உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

பிரரான்சிலும் ஐ் ஐரரராப்ோப்பராவிலும் கட்ும் கட்டராய
இரராணுவ ் ஐர சேர்ப்ப்போப்ப எதிர்ப்் ஐரோப்பராம்!
Parti de l’égalité socialiste,

கடுமமையயான

மைக்கள்்வள்வெறுப்மறுப்பை சம்றுப்பையாதித்திருக்கும் பி்வதிருக்கும் பிரெஞ்ச
ஜனயாதிறுப்பைதி இம்மையானுள்வெல் மைக்் மக்ரதிருக்கும் பிரெயானின் அதிருக்கும் பிரெசயாங்கமையானத, அதன்
சிக்கன நடள்வெடிக்மககளுக்கு எதிதிருக்கும் பிரெயாய் ்வள்வெகுஜன ஆர்ப்றுப்பையாட்டங்கள்
நடந்த ள்வெருள்வெதன் மைத்தியில், கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெமய
அறிமுகம் ்வசய்ள்வெதற்கயான ஒரு திட்டத்மத திங்களன்று அறிவித்தத.
கட்டயாயமையாக ் மக்ரசர்க்கப்றுப்பைடவிருக்கும் முதல் ்வதயாகுப்பினர் அடுத்த
ஏழு மையாதங்களுக்குள் ் மக்ரசமள்வெமயத் ்வதயாடங்கவிருப்றுப்பைதயான இந்த
் மக்ரள்வெமைதிட்டத்தின் கீழ, 2026 க்குள்ளயாக, அப்் மக்ரறுப்பையாத 16 ள்வெயமத
எட்டியிருக்கும் அமனத்த 800,000 பி்வதிருக்கும் பிரெஞ்ச குடிமைக்களும்
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெச் ் மக்ரசமள்வெக்கு கட்டயாயப்றுப்பைடுத்தப்றுப்பைட்டிருப்றுப்பையார்கள்.
் மக்ரதசியள்வெயாதத்திற்கும் இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெப் விரிள்வெயாக்கத்திற்கும் விண்ணப்றுப்பைம்
்வசய்ள்வெதன்
மூைமையாக
்வதயாழிையாள
ள்வெர்க்க
எதிர்ப்மறுப்பை
ஒடுக்குள்வெததயான் இந்த முன்்வனடுப்பின் ் மக்ரநயாக்கமையாய் இருக்கிறத
என்றுப்பைமத
ஊடகங்கள்
கிட்டத்தட்ட
ஒப்புக்்வகயாண்டு
விட்டிருக்கின்றன.
“பிதிருக்கும் பிரெயான்சின்
ஐக்கியத்மத
அச்சறுத்தம்
பிளவுகளயால்
அத
கிழிறுப்பைட்டுக்
்வகயாண்டிருக்கின்ற்வதயாரு ் மக்ரநதிருக்கும் பிரெத்தில்”, Le Parisien
எழுதியத, “் மக்ரதசிய ் மக்ரசமள்வெமய மீண்டும்
்வகயாண்டுள்வெருள்வெத
என்ற
் மக்ரயயாசமன
ஒரு
சரியயான
சமையத்திையான
முன்்வனடுப்றுப்பையாகத்
் மக்ரதயான்றுகிறத.” இதிருக்கும் பிரெண்டு நயாட்களுக்குப் பின்னர்,
பிதிருக்கும் பிரெயான்சின் Réunion தீவில் ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டங்கமள
ஒடுக்க இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெப் றுப்பைமடகமள நிமைநிறுத்த
இருப்றுப்பைதயாக மைக்் மக்ரதிருக்கும் பிரெயான் புதன்கிழமமை இதிருக்கும் பிரெவு
அறிவித்தயார்.
ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய ஒன்றியம் எங்கிலும், ஆளும்
உயதிருக்கும் பிரெடுக்கினர் கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெமய
மீண்டும்
்வகயாண்டுள்வெருள்வெதற்கு
தயயாரிப்பு
்வசய்த்வகயாண்டிருக்கின்றனர். 1991 இல் ் மக்ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின்
