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ஜனசதாதிபதாதி இமசனுவல் மக்செசனாதின் உத்தெவசல்தரவாணைகள் ரதச் தொழாதில்
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இதுவலெயாதில் ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கள் சுத்தாதிகசாதிப்பு ஆலலகளாதில் சவலலநாதிறுத்தங்கலள

வாதிதாதிமுலறைகலளத் தசக்குவதுடன், பசசாதிய சவலலநைநீக்கங்களுக்கும் கூலிகள் மற்றும்

அறைாதிவாதிக்கவாதில்லல. ஆனசல் முன்ன்தரவாணைாதி அெோாதியல்வசதாதிகள்,

அடிப்பலட ோலுலககள் மைநீது ஒருதலலபட்ோமசன ரவட்டுக்களுக்கும் வோதாதி

பாதிெசன்ஸ் எங்காதிலும் எசாதிவசயு நாதிெப்பு நாதிலலயங்களாதில் வாதிலெவசக எசாதிரபசருள்

ரோய்தளாதிக்காதின்றை நாதிலலயாதில், அதன் மைநீது அதாதிகசாதித்து வரும் ரதச் தொழாதிலசள வர்க்க

வாதினாதிசயசகங்கள் முடுங்குவதற்கு இட்டுச் ரோன்றை அதுசபசன்றைரவசரு இயக்கத்தாதின்

சகசபத்லதக் கண்டு, ரதச் தொழாதிற்ோங்க அதாதிகசெத்துவம் மக்செசனுக்கு எதாதிெசன எதாதிர்ப்பாதின்

அபசயம் குறைாதித்து வாதிவசதாதித்து வருவதசக ரோய்தாதிகள் ரதசாதிவாதிக்காதின்றைன.

குெல்வலளலய ரநசாதிக்க முயன்று வருகாதிறைது. ரதச் தொழாதிலசள வர்க்கத்தாதின் சபசர்கு்தரவாணைத்லத

அெசு எந்தாதிெத்தாதிற்குள்சள நாதிலவும் ரவடிப்பசர்ந்த சமசதல்களுக்கசன ஒரு அறைாதிகுறைாதியசக,

த்தரவாணைாதிக்கவும், பாதிெசன்ஸ் மற்றும் ஐசெசப்பச எங்காதிலும் ோாதிக்கன நடவடிக்லககளுக்கு

பாதிெசன்ோாதின் ோாதிறைப்பு கலகம் ஒடுக்கும் ரபசலிோாதில் கசல்வசோாதி சபர் —சதோாதியளவாதில்

எதாதிெசன ஒரு புெட்ோாதிகெ அ்தரவாணைாதிதாதிெள்வுகளுக்குள் சவலலநாதிறுத்தங்கள் ஐக்காதியமசவலதத்

பலடப்பாதிசாதிவுகளாதில்

தடுக்கவும் சநசக்கம் ரகசண்டு, ரதச் தொழாதிற்ோங்க அதாதிகசெத்துவம் ரவவ்சவறு

ரவட்டுக்களுக்கு எதாதிெசக சவலலநாதிறுத்தம் ரோய்து வருகாதின்றைனர்.

ரதச் தொழாதிற்துலறைகளாதில் சு் தொழற்ோாதி முலறையாதிலசன சவலலநாதிறுத்தங்கலள ஒழுங்கலமத்து

உள்ளசட்ோாதி ரதச் தொழாதிற்ோங்க அதாதிகசெத்துவங்கள் ரதச் தொழாதிலசளர்களாதிலடசய தைநீவாதிெமலடந்து

வருகாதிறைது.

வரும் அதாதிருப்தாதி குறைாதித்து ரதசாதிவாதித்துள்ளன,

ரதச் தொழாதிலசளர் சபசெசட்டங்களாதின் ஒரு ரவடிப்லப முகங்ரகசடுத்துள்ள நாதிலலயாதில்,

வாதிடயத்லதப் சபசல, அலவ ரதச் தொழாதிலசளர்களாதிடம் முழுலமயசக மதாதிப்பாதி் தொழப்பலத

ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கள் கட்டுப்பசட்லட இ் தொழந்துவாதிடுசவசசமச என்று அஞ்சுவதுடன்,

தவாதிர்ப்பதற்கசக அலடயசள சபசெசட்டங்களுக்கு அல் தொழப்புவாதிடுக்க ரதச் தொழாதிற்ோங்க

அலவ அெோசங்கத்துடன் அவற்றைாதின் நடவடிக்லககலள ரநருக்கமசக ஒருங்காதில்தரவாணைத்து

தலலலமகளுக்கு அழுத்தமளாதித்து வருகாதின்றைன.

