ப்ப்டாய்வேலம் வே உறுதிப்ப்படுத்தகின்றன.

“2018  இன் சமூெ அவேலமதியின்வேலமயினத ஆவர்க்க போரம்ப்ப
கம் வேளிப்ப்ப்டாடுெள இந்த புதிய ஆண்டிலும் கத்டாடரும்,”  என்று
WSWS எழுதியத.  “நீண்டெ்டாலம்டாெ ஒடுக்ெப்ப்பட்டு ம் வேந்தளள
மற்றும் நிவர்க்க போர்டாெரிக்ெப்ப்பட்டு ம் வேந்தளள கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெம் அதன்
கச்டாந்த சுய்டாதீனம்டான நலன்ெவேலள ம் வேலியுறுத்த கத்டாடங்கி
உளளத.  பிவர்க்க போர்டான்ஸிலும்,  அகமரிக்ெ்டாவிலும் மற்றும் சர்ம் வே் வதச
அளவிலும் ப்ப்டாரிய சமூெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெளின் கம் வேடிப்பு புதிய
புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர ெ்டாலெட்டத்தின் கத்டாடக்ெத்வேலதச் சமிக்வேல்
கசய்கின்றன.”

ம்டார்க்சிஸடுெள ம் வேர்க்ெப் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்வேலத ஒரு புறநிவேலல
நிெழ்வு் வப்ப்டாக்ெ்டாெ ஆய்வு கசய்கின்றனர்,  இந்த புறநிவேலல
நிெழ்வு் வப்ப்டாக்கின் ம் வேடிம் வேமும் தன்வேலமயும் முதல்டாளித்தம் வே
அவேலமப்புமுவேலறயின் இயலபிலிருந்த எழுகின்றன.  ம் வேர்க்ெ
் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தினத அபிவிருத்தியின் தர்க்ெமும், இந்த தர்க்ெத்வேலத
நனவுபூர்ம் வேம்டாெ புரிந்த கெ்டாளம் வேதம் ் வச்டாசலிச இயக்ெம் மற்றும்
கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெத்தின் முன்் வனறிய அடுக்குெளின்
நவேலடமுவேலற் வய்டாடு ் வந்டாக்குநிவேலல கெ்டாளம் வேதற்கு
இன்றியவேலமய்டாதத்டாகும்.

ம் வேர்க்ெப் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் ப்பல் வம் வேறு அம்சங்ெள ெடந்த்டாண்டின்
் வப்ப்டாத அதிெரித்தளவில கதளிம் வே்டாகி உளளத.

முதல்டாம் வேத்டாெ,  ம் வேர்க்ெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டம் ஒரு சர்ம் வே் வதச
நிெழ்ச்சிப்் வப்ப்டாக்ெ்டாெ அபிவிருத்தி அவேலடந்த ம் வேருகிறத.
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முதல்டாளித்தம் வே உற்ப்பத்தியின் பூ் வெ்டாளமயம்டாக்ெம் உலெப்
கப்ப்டாருள்டாத்டாவர்க்க போரத்வேலத அச்டாத்டாவர்க்க போரண மட்டத்திற்கு
ஒருங்கிவேலணத்தளளதடன்,  ஒவ்கம் வே்டாரு ந்டாட்டின்
தவேலலவிதிவேலயயும் ஒருங்கிவேலணத்த ம் வேருகிறத.  கம் வேறும் வன
ம் வேணிெ ப்பரிம் வேர்த்தவேலனெள மட்டும் பூ் வெ்டாளமயப்ப்படவிலவேலல,
ம்டாற்டாெ ம் வேர்க்ெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்ட் வம—அதன் உளளடக்ெத்திலும்
ம் வேடிம் வேத்திலும் இவர்க்க போரண்டு விதத்திலும் பூ் வெ்டாளமயப்ப்பட்டுளளத.
ஒ் வவர்க்க போர கப்பருநிறும் வேனங்ெள்டால சுவர்க்க போரண்டப்ப்படும் கத்டாழில்டாளர்ெள,
கப்பருகியளவில இவேலணய அணுெல ம் வேசதி மூலம்டாெ
முன்கன்டாரு் வப்ப்டாதம் இலல்டாத உலெள்டாவிய கத்டாவேலலத்கத்டாடர்பு
முவேலறெவேலள தம்மெத்் வத கெ்டாண்டுளளனர்.