ஸ்திருக்கும் பிரெயாலினிசக் கமைப்புக்கும் றுப்பைனிப் ் மக்ரறுப்பையாரின் முடிவுக்கும் பின்னர்,
பிதிருக்கும் பிரெயான்ஸ் 1997 இல் கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெ முடிவுக்குக்
்வகயாண்டுள்வெந்தத; ஸ்்வறுப்பையின் (2001), இத்தயாலி (2005), ் மக்ரறுப்பையாைந்த
(2008) மைற்றும் ் மக்ரஜர்மைனி (2010) ஆகியமள்வெ பின்்வதயாடர்ந்தன.
ஆயினும் இத ஒரு சிறிய இமட் மக்ரள்வெமளயயாக் மக்ரள்வெ நிரூறுப்பைணமையானத.
்வசன்ற ஆண்டில் சவீடனும், இந்த ஆண்டில் பிதிருக்கும் பிரெயான்சம் கட்டயாய
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெக்கு திரும்புள்வெமத அறிவித்தமத அடுத்த,
் மக்ரஜர்மைனி உள்ளிட்ட ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய ஒன்றியத்தின் ஏமனய முக்கிய
சக்திகள் அமனத்தம் அமத் மக்ரய ்வசய்ள்வெதற்கு விள்வெயாதித்தக்
்வகயாண்டிருக்கின்றன.
இதிருக்கும் பிரெண்டு றுப்பைடுறுப்பையங்கதிருக்கும் பிரெமையான உைகப் ் மக்ரறுப்பையார்களுக்கு பின்னர்,
ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய
்வதயாழிையாள
ள்வெர்க்கத்தில்
கட்டயாய
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ
் மக்ரசமள்வெக்குத்
திரும்புள்வெதற்கு
ள்வெதிருக்கும் பிரெையாற்றுரீதியயாக
் மக்ரள்வெரூன்றிய
கடுமமையயான எதிர்ப்பு நிைவுகிறத. 2015 இல் நடத்தப்றுப்பைட்ட
கருத்தக்கணிப்பு ஒன்று பி்வதிருக்கும் பிரெஞ்ச மைக்களில் ்வள்வெறும் 29 சதவீதம்
் மக்ரறுப்பைர் மைட்டு் மக்ரமை தமைத நயாட்டுக்கயாக ் மக்ரறுப்பையாருக்குச் ்வசல்ள்வெதற்கு
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உடன்றுப்பைடுள்வெயார்கள் எனக் கண்டத; 2017 இல் ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய ஒன்றிய
இமளஞர்கள் மைத்தியில் நடத்தப்றுப்பைட்ட “தமைமுமற எத” என்ற
கருத்தக்கணிப்பு, 60 சதவீதம் ் மக்ரறுப்பைர் அமதச் ்வசய்ள்வெதற்கு
மைறுப்் மக்ரறுப்பையாம் என்றனர்.
்வள்வெறும் 20 சதவீத ஏற்பு விகிதத்மத ்வகயாண்டுள்ள, மைக்் மக்ரதிருக்கும் பிரெயான்
அதிருக்கும் பிரெசயாங்கம், கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசர்ப்புக்கு அத மீண்டும்
உயிர்்வகயாடுக்கிறத
என்றுப்பைமத
ஒப்புக்்வகயாள்ளயாத
கள்வெனமையாய்
இருக்கிறத. அடுத்த ஆண்டின் ் மக்ரள்வெமைத்திட்டம் ஒரு மையாத கயாை் மக்ரமை
நீடிக்கும், 16-ள்வெயதயானள்வெர்கள் மைட்டு் மக்ரமை அதில் றுப்பைங்கு்வறுப்பைறுள்வெயார்கள்;
எல்ையா இமளஞர்களு் மக்ரமை ் மக்ரறுப்பையாரிடும் பிரிவுகளில் ் மக்ரசமள்வெ ்வசய்ய
மையாட்டயார்கள்;
கல்வி
அமமைச்சக
அதிகயாரிகளும்
இதில்
ஈடுறுப்பைடுத்தப்றுப்பைடுள்வெயார்கள்;
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெம்