வருகாதின்றைன.

L'Agence France-Presse

ரவவ்சவறு

ரதச் தொழாதிற்ோங்க

கூட்டலமப்புகள்

பல

ஒருநசள்

சவலலநாதிறுத்தங்கலள ரவவ்சவறு சததாதிகளாதில் அறைாதிவாதித்து வருகாதின்றைன. சநற்று ட்ெக்
ஓட்டுனர்களாதின் பாதிரெஞ்சு ஜனநசயக ரதச் தொழாதிலசளர் கூட்டலமப்பும்
காதிறைாதிஸ்துவ ரதச் தொழாதிலசளர்கள் ஒன்றைாதியமும்

(CFTC)

(CFDT)

பாதிரெஞ்சு

பசசைநீோாதிலும் மசகச்தரவாணைங்களாதிலும்

முற்றுலக சபசெசட்டங்கலள ஏற்பசடு ரோய்தன. ரதச் தொழாதிலசளர்களாதின் ரபசது
கூட்டலமப்பும்

(CGT)

ரதச் தொழாதிலசளர் ோக்தாதியும்

(FO)

ரோப்டம்பர்
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இல் ஒரு

சவலலநாதிறுத்தத்தாதிற்கு அல் தொழப்புவாதிடுத்து வருகாதின்றைன, அது எசாதிரபசருள் நாதிெப்பு
நாதிலலயங்கலள பசதாதிக்கும்.
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அவர்கலள இலக்காதில் லவத்த வெவு-ரோலவு தாதிட்டக்க்தரவாணைக்கு

CFDT-உசலசகத்துலறை

க்கு காதிலடத்த ஒரு கடிதத்தாதின்படி,

கூட்டலமப்பாதின்

CFDT-உசலசகத்துலறை

கூட்டலமப்பு CFDT தலலவர் சலசென்ட் சபர்ஜாதிசயருக்கு எழுதாதியதசவது, “ஒரு சதோாதிய
சபசெசட்டத்தாதிற்கு அல் தொழப்புவாதிடுக்கசமல் இருக்க ரதசாதிவு ரோய்யப்பட்டுள்ளது,” “இந்த
முடிவு பல அங்கத்தவர்களாதிலடசய சகசபத்லத ஏற்படுத்தாதி உள்ளது, அவர்கள் தனாதியசர்
துலறையாதின் மாதிகப்ரபசாதிய ரதச் தொழாதிற்ோங்கத்லதச் சோர்ந்தவர்கள் என்பதசல், அவர்கள் CFDT
இடமாதிருந்து ஒரு மாதிக பலமசன வாதிலடயாதிறுப்லப எதாதிர்பசர்த்தாதிருந்தசர்கள்.

…

நமது

கூட்டலமப்பாதின் ரபசதுக்குழு அங்கத்தவர்களசக பதவாதி வகாதிக்கும் நசம் என்ன
நாதிலறைசவற்றை சவண்டுரமன அங்கத்தவர்கள் சகசருகாதிறைசர்கள் என்றைசல், சதோாதியளவாதில்

சதோாதியளவாதிலசன நடவடிக்லகக்கசன இெண்டசவது நசளசக ரோப்டம்பர்
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சபசெசட்டங்களுக்கசன CFDT இன் ஓர் அல் தொழப்பசகும்.”

தாதிட்டமாதிடப்பட்டுள்ளது. ரபசதுத்துலறை ரதசலலக்கசட்ோாதி மற்றும் பசசைநீஸ் ரபசதுத்துலறை

ோாதிக்கன நடவடிக்லககள் மற்றும் அவோெகசல நாதிலலலய தாதி்தரவாணைாதித்துள்ள அெசுக்கும்,

சபசக்குவெத்து

ரதச் தொழாதிலசளர்களாதின்

ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கள்

அந்நசளாதில்

சவலலநாதிறுத்தங்கலள

அறைாதிவாதித்துள்ளன, ஒன்பது ரதச் தொழாதிற்ோங்க அலமப்புகள் ஓய்வூதாதியதசெர்கலள ரோப்டம்பர்
28 இல் பசசைநீஸில் சபசெசட்டம் நடத்த அல் தொழப்பு வாதிடுத்துள்ளன.

