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மக்ரரோனும் ர வேண்்டோம்
லு பென்னும் ர வேண்்டோம்!

பிபரஞ்சு ர்சு தேர்்சு தேேர்தலத
பசெயலூக்கத்து்டன் புறக்கண!

Political Committee of the Parti de l'égalité socialiste,  27 April 2017

பிரரெஞ்ச ஜனனாதிபதி த தேர் தேலின இரெண்ண்டனாம சற்ற்று ர தேனாழிலனாளர்களும
இற்றளஞர்களும புுக்கணிக்க தவேண்டும என நனானகனாம அகிலத்தின
அற்றனத்துலகக் குழுவின பிரரெஞ்ச பிரிவேனான த னா லி   மத்துவேக் கட்ச
(Parti  de  l'égalité  socialiste  -  PES) அற்றைப்பு விடுக்கிுது.  நவே-பனாச 
தவேட்பனாளரெனான மரின ல ரபனனுக்கு எதிரெனாக முனனனாள தரெனாத்ஸ்ற்ற ல்ட்
வேங்கிியனாளரும த னா லிஸ்ட் கட்சயின முனனனாள ரபனாருளனா தேனாரெ
அற்றமச் ருமனான மக்தரெனாற்றன ர தேனாழிலனாளர்கள ஆ தேரித் தேனாக தவேண்டும
எனற கூறவேற்ற தே த னா லி   மத்துவேக் கட்ச நிரெனாகரிக்கிுது.

பிரரெஞ்ச மக்கற்றள மக்தரெனானுக்கு வேனாக்களிக்கச் ர ய்ிய அச்சறத்தும
வேற்றகயில் முனற்றவேக்கப்படும வேனா தேங்கள, கு தேர்க்கங்களினதும
ரபனாய்களினதும ஒரு கலற்றவேியனாக இருக்கினுன.  மு தேலனாவே தேனாய்
மக்தரெனானுக்கு அளிக்கப்படும வேனாக்கு,  ர்வேனாதிகனாரெத்தின அச்சறத் தேலக்கு
எதிரெனாய்,  ஜனநனாியகத்ற்ற தே ஆ தேரித்துப் தபனாடும ஒரு வேனாக்கனாகும என
நமமிண்டம கூறகிுனார்கள.  ஆனனால் மக்தரெனானும பனாகமனாக இருந் தே PS

அரெ னாங்கம ஒனறினனாதலதிய பிரெனானஸ் அவே ரெகனால நிற்றலயின கீழ
ற்றவேக்கப்பட்டுளளது.  ஜனநனாியக உரிற்றமகள ர ியலலிைக்க
ர ய்ியப்பட்டுளளத தேனாடு,  ஜனனாதிபதி பிரெனானசவேனா ா ஹனாலண்ட் அவேரெது
ர னாந் தே அதிகனாரெத்ற்ற தே பியனபடுத்தி,  பிரரெஞ்ச மக்களின முதுகுக்குப்
பினனனால்,  நீதித்துற்று கண்டந் தே ரகனாற்றலக் ரகனாளற்றக ஒனற்று மீண்டும
அறிமுகம ர ய் தேனார்.

அடுத் தே தேனாக,  ல ரபனனின த தேசியவேனா தேத்திற்கு எதிரெனான மக்தரெனானின
எதிர்ப்பு மட்டுதம ஐதரெனாப்பிிய ஒனறிியத்ற்ற தே ஒனுனாக ற்றவேத்திருப்ப தேற்கும
பிரெனானசம ஐதரெனாப்பனாவும மீண்டும த தேசியவேனா தேத்திற்குளளும
தபனாருக்குளளும விழுந்து விண்டனாமல் பனாதுகனாப்ப தேற்கும உளள ஒதரெரியனாரு
வேழிியனாகும எனற நமமிண்டம ர னால்கிுனார்கள.  ஆனனால்,  ஐதரெனாப்பிிய
ஒனறிியத்தின ஆ தேரெவேனாளரெனான மக்தரெனான  தேனான,  கட்ண்டனாிய இரெனாணுவே
த ற்றவேற்றிய மீண்டும ரகனாண்டுவேருவே தேற்கு ஆதலனா ற்றன அளித்துக்
ரகனாண்டிருக்கிுனார் எனபத தேனாடு சரிியனா,  ரெஷ்ியனா மற்றம வேண்ட
ரகனாரிியனாவுக்கு எதிரெனாய் அரமரிக்கனா மற்றம தஜர்மனியின
 தேற்றலற்றமயிலனான ஏகனாதிபத்திிய தபனார் முற்றனப்ற்றபயும ஆ தேரித்துக்
ரகனாண்டிருக்கிுனார்.

