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மக்ரரோன் பிரரஞ்சு சமூக திட்டங்களில
ர் வெட்டுக்குக்களடுக்களை அறிவிக்கிறிவிக்கிறோர
By Francis Dubois,
ஆகஸ்ட் 31 அன்று அரஅரச அரசாங்கம் கம் த் அரசாழில் விதிமு் விதிமுறல் விதிமுறைக் விதிமுறவ
அழிப்ப்ற்க அரசான
அ்ன்
உத்்ரத்தரவ அரசா் விதிமுற்தரவாணைக் விதிமுறவ
முன்் விதிமுறத்தரவப்ப்ற்கு மூன்று ூன்று ந அரசாட்களுக்கு முன்ன் அரசாக, பிர்ம
மந்திரி எட்த்தரவ அரசார்ட் பிலிப் "பிகம் தரஞ்சு அரசமூக ம அரசாதிரியின்"
எஞ்சியத்தரவற்றுடனும்
அத்தரவர்
முழு் விதிமுறமய அரசாக
முறித்த
கம் தக அரசாள்த்தரவ் விதிமுற்யிட்டு கம் த் அரசாடர்ச்சிய அரசான பல ூன்று நடத்தரவடிக்் விதிமுறகக் விதிமுறவ
அறிவித்் அரசார்.
அரசமூக
ூன்று நலன்புரித்திட்ட
மு் விதிமுறல் விதிமுறைக் விதிமுறவ
"ூன்று நவீனப்படுத்தகிுகிறல் விதிமுறை அரசாம்" என்ல் விதிமுறை அரச அரசாக்குுகிறப அரசாக்கின் கீழ, பிகம் தரஞ்சு
ஜன அரசாதிபதி இம அரசானுத்தரவல் மக்ுகிறர அரசானின் அரஅரச அரசாங்கம், 20 ஆம்
நூற்ல் விதிமுறை அரசாண்டு
ுகிறப அரசார அரசாட்டங்களில்
கம் த் அரசாழில அரசாவ
த்தரவர்க்கம்
கம் தத்தரவன்கம் தல் விதிமுறைடுத்் அரசகல அரசமூக உரி் விதிமுறமக் விதிமுறவயும் அழிக்க கவம்
அ் விதிமுறமத்த த்தரவருகில் விதிமுறைத.
இந்ூன்று நடத்தரவடிக்் விதிமுறககள்
"சீர் விதிமுறமப்புகள்"
என்ப் அரசாக
முன்் விதிமுறத்தரவக்கப்பட்டன, ஆன அரசால் உண்் விதிமுறமயில் இ் விதிமுறத்தரவ முக்கிய
அரசமூக க அரசாப்பீடுகள் மற்றும் உ்வித்திட்டங்க் விதிமுறவ அத்தரவற்றின்
ூன்று நடப்பு
த்தரவடிவில்
இருந்த
க் விதிமுறரத்தவிட
ுகிறூன்று ந அரசாக்கம்
கம் தக அரசாண்டுள்வன. “இத கம் தத்தரவறும் கம் த் அரசாடக்கம் ் அரசான்,” என
எட்த்தரவ அரசார்ட் பிலிப் கம் த் அரசாழில் விதிமு் விதிமுறல் விதிமுறை உத்்ரத்தரவ அரசா் விதிமுற்தரவாணைக் விதிமுறவ
கம் தத்தரவளியிட்ட ுகிறப அரசாத கம் த்ரிவித்திருந்் அரசார்.