சகசபத்லத

பசதாதிப்பாதில்லச

சபசெசட்டங்களுக்குள்

தாதிலோதாதிருப்புவதற்கசக அெோாதின் அத்தலகய ரகசள்லககலள எதாதிர்ப்பது சபசல நடித்துக்
ரகசண்டிருக்கும் ரதச் தொழாதிற்ோங்க உயெதாதிகசசாதிகளுக்கும் இலடயாதிலசன முலறையற்றை

ரதச் தொழாதிலசளர் ரபசதுக் கூட்டலமப்பு (CGT) மற்றும் Solidaires ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கள் ஏற்பசடு

ரதசடர்புகள், பகாதிெங்கமசக உள்ளன. மக்செசனுக்கும், ரதச் தொழாதிலசளர் ோக்தாதியாதின்

ரோய்த ரோப்டம்பர் 12 இல் நடந்த சபசெசட்டத்தாதில் பங்ரகடுக்க மறுத்த

தலலவர் சஜசன்-குசளசட் லமய்யாதி, சலசென்ட் சபர்ஜாதிசயர் மற்றும் ரதச் தொழாதிலசளர்

CFDT,

அதாதில்

(FO)

சுமசர் 400,000 சபர் கலந்து ரகசண்டிருந்த நாதிலலயாதில், அக்சடசபர் 3 இல் பசசைநீஸ் நாதிகழ்வு

நலத்துலறை அலமச்ோர் முசாதிசயல் ரபனாதிக்சகசவுக்கும் இலடசய ஆகஸ்ட்

லமயத்தாதில் ஒரு கூட்டத்லதக் கூட்ட ஏற்பசடு ரோய்து வருகாதிறைது. அக்சடசபர் 10 இல்,

இெண்டு இெகோாதிய ோந்தாதிப்புகள் நடந்தலத லநயசண்டி வசெயாதிதழ்

ரபசதுத்துலறை ப்தரவாணைாதியசளர்களாதின் ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கள் ஒரு நசள் சவலலநாதிறுத்தத்தாதிற்கு

அம்பலப்படுத்தாதியது. Canard இன் தகவல்படி, லமய்யாதி மற்றும் சபர்ஜாதிசயர் "அவர்களாதின்

அல் தொழப்புவாதிடுக்கும்.

ரதச் தொழாதிற்ோங்க அடித்தளத்லத கட்டுப்பசட்டில் லவக்க முடியுமச" என்பலத அெோசங்கம்
ஆய்வு ரோய்து வருகாதிறைது.
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இல்

Canard enchaîné

இதுசபசன்றை ோந்தாதிப்புகள் ரதசடர்ந்து நடந்து ரகசண்டு தசன் இருக்காதின்றைன, குறைாதிப்பசக

இலளஞர்களும் பெந்தளவாதில் தைநீவாதிெமயப்படுவதன் பசகமசகும். பாதிரெஞ்சு மக்களாதில்

ரோப்டம்பர் 14 இல் வ்தரவாணைாதிக வட்டத்தாதின் குழுக்களது தலலவர்களுக்கும் ரதச் தொழாதிற்ோங்க

ோதவீத

கூட்டலமப்புகளாதின் தலலவர்களுக்கும் இலடசய ரோனட்டில் வாதிவசதம் நடந்தது, இதாதில்

எதாதிர்க்காதின்றைனர்,

ரபனாதிக்சகச மற்றும் பாதிெதம மந்தாதிசாதி எட்வசர்ட் பாதிலிப் கலந்துரகசண்டனர். “சுமூகமசக"

சவலலநாதிறுத்த நடவடிக்லகலய ஆதசாதிக்காதின்றைனர், அசதசவலளயாதில் மக்செசனாதின்

அல்லது "பல் தொழய நண்பர்களுக்கு இலடயாதிலசன ஒரு வாதிவசதம்" என்று

ரோல்வசக்கு வாதிகாதிதம்

குறைாதிப்பாதிட்ட அந்த வாதிவசதத்தாதில், எட்வசர்ட் பாதிலிப்
மசர்ட்டிசனோாதிடம்,

CGT

கூறும்

CGT

"வாதிமர்ோனங்களாதின்

Le Monde

தலலவர் பாதிலிப்

நாதியசயத்லத"

அவர்

மக்கள்

மக்செசனாதின்
55

ரதச் தொழாதில்

ோதவீதத்தாதினர்
30

ோம்பந்தமசன

இத்தலகய

68

உத்தெவசல்தரவாணைகலள

ரகசள்லககளுக்கு எதாதிெசக

ோதவீதம் ோசாதிந்துள்ளது. இது ஐசெசப்பச எங்காதிலும்

ரபருந்தாதிெளசனவர்கள் பெந்தளவாதில் தைநீவாதிெமயப்படுவதன் பசகமசக உள்ளது, இது,
இந்தசண்டின்

ரதசடக்கத்தாதில்

நடத்தப்பட்ட

ஒரு

கருத்துக்க்தரவாணைாதிப்பாதின்படி,

புசாதிந்துரகசண்டதசக வலியுறுத்தாதினசர்.