இறதிியனாய்,  நவே-பனாசஸ்டுகள ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்தின கடுற்றமியனான
எதிரிகள எனபது நமக்கு நிற்றனவூட்ண்டப்படுகிுது.  அது உண்ற்றமதிய.
ஆனனால் நனாஜி ஆக்கிரெமிப்பு  மியத்தில் யூ தேர்கற்றள மரெண முகனாமகளுக்கு
திருப்பிியனுப்புவே தேற்கனான  ட்ண்ட அடிப்பற்றண்டியனாக திகழந் தே,  குடியுரிற்றம
பறிப்புக் தகனாட்பனாட்ற்றண்ட பிரரெஞ்ச அரெசியல் ட்ண்டத்தில் ரபனாறிப்ப தேற்கு
முற்றனந் தே PS அரெ னாங்கத்தின பகுதிியனாக இருந் தேவேதரெ மக்தரெனான ஆவேனார்.
 மூக ரவேட்டுகளின மூலமனாக பத்து பில்லிியன கணக்கில் யூதரெனாக்கற்றள
திரெட்டுவே தேற்கும, இருப தேனாம நூற்ுனாண்டின பனாற்ற தேயில் பல  தேற்றலமுற்றுப்

தபனாரெனாட்ண்டங்களின மூலமனாக ர தேனாழிலனாளர்கள ரவேனருடுத்திருந் தே  மூக
உரிற்றமகற்றள PS இன பிற்தபனாக்கனான ர தேனாழிலனாளர்  ட்ண்டத்ற்ற தே
பியனபடுத்தி கிழித்துவீசவே தேற்கும அவேர் உறதிபூண்டிருக்கிுனார்.

ஒரு நச்சத் தேனமனான பிற்தபனாக்குவேனாதிியனான மரின ல ரபன, புலமரபியர்-
விதரெனா தே மற்றம இனவேனா தே மதனனாநிற்றலகளுக்கு விண்ணப்பம ர ய்து
ரகனாண்டிருக்கிுனார்.  அவேரெது த தேசிய முனனணிியனானது (FN) இரெண்ண்டனாம
உலகப் தபனாரின  மியத்தில் பிரெனானற்ற  ஆட்சர ய் தே நனாஜி-
ஒத்துற்றைப்புவேனா தே ஆட்சயின வேழிவேந் தே தேனாகும.  ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்தில்
இண்டதின பக்கத்தில் இருந்து மக்தரெனான மற்றம ல ரபன
இருவேருக்குமனான எதிர்ப்ற்றப அபிவிருத்தி ர ய்வேத தே இனறிியற்றமியனா தே
பிரெச்சற்றனியனாகும. இல்ற்றலதியல், ல ரபன  தேனனுற்றண்டிய ஜனரெஞ் கவேனா தே
மற்றம பனாதுகனாப்புவேனா தே வேனாய்வீச்ற்ற ப் பியனபடுத்தி பிரரெஞ்ச உற்றைக்கும
மக்களின Jeanne  d'Arc (கனாவேல் வீரெனாங்கற்றனியனாக)  ஆக ர தேனாண்டர்ந்தும
 தேனற்றனக் கனாட்டிக் ரகனாண்டிருப்பனார்.

இரெண்ண்டனாம சற்றில் எந் தே பிற்தபனாக்கனான தவேட்பனாளர் ரஜயிக்கினு
தபனாதும, தபனாரெனாட்ண்டத்திற்கு ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்ற்ற தே  தேியனாரிப்பு ர ய்வேத தே
த தேர் தேற்றல ர ியலூக்கத்துண்டன புுக்கணிப்ப தேன தநனாக்கமனாகும.
ர ியலூக்கமனான புுக்கணிப்புக்கனான அற்றைப்பு எனபது நனாண்டனாளுமனு
கணக்கீடுகளது நிற்றலப்பனாட்டில் இருந்து ர ய்ியப்பண்டவில்ற்றல,  மனாுனாக
வேர்க்கப் தபனாரெனாட்ண்டத்தின இியக்கவிியல் முற்றுற்றிய கணக்கிட்டு
தமற்ரகனாளளப்படுகிுது.