றுப்பைதின்மைள்வெயதினருக்கு
“்வநருக்கடி நிமைமமைகமள மகயயாளும் திறன்” ஐயும் “சமூக,
சூழலியல், ்வறுப்பையாருளயாதயாதிருக்கும் பிரெ ள்வெளர்ச்சி” ஐயும் கற்றுக்்வகயாடுக்கும்
என்்வறல்ையாம் அறுப்பைத்தமையான சயாக்குகமள அதன் அதிகயாரிகள்
முன்மள்வெக்கிறயார்கள்.
ஆனயால், 1930 களில் ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்றுப்பையா றுப்பையாசிசத்திற்குள்
மூழகியதம் அதன்பின் ள்வெந்த உைகப் ் மக்ரறுப்பையாரும்
கற்றுத்தரும் ஒரு மைறக்கமுடியயாத றுப்பைடிப்பிமன
என்ன்வள்வென்றயால்
முதையாளித்தள்வெ
ள்வெர்க்கம்
ள்வெர்க்கப் ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டத்மத ஒடுக்கும் முயற்சியில்
் மக்ரதசியள்வெயாதத்திலும்
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெள்வெயாதத்திலும்
இறங்குள்வெ்வதன்றுப்பைத அழிவுகதிருக்கும் பிரெமையான புறநிமை
இயக்கவியமை ்வகயாண்டிருக்கிறத என்றுப்பைதயாகும்.
அமனள்வெருக்கும்
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ
் மக்ரசமள்வெமயக்
கட்டயாயமையாக்க
திரும்புள்வெதன்
தயாக்கங்கமள,
உத்தி் மக்ரயயாகபூர்ள்வெ
இடக்கதிருக்கும் பிரெடக்கல்
்வறுப்பையர்கள்
மைற்றும்
இருட்டடிப்புகளில் இருந்த புரிந்த்வகயாள்ள இயையாத. 1991 இல்
் மக்ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின் ஸ்திருக்கும் பிரெயாலினிசக் கமைப்பு முதையாக கயால்
நூற்றயாண்டுக்கும் அதிகமையான கயாைமையாய் இமட்வள்வெளியில்ையாத
ஏகயாதிறுப்பைத்தியப் ் மக்ரறுப்பையார்கமளக் கண்டிருக்கும் உைக முதையாளித்தள்வெ
அமமைப்புமுமறயின் ்வறுப்பைருகும் புறநிமை ்வநருக்கடியில் இருந்் மக்ரத
இமள்வெ பிறக்கின்றன.
் மக்ரசயாவியத்
ஒன்றியத்தின்
முடிவு
ள்வெதிருக்கும் பிரெையாற்றின்
முடிமள்வெக்
குறித்ததயாகக் கூறிய கூற்று சக்குநூறயாகிக் கிடக்கிறத. மையாறயாக,
் மக்ரசயாவியத் ஒன்றியத்தின் கமைப்றுப்பையானத உைமக இதிருக்கும் பிரெண்டு முமற
உைகப் ் மக்ரறுப்பையாருக்குள் மூழகடித்திருந்த அத்தமன ள்வெதிருக்கும் பிரெையாற்று
் மக்ரமையாதல்களும் திரும்புள்வெமத சமிக்மக ்வசய்தத. ஆப்கயானிஸ்தயான்,
சிரியயா மைற்றும் மையாலி ் மக்ரறுப்பையான்ற ் மக்ரறுப்பையார்களி் மக்ரையா அல்ைத ்வசயாந்த
நயாட்டில் நகதிருக்கும் பிரெங்கமள “அமமைதிப்றுப்பைடுத்தம்” ் மக்ரறுப்பையா் மக்ரதயா ் மக்ரறுப்பையாரிட்டு
உயிரிழக்க —அல்ைத தங்கள் பிள்மளகள் உயிரிழப்றுப்பைமதக் கயாண
விரும்றுப்பையாதள்வெர்கமளப் ்வறுப்பையாறுத்தள்வெமதிருக்கும் பிரெ , ்வதயாழிையாள ள்வெர்க்கத்தில்
ஒரு
் மக்ரறுப்பையார்-எதிர்ப்பு
இயக்கத்மதக்
கட்டி்வயழுப்புள்வெ் மக்ரத
தீர்மையானகதிருக்கும் பிரெமையான பிதிருக்கும் பிரெச்சிமனயயாக உள்ளத.
—