ரபரும்பசன்லம இலளஞர்கள் தற்சபசலதய ஒழுங்லக தூக்காதிரயறைாதிவதற்கசன ஒரு

ரதச் தொழாதிற்ோங்க நாதிர்வசகாதிகளுக்கு பயாதிற்ோாதியளாதிக்க நாதிதாதி வ் தொழங்குவதன் மைநீது "மாதிகவும்

பசசாதிய இயக்கத்தாதில் இல்தரவாணைய வாதிரும்புவதசக அறைாதிவாதிப்பலதக் கண்டது.

உற்ோசகமசக"

மக்செசனாதின்

இந்த எதாதிர்ப்பசனது இன்றைாதியலமயசத வாதிதத்தாதில் ரதச் தொழாதிற்ோங்க தலலவர்கள் மற்றும்

உத்தெவசல்தரவாணைகள் எதன் வ் தொழாதியசக நாதிலறைய ரபருநாதிறுவன ப்தரவாணைத்லத ரதச் தொழாதிற்ோங்க

மக்செசன்-பாதிலிப் அெோசங்கத்தாதிற்கு இலடயாதிலசன சபெம்சபோல்களாதின் சமசோடி சூ் தொழலில்

கஜசனசக்களுக்குள் அனுப்புகாதிறைசதச அப்பசலதளாதில் ஒன்றைசகும். ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கள்

சுருங்காதி வாதிதத்தாதில் அபாதிவாதிருத்தாதி அலடய முடியசது, அவர்கள் அலனவரும்

அவற்றைாதின் ரதச் தொழாதிலசள வர்க்க அடித்தளம் வீழ்ச்ோாதி அலடந்து அவ்வாதிதத்தாதில் அவர்களாதின்

அலனத்தாதிற்கும் சமலசக உலக ோந்லதயாதின் மைநீது பாதிரெஞ்சு நாதிறுவனங்களாதின்

ோந்தச ரதசலகயும் ோசாதிந்ததன் கசெ்தரவாணைமசக 1980 களுக்குப் பாதின்னர் இருந்து ஆழ்ந்த நாதிதாதி

இலசபத்லத ஊக்குவாதிக்க முயன்று வருகாதின்றைனர். ஐசெசப்பச எங்காதிலும் அதாதிகசாதித்து

ரநருக்கடியாதில் இருந்து வந்துள்ள நாதிலலயாதில், அலவ தற்சபசது அவற்றைாதின் வெவு-ரோலவு

வருகாதின்றை ரதச் தொழாதிலசள வர்க்க எதாதிர்ப்லப ரதச் தொழாதிற்ோங்க அதாதிகசெத்துவங்களாதில் இருந்து

தாதிட்டக்தரவாணைக்காதின் 95 ோதவீதத்லத அெசு மற்றும் வ்தரவாணைாதிக நாதிதாதிகலளச் ோசர்ந்தாதிருப்பதசக ஓர்

சுயசதைநீனமசக, ஒரு

உத்தாதிசயசகபூர்வ நசடசளுமன்றை அறைாதிக்லக ரதசாதிவாதிக்காதிறைது.

சபசெசட்டங்களாதில் ஐக்காதியப்படுத்துவசத ப்தரவாணைாதியசகும்.