அ்ன்
உத்்ரத்தரவ அரசா் விதிமுற்தரவாணைகளுக்கு
கம் த் அரசாழிற்அரசங்கங்கவத
ஆ்ரத்தரவ அரசால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, அுகிற்ுகிறத்தரவ் விதிமுறவயில் ூன்று ந அரசாவ அரசாந்்ம்
அதிகரித்த த்தரவரும் மக்கள் எதிர்ப்ப அரசாலும் கம் தூன்று நருக்கப்பட்டு,
இந்் அரஅரச அரசாங்கம் ஓய்வூதியங்கள் மீத ் விதிமுறக் விதிமுறத்தரவப்ப்ற்கு
முன்ன் அரசாக, ுகிறத்தரவ் விதிமுறலத்தரவ அரசாய்ப்பின்் விதிமுறம க அரசாப்பீடு, கம் த் அரசாழில்அரச அரசார்
பயிற்சிகள், வீட்டுத்தரவஅரசதி ம அரசானியங்கள் மற்றும் மருத்தத்தரவக்
க அரசாப்பீடு என இத்தரவற்் விதிமுறல் விதிமுறை ் அரசாக்க விரும்புகில் விதிமுறைத. இந்் பட்டியல்
இவ்த்தரவவவுடன்
முடிந்தவிடவில்் விதிமுறல;
பிகம் தரஞ்சு
மு்ல அரசாளிம அரசார்களின்
அ் விதிமுறமப்ப அரசான
கம் தமகம் தடஃப்
(Medef)
கு் விதிமுறல் விதிமுறைந்்பட்அரச கூலி் விதிமுறய (SMIC) அத ்கர்க்க விரும்புத்தரவ் விதிமுற்
ஏற்கனுகிறத்தரவ சுட்டிக் க அரசாட்டியுள்வத. கம் த் அரசாழில் விதிமு் விதிமுறல் விதிமுறைக்க அரசாக
ஏற்கனுகிறத்தரவ
பயன்படுத்்ப்பட்ட அுகிற்
அணுகுமு் விதிமுறல் விதிமுறைுகிறய
இதிலும் நீடிக்கில் விதிமுறைத: அ் அரசாத்தரவத, சிக்கன ூன்று நடத்தரவடிக்் விதிமுறக் விதிமுறய
திணிக்க கம் த் அரசாழிற்அரசங்கங்களுடன் கம் தூன்று நருக்கம அரசாக கம் தஅரசயல்படுத்தரவத.
கம் த் அரசாழில அரசாவர்களின் த்தரவ அரசாங்கும் தில் விதிமுறைன் அதிகரித்த த்தரவருகில் விதிமுறைத
என்ல் விதிமுறை
ுகிறப அரசாலிக்க அரசார்தரவாணைத்் விதிமுற்
முன்் விதிமுறத்தரவத்த,
அரஅரச அரசாங்கம்
ுகிறத்தரவ் விதிமுறலத்தரவ அரசாய்ப்பின்் விதிமுறமக்க அரசான உ்விக் விதிமுறவ இல்ல அரசாகம் த் அரசாழித்த
விட்டு, மு்ல அரசாளிகளினத பங்களிப்பு இல்ல அரசாத, மக்கவ அரசால்
கம் தஅரசலுத்்ப்படும் பிரத்ுகிறயக த்தரவரியில் சிறிய உயர்் விதிமுறத்தரவக்
கம் தக அரசாண்டு அத்தரவற்் விதிமுறல் விதிமுறை பிரதியீடு கம் தஅரசய்ய விரும்புகில் விதிமுறைத. இறுதி
இலக்கு,
ுகிறத்தரவ் விதிமுறலத்தரவ அரசாய்ப்பின்் விதிமுறம
க அரசாப்பீட்டு
உ்வி் விதிமுறய
நீக்குத்தரவதம், மு்ல அரசாளிம அரசார்களுக்கு எந்்கம் தத்தரவ அரசாரு நிதியியல்
கட் விதிமுறமப்ப அரசாடுகளில் இருந்த விலக்களிப்பதம அரசாகும்.
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ுகிறத்தரவ் விதிமுறலத்தரவ அரசாய்ப்பின்் விதிமுறம மீத "கம் தபரிதம்" கண்டும் க அரசா்தரவாணை அரசாத
இருக்க அரஅரச அரசாங்கம் சூளு் விதிமுறரத்த த்தரவருகில் விதிமுறைத. அத்தரவர்கள்
ுகிறத்தரவ் விதிமுறல் விதிமுறய நிர அரசாகரித்் அரசால் அத்தரவர்களின் உ்வித்கம் த் அரசா் விதிமுறகக் விதிமுறவ
இழப்ப அரசார்கள், ுகிறமலும்
அதிகரித்்வவில்
ப அரசாதக அரசாப்பற்ல் விதிமுறை
மற்றும் கு் விதிமுறல் விதிமுறைந்் அரசம்பவ ுகிறத்தரவ் விதிமுறலக் விதிமுறவ அத்தரவர்கள் ஏற்க
ுகிறத்தரவண்டியிருக்கும்.