இவர்க்க போரண்ட்டாம் வேத கத்டாழில்டாள-ம் வேர்க்ெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின்
ம் வேளர்ச்சிய்டானத,  முதல்டாளித்தம் வே ஆளும் உயவர்க்க போரடுக்கின்
கெ்டாளவேலெெள மீத்டான அவேலனத்த எதிர்ப்வேலப்பயும் நசுக்ெ ந்டான்கு
தச்டாப்தங்ெள்டாெ கசயலப்பட்டு ம் வேந்தளள தற்் வப்ப்டாவேலதய
கத்டாழிற்சங்ெங்ெள மற்றும் அவேலமப்புெளுக்கு எதிவர்க்க போர்டான ஒரு
கிளர்ச்சிெவர்க்க போர ம் வேடிம் வேத்வேலத எடுத்த ம் வேருகிறத.

கமக்சி் வெ்டாவில ் வம் வேவேலலநிறுத்தங்ெள கம் வேடிப்ப்ப்டார்ந்த கிளர்ச்சி
தன்வேலமவேலய எடுத்தளளதடன்,  கத்டாழில்டாளர்ெள அம் வேர்ெளின்
ப்பணத்வேலத கத்டாழிற்சங்ெங்ெள கெ்டாளவேலளயடிப்ப்பத்டாெ ெண்டித்த
சமூெ ஊடெங்ெளில ெருத்தக்ெவேலளப் ப்பதிவு கசய்த
ம் வேருகிற்டார்ெள.  பிவர்க்க போர்டான்சில,  மஞ்சள சீருவேலட ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெள
கத்டாழிற்சங்ெங்ெளில இருந்தம் மற்றும் அம் வேற்றுடன் இவேலணந்த
அவர்க்க போரசியல அவேலமப்புெளில இருந்தம் சுய்டாதீனம்டாெவும்
அம் வேற்றிற்கு எதிவர்க்க போர்டாெவும் அபிவிருத்தி அவேலடந்தன என்ற
உண்வேலமயின்டா் வல் வய நீண்டு ம் வேந்தளளன.  அகமரிக்ெ்டாவில,
மக்ெளகத்டாவேலெயில உயர்மட்ட ஐந்த சதவீதத்தினர் அலலத
ஒரு் வம் வேவேலள ஒரு சதவீதத்தினவர்க்க போரத ம் வேரும் வே்டாய்ெளில
உளளடங்கியுளள தனிநப்பர்ெள்டால தவேலலவேலம த்டாங்ெப்ப்படும்
ஆசிரியர் சங்ெங்ெள,  ல்டாஸ ஏஞ்சலஸ ் வம் வேவேலலநிறுத்தத்வேலதத்
தடுக்ெ அம் வேற்ற்டால ஆனமட்டும் அவேலனத்தம் கசய்த ப்ப்டார்த்த
பின்னர், ெடந்த்டாண்டு ஆசிரியர் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெளின் ் வப்ப்டாத அவேலம் வே
என்ன ப்ப்டாத்திவர்க்க போரம் ம் வேகித்தன் வம் வே்டா மீண்டும் இப்் வப்ப்டாதம் அவேலத் வய
கசய்த அப்் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெவேலளத் தனிவேலமப்ப்படுத்த அவேலனத்த
் வம் வேவேலலெவேலளயும் கசய்த ம் வேருகின்றன.

கத்டாழிற்சங்ெங்ெளுக்கு எதிவர்க்க போர்டான கத்டாழில்டாளர்ெளின் அதிெரித்த
ம் வேரும் கிளர்ச்சிய்டானத,  அவேலம் வே இன்னமும் "கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெ
அவேலமப்புெள"  என்று ம் வே்டாதிடுப்பம் வேர்ெளின் அவேலனத்த
ெருத்தக்ெவேலளயும் மறுத்தளிக்கின்றன.