கடந்த 25 ஆண்டுகளின் ் மக்ரறுப்பையார்களத தீவிதிருக்கும் பிரெப்றுப்பைடுத்தலும் அதன்
கீழமமைந்த ஏகயாதிறுப்பைத்தியங்களுக்கு இமடயிையான ் மக்ரறுப்பையாட்டிகளும்
முதையாளித்தள்வெ ்வநருக்கடியில் றுப்பைண்புரீதியயாய் ஒரு புதிய கட்டத்மத
உருள்வெயாக்கியிருக்கின்றன. அ்வமைரிக்கயா, அதன் உைக ் மக்ரமைையாதிக்கம்
உருக்குமைகின்ற
நிமைக்கு
முகம்்வகயாடுக்மகயில்,“றுப்பையங்கதிருக்கும் பிரெள்வெயாதத்தின் மீதயான ் மக்ரறுப்பையார்” ஐ சற்று
கீழிறக்கி விட்டு, அ்வமைரிக்க ்வள்வெளியுறவுக் ்வகயாள்மகயயானத
“்வறுப்பைரும்சக்திகளிமட் மக்ரயயயான ் மக்ரமையாதல்”
ஐ அடிப்றுப்பைமடயயாகக்
்வகயாண்டதயாக
அறிவிக்கின்ற
ஒரு
் மக்ரதசிய
றுப்பையாதகயாப்புக்
்வகயாள்மகமய ்வசன்ற ள்வெருடத்தில் ஏற்றுக் ்வகயாண்டத. அ்வமைரிக்கஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய ஒன்றியம் இமடயில் ள்வெர்த்தகப் ் மக்ரறுப்பையார் ்வள்வெடிக்கின்ற
நிமையில்,
அ்வமைரிக்கயாவுடன்
் மக்ரறுப்பையாட்டி் மக்ரறுப்பையாடத்தக்கதயான
ஒரு
ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய
ஒன்றிய
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெத்திற்கயான
அமழப்புகமள
் மக்ரறுப்பைர்லினும் றுப்பையாரிசம் தீவிதிருக்கும் பிரெப்றுப்பைடுத்திக் ்வகயாண்டிருக்கின்றன.
அ்வமைரிக்க
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெத்திற்குள்ளயாக,
கட்டயாய
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ
் மக்ரசர்ப்புக்கயான அமழப்புகள் ்வறுப்பைருகிக் ்வகயாண்டிருக்கின்றன. 2001
முதையாக குமறந்தறுப்பைட்சம் 76 நயாடுகளில் ் மக்ரறுப்பையார் நடத்தள்வெதில்
அ்வமைரிக்கப்
றுப்பைமடகள்
5.6
டிரில்லியன்
டயாைர்கமள
்வசைவிட்டுள்ளன,