அரசமூக உரி் விதிமுறமக் விதிமுறவப் பறிக்கும் ுகிறூன்று ந அரசாக்கில் மற்றும் பரந்்
கம் தபருந்திரவ அரசான
"உ் விதிமுறழக்கும்
ஏ் விதிமுறழ" கம் தத்தரவகுஜனங்க் விதிமுறவ
உருத்தரவ அரசாக்கும்
ுகிறூன்று ந அரசாக்கில்,
ுகிறஜர்மனியில்
யில் ஹ அரசார்ட்ஸ்
அரசட்டங்க் விதிமுறவப் ுகிறப அரசால, இதவும் ஒரு கு் விதிமுறல் விதிமுறைவூதிய த் விதிமுறல் விதிமுறை் விதிமுறய
உருத்தரவ அரசாக்கும் ஒரு த்தரவழிய அரசாகும்.
இ்ழின் ்கத்தரவல்படி, இந்் முன்ம அரசாதிரிய அரசானத
“[ம அரசார்ககம் தரட் ் அரசாட்அரசரின் கீழ அ் விதிமுறமக்கப்பட்ட] இங்கிலீஷ
மு் விதிமுறல் விதிமுறை
மற்றும்
அ்ன்
'ுகிறத்தரவ் விதிமுறல
் விதிமுறமயங்க் விதிமுறவ'
நி் விதிமுறனவூட்டுகில் விதிமுறைத. அதில் அரசம்பவ அவவு, கல்வித்்குதி
அல்லத
ுகிறத்தரவ் விதிமுறல
கம் தஅரசய்த்தரவ்ற்க அரசான
பிருகிற்அரசம்
என
ுகிறத்தரவ் விதிமுறலத்தரவ அரசாய்ப்பற்ல் விதிமுறைத்தரவர்களுக்கு
என்ன
பரிந்த் விதிமுறரக்கப்படுகில் விதிமுறைுகிற் அரசா, அ் விதிமுற் ஏற்றுக் கம் தக அரசாள்த்தரவ் விதிமுற்த் ்விர
அத்தரவருக்கு ுகிறத்தரவறு த்தரவ அரசாய்ப்பிருக்க அரசாத, இல்் விதிமுறலகம் தயன்ல் விதிமுறை அரசால் அத்தரவர்
உ்வித்கம் த் அரசா் விதிமுறகக் விதிமுறவ உடனடிய அரசாக இழக்கும் அப அரசாயத்தில்
் விதிமுறத்தரவக்கப்பட்டிருப்ப அரசார்.”
Marianne

கம் த் அரசாழில்அரச அரசார்
பயிற்சியும்
அவ்வி்ுகிறம
் விதிமுறகய அரசாவப்படவிருக்கில் விதிமுறைத.
கம் த் அரசாழில அரசாவர்களுக்கும்
மு்ல அரசாளிம அரசார்களுக்கும்
இ் விதிமுறடயில அரசான
இ் விதிமுற்தரவாணைந்த
நிதியளித்்லும் பிரதியீடு கம் தஅரசய்யப்பட்டு, ஆ் அரசாரத்தரவவங்க் விதிமுறவ
இல அரசாபத்திற்க அரசான ஊற்றுமூலம அரசாக ஆக்குத்தரவ் விதிமுற் இலக்க அரசாகக்
கம் தக அரசாண்டு அ் விதிமுறத்தரவ ுகிறூன்று நரடிய அரசாக அரசுக்கட்டுப்ப அரசாட்டில் கட்ட அரசாயம்
் விதிமுறத்தரவக்கப்படும். Le Monde இன் ்கத்தரவல்படி, ஒரு ஆ் விதிமுற்தரவாணைக்குழு
"கம் த் அரசாழில்அரச அரசார் பயிற்சி நிதியில் கம் தஅரசய்யப்பட்ட மு்லீடு திரும்பி
த்தரவருத்தரவ் விதிமுற்" உறுதிப்படுத்தம்.