அெோசங்கம் அதன் அலமச்ோெக பதவாதிகளாதில் ரதச் தொழாதிற்ோங்க அதாதிகசெத்துவங்களுடன்

இந்த அடிப்பலடயாதில், சஜசன்-லூக் ரமசலசன்சோசனாதின் சூழ்ச்ோாதிக்லகயசளல்கலள

ரநருங்காதிய ரதசடர்பாதில் உள்ள பலலெ உள்ளடக்காதி உள்ளது. ரதச் தொழாதிலசளர் ோக்தாதி

நம்பக்கூடசது, அவர் ரதச் தொழாதிற்ோங்க சபசெசட்டங்கலளயும் மற்றும் மக்செசனுக்கசன

தலலவர் சஜசன்-குசளசட் லமய்யாதி க்கு அடுத்து இெண்டசவது ஸ்தசனத்தாதில் இருந்த

"பாதிெதசன"

இருந்ததசக

ரபனாதிக்சகச

ரதசாதிவாதித்தசர்,

இது

சோசோலிோ சவலலத்தாதிட்டத்தாதில் நடத்தப்படும் புெட்ோாதிகெ

எதாதிர்ப்பசளெசக ஊடங்களாதில் உள்ள அவெது அந்தஸ்லதயும் பயன்படுத்தாதி

ஐ, ரபனாதிக்சகச கடந்தசண்டு ோமூக வாதிவகசெங்களுக்கசன ரபசது

மக்செசனாதின் பாதிெதம மந்தாதிசாதியசக ஆகலசரமன நம்புவதசக சநற்று ஐசெசப்பச1 க்குத்

ஆய்வசளர் இயக்குனெகத்தாதில் பயாதிற்ோாதி மற்றும் ரதச் தொழாதிற்பயாதிற்ோாதி பாதிெச்ோாதிலனகளுக்கசன

ரதசாதிவாதித்தசர். அவர் நவம்பர்-டிோம்பர் 1995 இல் அப்சபசலதய பாதிெதம மந்தாதிசாதி அரலன்

ஓர் ஆசலசோகெசக நாதியமாதித்தசர். ஒரு ரபசருளசதசெ சபெசோாதிசாதியரும் இமசனுவல்

யூப்சப இன் ஓய்வூதாதிய ரவட்டுக்களுக்கு எதாதிெசக பாதிரெஞ்சு இெயாதில் ரதச் தொழாதிலசளர்கள்

மக்செசனாதின் தாதிரும்தரவாணைத்தாதிற்கு ோசட்ோாதியமசகவும் இருந்த மசர்க் ஃரபர்ெசச்ோாதி CGT க்கசன

சவலலநாதிறுத்தத்லத குறைாதிப்பாதிடுலகயாதில் இலத வாதிவசாதித்தசர்.

ரதசடர்பு அலுவலகெசக சோலவயசற்றுகாதிறைசர். மசர்க்காதின் தந்லத பாதியர் ஃரபர்ெசச்ோாதி

ரமசலசன்சோசன் "ஒரு முன்னுதசெ்தரவாணைத்லத மனதாதில் ரகசண்டுள்ளசர்: யூப்சப

Stéphane Lardy

Secafi

நாதிறுவனத்லத நடத்துகாதிறைசர், இது

CGT

க்கு ஆசலசோலன மற்றும் நாதிதாதி

ோைநீர்தாதிருத்தங்களுக்கு எதாதிெசன 1995 சபசெசட்டங்கள். ஒரு ோக்தாதி வசய்ந்த ோமூக இயக்கம்

தாதிட்டமாதிடலல வ் தொழங்குகாதிறைது.

இறுதாதியாதில் அப்சபசது, ஓெசண்டுக்குப் பாதின்னர், நசடசளுமன்றை சதர்தல்களுக்கு

இதுசபசன்றை ரதசடர்புகள், ரதச் தொழாதிலசளர்களாதின் சகசசாதிக்லககலள ரதச் தொழாதிற்ோங்க

முன்னதசக [அது பன்முக இடலதயும் தனாதிப்பட்டசைநீதாதியாதில் ரமசலசன்சோசலனயும்

தலலவர்களுக்கு அனுப்பும் மூசலசபசயத்தாதின் அெோாதியல் தாதிவசல்நாதிலலலமலய

அெோசங்கத்தாதிற்குள் ரகசண்டு வந்தது] யூப்சப அவெது ரவட்டுக்கலளக் லகவாதிட

எடுத்துக்கசட்டுகாதின்றைன. ரதச் தொழாதிற்ோங்க தலலவர்களுடன் சபெம்சபோ அெசுக்கு

இட்டுச் ரோன்றைது.