மூன்ற்டாம் வேத்டாெ, இந்த ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெவேலள எத உந்திச் கசலகின்றன
என்ற்டால கம் வேறும் வன ச்டாத்டாவர்க்க போரணம்டான ் வம் வேவேலலத்தல பிவர்க்க போரச்சிவேலனெள
இலவேலல. அவேலம் வே சமூெ சமத்தம் வேமின்வேலமயின் ப்ப்டாரிய அதிெரிப்பு
மீத அதிெரித்த ம் வேரும் ஆழ்ந்த ் வெ்டாப்பத்த்டால
உயிரூட்டப்ப்பட்டிருப்ப்பதடன்,  முதல்டாளித்தம் வே
அவேலமப்புமுவேலறயுட் வன் வய கூட அதிெரித்தளவில ் வநவர்க்க போரடிய்டாெ
் வம்டாதலுக்கு ம் வேந்த கெ்டாண்டிருக்கின்றன.  ஆெ் வம் வே இத்தவேலெய
் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெளின் தர்க்ெம்,  ஆளும் ம் வேர்க்ெத்தின் ஒட்டுகம்டாத்த
அவர்க்க போரசியல எந்திவர்க்க போரத்தடனும் கத்டாழில்டாளர்ெவேலள ் வம்டாதலுக்குக்
கெ்டாண்டு ம் வேருகின்றத.

இறுதிய்டாெ,  மிெ முக்கிய முக்கியத்தம் வேம்டாெ,  ம் வேர்க்ெ
் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் ம் வேளர்ச்சிய்டானத ம் வேசதி ப்பவேலடத்த நடுத்தவர்க்க போர
ம் வேர்க்ெத்தின் புத்திஜீவித அவர்க்க போரசியல பிவர்க்க போரதிநிதிெளின் அவேலனத்த
ம்டார்க்சிச-வி் வவர்க்க போர்டாத தத்தம் வேங்ெவேலளயும் கம் வேடித்தச் சிதறடித்த

ம் வேருகிறத,  அவேலம் வே இனம் மற்றும் ப்ப்டாலின அவர்க்க போரசியலுக்குச்
ச்டார்ப்ப்டாெ இருந்த,  முதல்டாளித்தம் வே சமூெத்தின் ம் வேர்க்ெ
பிளவுெளத முக்கியத்தம் வேம் மற்றும் கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெத்தின்
புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர ப்ப்டாத்திவர்க்க போரத்வேலத மறுக்கின்றன. இத்தவேலெயம் வேற்றில மிெவும்
சமீப்பத்தியத,  கிரீஸில சிரிச்டாவுக்கும் மற்றும் ஏவேலனய ் வப்ப்டாலி-
இடத ெட்சிெளுக்கும் சித்த்டாந்த ஆ் வல்டாசெவர்க்க போர்டான ச்டாந்த்டால மூஃப்
(Chantal  Mouffe) இன் எழுத்தக்ெளிலும் மற்றும் ் வதசியம் வே்டாத
அடிப்ப்பவேலடயில்டான இம் வேரின் "இடத க்கவாத பிஜேனவர்க்க போரஞ்செம் வே்டாதத்தின்"
முன்கம்டாழிவுெளிலும்,  மற்றும் "கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெத்திற்கு
இருப்பியலரீதியில்டான [அத்டாம் வேத புறநிவேலலரீதிய்டாெ நிலவும்]
தனிச்சலுவேலெவேலயச் ச்டாட்டும்"  நப்பர்ெவேலள கம் வேளிப்ப்பவேலடய்டாெ இம் வேர்
நிவர்க்க போர்டாெரிப்ப்பதிலும் உளளடங்கி உளளன.

கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெம் என்ன முடிவுெவேலள எடுக்ெ ் வம் வேண்டும்?

முதல்டாம் வேத்டாெ,  ம் வேர்க்ெப் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் அபிவிருத்திய்டானத,
ஒவ்கம் வே்டாரு ந்டாட்டிலும் மற்றும் சர்ம் வே் வதச அளவிலும், எதிர்ப்பின்
ஒவ்கம் வே்டாரு கம் வேவ்் வம் வேறு கம் வேளிப்ப்ப்டாட்வேலட ஒருங்கிவேலணக்ெவும்,
ஒன்றிவேலணக்ெவும் ச்டாம்டானிய கத்டாழிலிட நடம் வேடிக்வேலெ
குழுக்ெள்டாெ சுய்டாதீன அவேலமப்புெவேலள உரும் வே்டாக்கும் வேத
அம் வேசியம்டாகும்.