ுகிறத்தரவ் விதிமுறலத்தரவ அரசாய்ப்பற்ுகிறல் விதிமுறை அரசா் விதிமுறர
திரும்ப
ுகிறத்தரவ் விதிமுறலகளுக்குள்
கம் தக அரசாண்டு த்தரவருகிுகிறல் விதிமுறை அரசாம் என்ல் விதிமுறை ப அரசாஅரச அரசாங்குத்்னத்தின் கீழ ,
அரஅரச அரசாங்கம், கண்ணியம அரசான ுகிறத்தரவ் விதிமுறலகளுக்க அரசான நி் விதிமுறலய அரசான
விரித்தரவ அரசார்ந்்
பயிற்சிக் விதிமுறவ
நீக்கிவிட்டு,
பல்ுகிறத்தரவறு
கம் த் அரசாழில்த் விதிமுறல் விதிமுறைகளில் நிலவும் ப அரசாதக அரசாப்பற்ல் விதிமுறை ுகிறத்தரவ் விதிமுறலகள்
மற்றும்
மு்ல அரசாளிம அரசார்களின்
உடனடி
ுகிற்் விதிமுறத்தரவக் விதிமுறவ
அரச அரசார்ந்திருப்பதிலிருந்த எடுக்கப்பட்ட, நிரந்்ரம அரசான "தணுக்கு"
பயிற்சிக் விதிமுறவக் கம் தக அரசாண்டு அ் விதிமுற் பிரதியீடு கம் தஅரசய்ய ுகிறூன்று ந அரசாக்கம்
கம் தக அரசாண்டுள்வத.
அுகிற்ுகிறப அரசால, அரஅரச அரசாங்கம்
ஓய்வூதியங்க் விதிமுறவக்

இன்
குறித்த
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கம் த் அரசாடக்கத்திலிருந்த
"மறுுகிறய அரசாஅரச் விதிமுறன"

கம் தஅரசய்யவிருப்ப் அரசாகவும் அறிவித்்த. “எளி் விதிமுறமப்படுத்தகிுகிறல் விதிமுறை அரசாம்"
மற்றும்
"ஜனூன்று ந அரசாயகமயப்படுத்தகிுகிறல் விதிமுறை அரசாம்"
என்ல் விதிமுறை
ுகிறப அரசாலி
ுகிறத்தரவஷத்தில், அரஅரச அரசாங்கம் 37 ஓய்வூதிய திட்டங்க் விதிமுறவ ஒுகிறர
திட்டம அரசாக ஒருங்கி் விதிமுற்தரவாணைக்க உள்வத, அவ்வி்த்தில் பிகம் தரஞ்சு
மக்கள் அ் விதிமுறனத்தரவருக்கும், “அத்தரவர்களின் ப்வி மற்றும்
கம் த் அரசாழில்த்தரவ அரசாழக்் விதிமுறக க அரசாலம் எ் விதிமுற்யும் கருத்தில் கம் தக அரசாள்வ அரசாமல் "
ுகிறபரம்ுகிறபஅரசப்பட்ட்ன்
அடிப்ப் விதிமுறடயில்
ஒுகிறரம அரசாதிரிய அரசான
ஓய்வூதியம் இருக்கும்.
அரஅரச அரசாங்கம் என்ன கருதகில் விதிமுறைத என்ப் விதிமுற் மீண்டும் பிரிட்டனின்
முன்ம அரசாதிரிுகிறய
எடுத்தக்க அரசாட்டுகில் விதிமுறைத.
ஒவ்கம் தத்தரவ அரசாருத்தரவருக்கும்
ஒுகிறரயவவில் கு் விதிமுறல் விதிமுறைந்் ஓய்வூதியம் கி் விதிமுறடக்கும், அதிக
ஓய்வூதியம் ுகிறத்தரவண்டுுகிறத்தரவ அரசார், மு்லீட்டு நிதியங்கள் மற்றும்
க அரசாப்பீட்டு
நிறுத்தரவனங்கவத
்னிய அரசார்
ஓய்வூதியங்களில்
இ் விதிமுற்தரவாணைந்தக் கம் தக அரசாள்வ ுகிறத்தரவண்டியிருக்கும்.