அழுத்தமளாதிப்பரதன்பது, முடிரவடுப்பதற்கசன அலனத்து அம்ோங்கலளயும் அசத

உறைவுமுலறை இல்லல என்பலத ோாதிெசக் புசாதிந்து ரகசண்டிருந்தசர்,' என்று

ரதச் தொழாதிலசள வர்க்க வாதிசெசத ஆளும் உயெடுக்காதின் பல்சவறு அங்கத்தவர்களாதின்

ரமசலசன்சோசன் ரதசாதிவாதித்தசர். 'இந்நசட்லட நசம் ஆள்சவசம் என்பதாதில் நசன்

கெங்களாதில் வாதிடுவதசக உள்ளது. மக்செசன் அவோெகசல நாதிலலலய ரபசதுச்ோட்டமசக

உறுதாதியசக உள்சளன்! நசம் சபசர் இயக்கங்களாதில் உள்சளசம்.'” என்றைது குறைாதிப்பாதிட்டது.

எழுதாதி நாதிெந்தெமசக்கவும், அதாதிகசாதிக்கப்பட்ட பசதுகசப்பு ரோலவாதினங்களுக்கு பாதில்லியன்

மக்செசன்

க்தரவாணைக்கசன யூசெசக்கலளச் ரோலவாதிடுவதற்கும் தயசசாதிப்பு ரோய்து வருலகயாதில்,

ரதச் தொழாதிலசளர்களுக்கு லவக்கப்படும் ரபசறைாதியசகும். மக்செசன்-ரமசலசன்சோசன்

ரதச் தொழாதிலசளர்கள் ஒரு ரதச் தொழாதிற்ோங்க சபசெசட்டத்லத அல்ல, மசறைசக ஓர் அெோாதியல்

ஆட்ோாதியசனது பாதிெசன்ோாதில் 1990 களாதில் இருந்த பன்முக இடது அெோசங்கம் அல்லது, மாதிக

சபசெசட்டத்லத முகங்ரகசடுக்காதிறைசர்கள்.

ோமைநீபத்தாதில் ரமசலசன்சோசனாதின் கூட்டசளாதி தலலலமயாதில் அலமந்த காதிசெக்க அெோசங்கம்,

இத்தலகய

சபசெசட்டங்களுக்கு

அெோாதியல்

தலலலம

'1995

இல் அவர் சதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ட சபசது இருந்த ோக்தாதிகளாதின்

அெோசங்கத்தாதிற்குள்

நுல் தொழவதற்கசன

இந்த

மூசலசபசயம்

வ் தொழங்குவதற்கசக,

தைநீவாதிெ இடதாதின் கூட்ட்தரவாணைாதி (ோாதிசாதிோச) ஆகாதியவற்லறை சபசலசவ ரதச் தொழாதிலசளர்-வாதிசெசத

ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்கலள பாதிெதாதியீடு ரோய்து ரதச் தொழாதிலசளர்கள் சபசெசட்டத்தாதிற்கசன புதாதிய

ரகசள்லககலளத் தாதி்தரவாணைாதிக்கும். ோாதிக்கன நடவடிக்லககலள எதாதிர்க்க பசவலன கசட்டிய

அலமப்புகலள உருவசக்க, அலனத்தாதிற்கும் சமலசக ஒரு புதாதிய புெட்ோாதிகெ கட்ோாதிலய,

பாதின்னர், இந்த அெோசங்கம் பதவாதிக்கு வந்ததும் ஐசெசப்பாதிய ஒன்றைாதியத்தாதிற்கு

சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்ோாதிலய

அடிப்தரவாணைாதிந்து, ரதச் தொழாதிலசளர்களுக்கு எதாதிெசக ஆழ்ந்த ரவட்டுக்கலள தாதி்தரவாணைாதித்தது.

(Parti de l’égalité socialiste)

உருவசக்க அவர்கள்

நாதிர்பந்தாதிக்கப்படுவசர்கள்.

ரதச் தொழாதிற்ோங்கங்களுடன் அவர் கூட்ட்தரவாணைாதி மூலமசக ரமசலசன்சோசன் அபாதிவாதிருத்தாதி

மக்செசனுக்கசன எதாதிர்ப்பசனது, ஐசெசப்பச எங்காதிலும் ோாதிக்கன நடவடிக்லககளுக்கும்

ரோய்து வரும் இதுசபசன்றைரவசரு முன்சனசக்கு, ரதச் தொழாதிலசள வர்க்கத்தாதிற்கு ஒரு

ோர்வசதாதிகசெம் மற்றும் சபசர் அபசயங்களுக்கும் எதாதிெசக ரதச் தொழாதிலசளர்களும்

பாதிற்சபசக்குத்தனமசன முட்டுச்ோந்தசகும்.