என்று
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எழுதியத,

இத

“முன்மள்வெக்கின்ற ் மக்ரகள்வி: ஒரு முழு-தன்னயார்ள்வெப் றுப்பைமட இந்த
அமழப்புக்கு றுப்பைதிைளிக்க தயயாதிருக்கும் பிரெயாய் இருக்குமையா?” கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ
் மக்ரசர்ப்பின் ஒரு ஆததிருக்கும் பிரெள்வெயாளதிருக்கும் பிரெயான ஓய்வு்வறுப்பைற்ற ் மக்ரமைஜர் ்வஜனதிருக்கும் பிரெல்
்வடன்னிஸ் ் மக்ரைய்க் ஐ அத ் மக்ரமைற்் மக்ரகயாளிட்டத: “கணக்குப் ் மக்ரறுப்பையாட்டுப்
றுப்பையார்த்தீர்களயானயால், அ்வமைரிக்கர்களில் றுப்பைத்தக்கு மூன்று ் மக்ரறுப்பைர்
மைட்டு் மக்ரமை இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெக்கு தகுதி்வறுப்பைறக் கூடியள்வெர்களயாய்
இருக்கிறயார்கள், அள்வெர்களில் ்வள்வெறும் 15 சதவீதம் ் மக்ரறுப்பைருக்கு
மைட்டு் மக்ரமை ் மக்ரசமள்வெ ்வசய்யும் உத்் மக்ரள்வெகம் இருக்கிறத. இந்நிமை
நீண்டநயாமளக்குத் தயாங்கயாத....”
இதிருக்கும் பிரெண்டு ள்வெயாதிருக்கும் பிரெங்களுக்கு முன்னர் உைகப் ் மக்ரறுப்பையார் முடிந்ததன்
நூறயாள்வெத ஆண்டு அனுசரிப்புக்கு முன்றுப்பையாக முதையாம் உைகப்
் மக்ரறுப்பையாரின் ்வகயாமைக்களங்களுக்கு விஜயம் ்வசய்த மைக்் மக்ரதிருக்கும் பிரெயான், திருக்கும் பிரெஷ்யயா
மைற்றும் சீனயாமள்வெ மைட்டுமைல்ையாமைல் அ்வமைரிக்கயாமள்வெயும் கூட எதிர்த்த
நிற்கத் திறமுமடய ஒரு இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெம் ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு
அள்வெசியப்றுப்பைடுள்வெதயாக ்வதரிவித்தயார்.
ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்றுப்பையாவின்
ஏகயாதிறுப்பைத்தியங்கள்,
்வசயாந்த
நயாட்டில்
்வதயாழிையாளர்களின்
எதிர்ப்புக்கு
முகம்்வகயாடுக்கின்ற
அ் மக்ரத் மக்ரள்வெமளயில் அ்வமைரிக்க இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ள்வெலிமமையுடனும் ் மக்ரறுப்பையாட்டி
் மக்ரறுப்பையாடுள்வெதற்கயாக மக் மக்ரகயார்க்க முயலுகின்ற நிமையில், அமள்வெ றுப்பையாசிச
் மக்ரதசியள்வெயாதத்திற்கு திரும்புள்வெதற்கும் உந்தப்றுப்பைடுகின்றன. கட்டயாய
இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெக்கு திரும்புள்வெமத விள்வெயாதித்தக் ்வகயாண்டிருக்கும்
் மக்ரள்வெமளயில், ் மக்ரஜர்மைனியின் மைகயா கூட்டணி அதிருக்கும் பிரெசயாங்கமையானத அதிள்வெைத
் மக்ரஜர்மைனிக்கயான
மையாற்றிமன
(AfD)
ஊக்குவித்தக்
்வகயாண்டிருக்கிறத; ்வகம்னிட்ஸில் ஒரு யூத உணள்வெகம் தயாக்கப்றுப்பைட்ட
ஒரு
நள்வெ-நயாஜி
கைகத்தில்
றுப்பைங்் மக்ரகற்றள்வெர்கமள
உள்தமற
அமமைச்சதிருக்கும் பிரெயான ் மக்ரனயார்ஸ்ட் சீ் மக்ரனயாறுப்பைர் றுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டினயார். பிதிருக்கும் பிரெயான்சில்
மைக்் மக்ரதிருக்கும் பிரெயான்,
நயாஜி-ஒத்தமழப்புள்வெயாத
சர்ள்வெயாதிகயாரியும்
யூதவி் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாதியுமையான பிலிப் ்வறுப்பைத்தயாமன, அள்வெதிருக்கும் பிரெத முதையாம் உைகப்
் மக்ரறுப்பையார் ்வசயல்ள்வெதிருக்கும் பிரெையாற்மறக் கயாட்டி, ஒரு ் மக்ரறுப்பையார் நயாயகர் என்று
புகழந்தமதிருக்கும் பிரெத்தயார்.
சிக்கன நடள்வெடிக்மககளுக்கும் சமூக சமைத்தள்வெமின்மமைக்குமையான
்வள்வெகுஜன எதிர்ப்பு ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்றுப்பையா்வள்வெங்கிலும் ்வள்வெடிக்கின்ற நிமையில்,
்வதயாழிையாள
ள்வெர்க்கத்தின்
நனமள்வெ
அதன்
ள்வெதிருக்கும் பிரெையாற்றுக்
கடமமைகளுக்குரிய மைட்டத்திற்கு உயர்த்தள்வெ் மக்ரத தீர்மையானகதிருக்கும் பிரெமையான
பிதிருக்கும் பிரெச்சிமனயயாகும். ஒரு புதிய ் மக்ரறுப்பையார்-எதிர்ப்பு இயக்கமையானத ஒரு