மருத்தத்தரவக் க அரசாப்பீட்டு மு் விதிமுறல் விதிமுறையும் இலக்கில் ் விதிமுறத்தரவக்கப்பட்டு
த்தரவருகில் விதிமுறைத. கடந்் த்தரவ அரசாரம், கம் தப அரசாருவ அரசா் அரசார மற்றும் நிதித்த் விதிமுறல் விதிமுறை
அ் விதிமுறமச்அரசர் ப்ரூுகிறன அரசா லு ுகிறமர் (Bruno Le Maire), பல
்னிய அரசார்மயம அரசாக்கல்க் விதிமுறவ
அறிவித்் அரசார்,
இ் விதிமுறத்தரவ
அரசமூக
ுகிறஅரச் விதிமுறத்தரவக் விதிமுறவ இல அரசாப உந்த்லுக்கு அர்பணிக்கும், அத்தடன்
மக்கட்கம் த் அரசா் விதிமுறக
மீத
ூன்று ந அரசாஅரசகரம அரசான
வி் விதிமுறவவுக் விதிமுறவ
ஏற்படுத்்க்கூடிய த்தரவ் விதிமுறகயில், ்ண்ணீர் வினிுகிறய அரசாகம் அல்லத
கம் தப அரசாதத்த் விதிமுறல் விதிமுறை ுகிறப அரசாக்குத்தரவரத்த ுகிறப அரசான்ல் விதிமுறை முக்கிய அரசமூக
அல்லத
கம் த் அரசாழில்த் விதிமுறல் விதிமுறைக் விதிமுறவத்
்கர்த்த,
அத்தரவற்றின்
கம் தூன்று நறிமு் விதிமுறல் விதிமுறைக் விதிமுறவத் ்வர்த்தம்.
அரஅரச அரசாங்கம்
அ்ன்
திட்டங்க் விதிமுறவ
த்தரவ் விதிமுறரயறுக்க
கம் த் அரசாழில்நுட்பரீதியில அரசான
த்தரவ அரசார்த்் விதிமுற்க் விதிமுறவப்
பயன்படுத்தின அரசாலும்,
அ்ன்
கம் தக அரசாள்் விதிமுறக
கம் த்ளித்தரவ அரசாக
கம் தத்தரவளிப்படுகில் விதிமுறைத:
அத
கம் தபரும்
கம் தஅரசல்த்தரவந்்ர்களின்
ஆ் அரசாயத்திற்க அரசாக கம் த் அரசாழில அரசாவ த்தரவர்க்கத்தின் அரசகல அரசமூக
ுகிற்ட்டங்க் விதிமுறவயும் அழிக்கும் ஒரு ப அரசா் விதிமுற்யில் பயணிக்கத்
கம் த் அரசாடங்கி உள்வத. இக்கம் தக அரசாள்் விதிமுறக் விதிமுறய கம் தஅரசல்த்தரவந்்ர்களுக்க அரசான
த்தரவரி (Impôt sur la Fortune - ISF) சீர்திருத்்ம் கம் த்ளித்தரவ அரசாக
எடுத்தக்க அரசாட்டுகில் விதிமுறைத. இத்திட்டம் "கம் தஅரசல்த்தரவந்்ர்கள் மீ் அரசான
த்தரவரியிலிருந்த
த்தரவரும்
த்தரவருத்தரவ அரசாயில்
முக்க அரசால்
ப அரசாகம்
கு் விதிமுறல் விதிமுறைக்குகம் தமன எதிர்ப அரசார்க்கப்படுகில் விதிமுறைத. இந்் பரிசு, குறிப்ப அரசாக
கம் தஅரசல்த்தரவந்்ர்களிுகிறலுகிறய மிகப் கம் தபரும் கம் தஅரசல்த்தரவந்்ர்களுக்கு
ஆ் அரசாயம அரசாக இருக்கும்", என்று Le Monde குறிப்பிட்டத.
மக்ுகிறர அரசானின்
கம் தக அரசாள்் விதிமுறக
அடிப்ப் விதிமுறடயிுகிறலுகிறய
அரசட்டவிுகிறர அரசா்ம அரசானதம், ஜனூன்று ந அரசாயக விுகிறர அரசா்ம அரசானதம் ஆகும்.