இத் வப்ப்டான்ற சுய்டாதீனம்டான அவேலமப்புெவேலள உரும் வே்டாக்ெ
ெடந்த்டாண்டு முடிவில முக்கிய முன்முயற்சிெள எடுக்ெப்ப்பட்டன—
அகமரிக்ெ்டாவில ம் வே்டாெனத்தவேலற கத்டாழில்டாளர்ெள மற்றும் ஏவேலனய
கத்டாழில்டாளர்ெள்டால ம் வேழிெ்டாட்டும் கூட்டுக் குழு மற்றும் ச்டாம்டானிய
குழுக்ெள அவேலமக்ெப்ப்பட்டன,  மற்றும் இலங்வேலெயில இலங்வேலெ
் வத்டாட்டத் கத்டாழில்டாளர்ெளின் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்வேலத ஒழுங்ெவேலமக்ெ ஒரு
நடம் வேடிக்வேலெ குழு உரும் வே்டாக்ெப்ப்பட்டத.  ந்டான்ெ்டாம் அகிலத்தின்
அவேலனத்தலெ குழுவினத தவேலலவேலமயின் கீழ் கம் வேளிப்ப்பட்ட
இத்தவேலெய முன்முயற்சிெள,  விரிம் வே்டாக்ெப்ப்பட்டு அபிவிருத்தி
கசய்யப்ப்பட ் வம் வேண்டும்.

இவர்க்க போரண்ட்டாம் வேத்டாெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்திற்ெ்டான புதிய அவேலமப்புெளின்
ஸத்டாபிதம் கத்டாழில்டாள ம் வேர்க்ெத்தின் ஒரு புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர அவர்க்க போரசியல
தவேலலவேலமவேலய —அத்டாம் வேத ICFI மற்றும் அதன் ் வதசிய
பிரிவுெள்டான ் வச்டாசலிச சமத்தம் வேக் ெட்சிெவேலள—
ெட்டவேலமப்ப்பதடன் இவேலணக்ெப்ப்பட்டிருக்ெ ் வம் வேண்டும்.  ம் வேர்க்ெ
் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் ம் வேளர்ச்சி ஒரு புறநிவேலலய்டான நிெழ்ச்சிப்் வப்ப்டாக்கு
என்ற்டாலும்,  முதல்டாளித்தம் வேத்திற்கு எதிவர்க்க போர்டான ஒரு புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர
இயக்ெம்டாெ அத அபிவிருத்தி அவேலடம் வேதற்கு புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர ெட்சியின்
தவேலலயீடு அம் வேசியம்டாகும்.  புறநிவேலலப் ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டங்ெளில
கத்டாழில்டாளர்ெள ஈடுப்பட்டிருந்த்டாலும் அம் வேர்ெளுக்கு அம் வேசியம்டான
அெநிவேலல நனவேலம் வேப் புகுத்தம் வேதற்கு இத்தவேலலயீடு
அம் வேசியம்டாகும்.

ம் வேர்க்ெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் ம் வேளர்ச்சி மட்டுமலல,  ம்டாற்டாெ அதன்
குறிப்பிட்ட ம் வேடிம் வேமும் கூட,  ICFI ஆல எதிர்் வந்டாக்ெப்ப்பட்டத
த்டான். “தத்தம் வே்டார்த்தரீதியிலும் நவேலடமுவேலறயளவிலும்,” க்கவாத பிஜேனம் வேரி 3
அறிக்வேலெ விம் வேரிக்கிறத, “ICFI மட்டு் வம சர்ம் வே் வதச கத்டாழில்டாள
ம் வேர்க்ெத்தின் ஒ் வவர்க்க போர புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர அவர்க்க போரசியல ெட்சிய்டாெ மற்றும்
உண்வேலமய்டான ம்டார்க்சிசத்தின் ஒ் வவர்க்க போர பிவர்க்க போரதிநிதிய்டாெ ஸத்டாபித்தக்
கெ்டாண்டுளளத.”

2019  இல ம் வேர்க்ெ ் வப்ப்டாவர்க்க போர்டாட்டத்தின் அதிெரிப்ப்ப்டானத,  புறநிவேலல
அபிவிருத்தியின்டாலும் மற்றும் புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர ெட்சியின்
தவேலலயீட்டின்டால உந்தப்ப்படும் வேதடன் ஒன்றிவேலணந்த,  முன்பினும்
அதிெ ப்பகிவர்க்க போரங்ெம்டாெ ஒரு ் வச்டாசலிச,  சர்ம் வே் வதசியம் வே்டாத,  புவர்க்க போரட்சிெவர்க்க போர
ம் வேடிம் வேத்வேலத கப்பறும்.
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