சர்ள்வெ் மக்ரதசியள்வெயாத
மைற்றும்
் மக்ரசயாசலிச
முன்் மக்ரனயாக்கிமன
அடிப்றுப்பைமடயயாகக்
்வகயாண்டிருக்க
் மக்ரள்வெண்டும்;
்வதயாழிையாள
ள்வெர்க்கத்தில் இந்த முன்் மக்ரனயாக்குக்கயாகப் ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாடுகின்ற ஒரு
அதிருக்கும் பிரெசியல் முன்னணிப்றுப்பைமடயயால் ள்வெழிநடத்தப்றுப்பைட ் மக்ரள்வெண்டும். உைக
ட்்வதிருக்கும் பிரெயாட்ஸ்கிச இயக்கமையான நயான்கயாம் அகிைத்தின் அமனத்தைகக்
குழுமள்வெயும் (ICFI), மைற்றும் ICFI இன் பி்வதிருக்கும் பிரெஞ்ச பிரிள்வெயான ் மக்ரசயாசலிச
சமைத்தள்வெக் கட்சிமயயும் (PES- Parti de l’égalité socialiste)
கட்டி்வயழுப்புள்வெத என்றுப்பை் மக்ரத இதன் அர்த்தமையாகும்.
1968

மையாணள்வெர்

இயக்கத்தின்

பின்னர்

உண்டயாகியிருந்த

பிற்் மக்ரறுப்பையாக்குத்தனமையான ஐ் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாப்பிய நடுத்ததிருக்கும் பிரெ ள்வெர்க்க “இடத”
குழுக்கள்
விடயத்தில்
PES
சயாத்தியமையான
மிகக்
கூரிய
எச்சரிக்மககமள
அளிக்கிறத:
அமள்வெ
் மக்ரறுப்பையாமதிருக்கும் பிரெயும்
் மக்ரதசியள்வெயாதத்மதயும் ஆதரிப்றுப்பைமள்வெயயாகும். சவீடனின் இடத கட்சி
கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசர்ப்புக்கு ஆததிருக்கும் பிரெள்வெயாக ள்வெயாக்களித்தத; ் மக்ரஜயான்லக் ்வமை் மக்ரையான்் மக்ரசயானின் அடிறுப்பைணியயா பிதிருக்கும் பிரெயான்ஸ் (LFI) இயக்கத்தின்
பிதிருக்கும் பிரெதிநிதிகள் பி்வதிருக்கும் பிரெஞ்ச ் மக்ரதசிய நயாடயாளுமைன்றத்தின் இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ
கமிட்டியில் இருந்தறுப்பைடி கட்டயாய இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ் மக்ரசமள்வெக்கு திட்டம்
ள்வெகுத்தக்
்வகயாண்டிருக்கின்றனர்.
அத்தடன்
் மக்ரஜர்மைன்
நயாடயாளுமைன்றத்தின் இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெ ஆமணயத்தில், இடத கட்சியின்
உயர்நிமை நிர்ள்வெயாகிகள், இதிருக்கும் பிரெகசியம் கயாக்க பிதிருக்கும் பிரெமையாணம் எடுத்தக்
்வகயாண்டு, அமைர்ந்திருக்கிறயார்கள்.
இதற்கயான அதிருக்கும் பிரெசியல் மையாற்று ICFI ஆகும். ICFI இன் “் மக்ரசயாசலிசமும்
் மக்ரறுப்பையாருக்கு எதிதிருக்கும் பிரெயான ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டமும் ” என்ற 2016 அறிக்மகயில்
எடுத்தமதிருக்கும் பிரெக்கப்றுப்பைட்டிருந்த
் மக்ரகயாட்றுப்பையாடுகமள
PES
மீளுறுதி
்வசய்கிறத:
* ் மக்ரறுப்பையாருக்கு எதிதிருக்கும் பிரெயான ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டமையானத, சமூகத்தின் மையா்வறுப்பைரும் புதிருக்கும் பிரெட்சிகதிருக்கும் பிரெ
சக்தியயான ்வதயாழிையாள ள்வெர்க்கம், தனக்குப் பின்னயால் மைக்களின்
அத்தமன முற்் மக்ரறுப்பையாக்கயான கூறுகமளயும் அணிதிதிருக்கும் பிரெட்டி நிற்றுப்பைமத
அடிப்றுப்பைமடயயாகக் ்வகயாண்டிருக்க ் மக்ரள்வெண்டும்.
*
புதிய
் மக்ரறுப்பையார்-எதிர்ப்பு
இயக்கமையானத
முதையாளித்தள்வெத்திற்கு
எதிதிருக்கும் பிரெயானதயாகவும்
் மக்ரசயாசலிசத்
தன்மமையுமடயதயாகவும்
இருந்தயாக
் மக்ரள்வெண்டும், ஏ்வனன்றயால் நிதி மூைதனத்தின் சர்ள்வெயாதிகயாதிருக்கும் பிரெத்திற்கு
முடிவுகட்டவும் இதிருக்கும் பிரெயாணுள்வெள்வெயாதம் மைற்றும் ் மக்ரறுப்பையாரின் அடிப்றுப்பைமடக்
கயாதிருக்கும் பிரெணமையாக இருக்கின்ற ்வறுப்பையாருளயாதயாதிருக்கும் பிரெ அமமைப்புமுமறக்கு முற்றுப்புள்ளி
மள்வெக்கவுமையான ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டத்தின் ஊடயாய் அல்ையாமைல் ் மக்ரறுப்பையாருக்கு எதிதிருக்கும் பிரெயான
எந்த உருப்றுப்பைடியயான ் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டமும் இருக்க முடியயாத.
* ஆக் மக்ரள்வெ, புதிய ் மக்ரறுப்பையார்-எதிர்ப்பு இயக்கமையானத, அத்தியயாள்வெசியத்தின்
அடிப்றுப்பைமடயில், முதையாளித்தள்வெ ள்வெர்க்கத்தின் அத்தமன அதிருக்கும் பிரெசியல்
கட்சிகள் மைற்றும் அமமைப்புகளில் இருந்தம் முழுமமையயாகவும் மைற்றும்
சந்் மக்ரதகத்திற்கு இடமைற்ற ள்வெமகயிலும் சயயாதீனமையானதயாகவும் மைற்றும்
அள்வெற்றுக்குக் கு் மக்ரதிருக்கும் பிரெயாதமையானதயாகவும் இருந்தயாக ் மக்ரள்வெண்டும்.
அமனத்தக்கும் ் மக்ரமைையாய், புதிய ் மக்ரறுப்பையார்-எதிர்ப்பு இயக்கமையானத
சர்ள்வெ் மக்ரதசமையமையானதயாக, ்வதயாழிையாள ள்வெர்க்கத்தின் றுப்பைதிருக்கும் பிரெந்த சக்திமய
ஏகயாதிறுப்பைத்தியத்திற்கு எதிதிருக்கும் பிரெயான ஒரு ஐக்கியப்றுப்பைட்ட உைகளயாவிய
் மக்ரறுப்பையாதிருக்கும் பிரெயாட்டத்தில் அணிதிதிருக்கும் பிரெட்டுள்வெதயாக இருக்க ் மக்ரள்வெண்டும்.
*