பிகம் தரஞ்சு மக்களில் அண்மித்த மூன்றில் இரண்டு பங்கினர்
கம் த் அரசாழில் விதிமு் விதிமுறல் விதிமுறைகளுக்கு (Labor Code) எதிர அரசாக உள்வனர்
என்ல் விதிமுறை உண்் விதிமுறமக்கு இ் விதிமுறடயிலும், அத்தரவர் கம் தமகம் தடஃப் மற்றும்
கம் த் அரசாழிற்அரசங்கங்களுடன் ுகிறஅரசர்ந்த கம் த் அரசாழில் த்தரவழிமு் விதிமுறல் விதிமுறைக் விதிமுறவ
அழிக்க
திட்டமிட்டதடன், அ் விதிமுற்
திணித்் அரசார், இ்ற்கு
ூன்று ந அரசாட அரசாளுமன்ல் விதிமுறைத்தினூட அரசாக கம் தஅரசல்ல அரசா் உத்்ரத்தரவ அரசா் விதிமுற்தரவாணைகளுக்குத்
் அரசான் ூன்று நன்றி கூல் விதிமுறை ுகிறத்தரவண்டியிருக்கும்.

இந்் அரசமூக சீரழிவு கம் தக அரசாள்் விதிமுறக் விதிமுறய திணிக்க, நிதியியல்
்ன்னலக் குழு மக்க் விதிமுறவ நிரந்்ரம அரசாக மற்றும் கம் தப அரசாதத்தரவ அரசாக
ஒடுக்குத்தரவ்ற்குத் திட்டமிட்டு த்தரவருகில் விதிமுறைத. இ்ன அரசால் ் அரசான் ஒரு
புதிய "பயங்கரத்தரவ அரசா் எதிர்ப்பு அரசட்டத்திற்க அரசாக", அ் அரசாத்தரவத
அத்தரவஅரசரக அரசால
நி் விதிமுறலயின்
முக்கிய
ஒடுக்குமு் விதிமுறல் விதிமுறை
ூன்று நடத்தரவடிக்் விதிமுறகக் விதிமுறவ கம் தப அரசாதத்தரவ அரசான அரசட்டம அரசாக ம அரசாற்றுத்தரவ்ற்க அரசாக,
கம் தஅரசப்டம்பர் 25 இல் "இரண்ட அரசாத்தரவத அத்தரவஅரசர ூன்று ந அரசாட அரசாளுமன்ல் விதிமுறை
கூட்டம்",
அரஅரச அரசாங்கத்தின்
மற்கம் தல் விதிமுறை அரசாரு
முன்னுரி் விதிமுறமய அரசாக
உள்வத.
பிர அரசான்சுத்தரவ அரசா
ுகிறயில் ஹ அரசால அரசாண்டின்
ுகிறஅரச அரசாஅரசலிஸ்ட்
கட்சி
அரஅரச அரசாங்கத்் அரசால் திணிக்கப்பட்டதம் மற்றும் மக்ுகிறர அரசான அரசால்
அத்தரவர் புதிய அரசட்டம் ூன்று ந் விதிமுறடமு் விதிமுறல் விதிமுறைக்கு த்தரவரும் த்தரவ் விதிமுறரயில்
நீடிக்கப்பட்டதம அரசான
அத்தரவஅரசரக அரசால
நி் விதிமுறல,
பிர் அரசானம அரசாக
கம் த் அரசாழில அரசாவ த்தரவர்க்கத்திற்கு எதிர அரசாக திருப்பிவிடப்பட்ட் அரசாகும்.
அ்ன் ுகிறூன்று ந அரசாக்கம் ஜம் ஜூ் விதிமுறல 2016 இல் கம் த் அரசாழில அரசாவர் அரசட்டத்திற்கு
எதிர அரசான ுகிறப அரசார அரசாட்டங்க் விதிமுறவ ஒடுக்கிய ுகிறப அரசாத முழு் விதிமுறமய அரசாக
எடுத்தக்க அரசாட்டப்பட்டத.
ூன்று ந அரசாஜி
ஆக்கிரமிப்பு
மற்றும்
ஒத்த் விதிமுறழப்புத்தரவ அரசா் விச்சி ஆட்சிக்கு எதிர அரசான இரத்்ம் சிந்திய
ுகிறப அரசார அரசாட்டங்கள் உட்பட நீண்டக அரசால ுகிறப அரசார அரசாட்டங்களில் கம் தத்தரவற்றி
கம் தக அரசாள்வப்பட்ட மற்றும் ப அரசாதக அரசாக்கப்பட்ட உரி் விதிமுறமகளும்,
கம் த் அரசாழில அரசாவ
த்தரவர்க்கத்தின்
அடிப்ப் விதிமுறட
ஜனூன்று ந அரசாயக
உரி் விதிமுறமகளுுகிறம
அத்தரவஅரசரக அரசால
நி் விதிமுறலயின்
பிர் அரசான
இலக்குகவ அரசாக உள்வன.