முதையாளித்தள்வெ ள்வெர்க்கத்தின் நிதிருக்கும் பிரெந்ததிருக்கும் பிரெப் ் மக்ரறுப்பையாருக்கு ்வதயாழிையாள ள்வெர்க்கம்
நிதிருக்கும் பிரெந்ததிருக்கும் பிரெப் புதிருக்கும் பிரெட்சி முன்் மக்ரனயாக்மகக் ்வகயாண்டு றுப்பைதிைளிக்க ் மக்ரள்வெண்டும்;
் மக்ரதசிய-அதிருக்கும் பிரெச அமமைப்புமுமறமய ஒழிப்றுப்பைதம் ஒரு உைக ் மக்ரசயாசலிசக்
கூட்டமமைப்மறுப்பை ஸ்தயாபிப்றுப்பைத் மக்ரமை அதன் மூ் மக்ரையாறுப்பையாய இைட்சியங்களயாய்
இருக்கும். உைக ள்வெளங்கள் றுப்பைகுத்தறிள்வெயான, திட்டமிட்ட முமறயில்
அபிவிருத்தி ்வசய்யப்றுப்பைடுள்வெமதயும், இந்த அடிப்றுப்பைமடயில், ள்வெறுமமை
ஒழிக்கப்றுப்பைட்டு
மைனித
கையாச்சயாதிருக்கும் பிரெம்
புதிய
உயதிருக்கும் பிரெங்களுக்கு
உயர்த்தப்றுப்பைடுள்வெமதயும் அத சயாத்தியமையாக்கும்.