கடந்் இரண்டு ஆண்டுகவ அரசாக ஐுகிறர அரசாப்ப அரசாவில் ூன்று நடந்்
பயங்கரத்தரவ அரசா் ் அரசாக்கு்ல்கவ அரசானத, ஜன அரசாதிபதி பஷர் அல்அஅரச அரசாத்தின்
சிரிய
ஆட்சி் விதிமுறயத்
தூக்கிகம் தயறித்தரவ்ற்க அரசாக
ுகிறமற்கத்திய
உவவுத்த் விதிமுறல் விதிமுறை
முக் விதிமுறமகவ அரசால்
அத்தரவற்றின்
ுகிறப அரசார்களில் அணிதிரட்டப்பட்ட இஸ்ல அரசாமிய ுகிறப அரசார அரசாளிகளின்
த்தரவ் விதிமுறலய் விதிமுறமப்ப அரசால் ூன்று நடத்்ப்பட்டுள்வன என்பத இப்ுகிறப அரசாத
நிரூபிக்கப்பட்டுள்வத. அந்் பயங்கரத்தரவ அரசாதிகள் உவவுத்த் விதிமுறல் விதிமுறை
ுகிறஅரச் விதிமுறத்தரவகளின் ப அரசாதக அரசாப்புடன் பயணித்திருந்்னர், அத்தரவர்க் விதிமுறவ
அ் விதிமுறத்தரவ முக்கிய கம் தத்தரவளியுல் விதிமுறைவு கம் தக அரசாள்் விதிமுறக கருவிகவ அரசாக
ப அரசார்த்்ன. ஏ் விதிமுறனய விடயங்குகிறவ அரசாடு ுகிறஅரசர்ந்த, ம அரசார்ச் 2016
புரூகம் தஅரசல்ஸ்
குண்டுகம் தத்தரவடிப்புகள்
குறித்தம்,
அதில்
அரசம்பந்்ப்பட்டத்தரவர்க் விதிமுறவ
எங்ுகிறக
பிடிக்கல அரசாம்
என்பதம்
கம் தபல்ஜிய அரசுக்கு முன்ுகிறப கம் த்ரிந்திருந்்த என்பதம்
நிறுத்தரவப்பட்டுள்வத.
அகம் தமரிக்க நிதிய ்ன்னலக் குழுக்களின் ூன்று நலன்க் விதிமுறவ ட்ரம்ப்
பிரதிநிதித்தத்தரவம்
கம் தஅரசய்த்தரவ் விதிமுற்ப்
ுகிறப அரசாலுகிறத்தரவ,
மக்ுகிறர அரசான்
கம் த் அரசாழில அரசாவர்களுக்கு எதிர அரசாக பிகம் தரஞ்சு நிதியியல் கம் தஅரசல்த்தரவந்்
்ட்டுக்களின்
கட்ட் விதிமுறவக் விதிமுறவ
திணிக்க
விரும்புகில் விதிமுறை அரசார்.
ுகிறக அரசாஷங்கள் ஒுகிறரம அரசாதிரி இருப்பத ்ற்கம் தஅரசயல அரசான்ல்ல.
"அகம் தமரிக்க அரசா் விதிமுறத்தரவ மீண்டும் மகத்் அரசான் அரசாக ஆக்குுகிறத்தரவ அரசாம்" என்று
அங்ுகிறக ட்ரம்ப் ுகிறபசுகில் விதிமுறை அரசார், “பிர அரசான்ஸ் திரும்பி த்தரவந்தள்வத"
அல்லத "பிர அரசான்் விதிமுறான்ஸை ூன்று ந அரசாம் பலம அரசான் அரசாக ஆக்க ுகிறத்தரவண்டும்"
என இங்ுகிறக மக்ுகிறர அரசான் அரஅரச அரசாங்கம் கூறுகில் விதிமுறைத.