த னா லிஸ்ட் கட்ச (PS) மற்றம குடிியரெசக் கட்சயின (LR) தவேட்பனாளர்கள
மு தேல் சற்றில் ரவேளிதியற்ுப்பட்ண்ட தேன மூலம, நனாட்ற்றண்ட 50 ஆண்டுகளனாக
ஆட்ச ர ய்து வேந் தே இரெண்டு கட்ச ஆட்சமுற்றுயின ஒரு
வேரெலனாற்றப்ரபரும நிற்றலகுற்றலவின வேழிியனாக பிரெனானஸ் கண்டந்து ர னற
ரகனாண்டிருக்கிுது.  தவேற்றலவேனாய்ப்பினற்றம,  சக்கன நண்டவேடிக்ற்றககள
மற்றம ரபருகிச் ர ல்லம ரபனாருளனா தேனாரெ  மத்துவேமினற்றம ஆகிியற்றவே
ர தேனாண்டர்பனாக ரவேடிப்பனான  மூக தகனாபம நிலவுவே தேன மத்தியில்,
மக்தரெனானும ல ரபனனும இரெண்ண்டனாம சற்றக்கு த தேர்வேனாகியிருக்கிுனார்கள
எனு உண்ற்றமியனானது,  ப தேவிக்கு வேரெவிருக்கும ஜனனாதிபதிக்கும
ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்துக்கும இற்றண்டயில் ஒரு கடுற்றமியனான தமனா தேல்
 தேியனாரிப்பு ர ய்ியப்பட்டுக் ரகனாண்டிருக்கிுது எனபற்ற தேதிய கனாட்டுகிுது.

ஒரு ர ியலூக்கமனான புுக்கணிப்புக்கு த னா லி   மத்துவேக் கட்ச
அற்றைப்பு விடுப்ப தேற்கும அரெசியல் ர ர ியற்பனாட்டினற்றமக்கும  அல்லது
அக்கற்றுியற்ற இருப்ப தேற்கும எந் தேரவேனாரு  மபந் தேமும கிற்றண்டியனாது. இது
இரெண்டு பிற்தபனாக்கனான தவேட்பனாளர்கற்றளயும எதிர்ப்ப தேற்கு,  ரபனாதுக்
கூட்ண்டங்கள ரகனாண்ண்ட ஒரு பிரெச் னாரெம,  ஆர்ப்பனாட்ண்டங்களுக்கனான
அற்றைப்புகள மற்றம ர தேனாழிலனாளர்களது அரெசியல் தவேற்றலநிறத் தேங்கள



மற்றம தபனாரெனாட்ண்டங்கற்றள ஊக்கப்படுத் தேல் ஆகிியவேற்ற்று சூழந் தே தேனாகும.
இது, ர தேனாழிலனாள வேர்க்கம த தேர் தேற்றலக் ரகனாண்டு அ தேனமீது
திணிக்கப்படும  தேற்றளகற்றள முறிப்ப தேற்கும,  பிரெனானசலம மற்றம
 ர்வேத தே  அளவிலம  ர்வேனாதிகனாரெம மற்றம தபனாரின ஒரு பனாற்ற தேயில்
இுங்கியிருக்கினு மு தேலனாளித்துவே வேர்க்கத்திற்கு எதிரெனான ஒரு
தீர்மனானகரெமனான தபனாரெனாட்ண்டத்திற்கு வேலற்றவேத் திரெட்டுவே தேற்கும
அ தேற்கிருக்கக்கூடிிய ஒதரெ வேழிவேற்றகியனாகும.

இந் தே ரநருக்கடிக்கு தஜனான-லூக் ரமதலனானத னானின அடிபணிியனா
பிரெனானஸ் இியக்கம (UF,  முனன தேனாக இண்டது முனனணி)  வேைங்கும
பதிலிறப்பு,  எந் தே முனதனனாக்கிிய பனாற்ற தேற்றியயும கனாட்ண்டவில்ற்றல.  சரிியனா
மீ தேனான ஏப்ரெல் 7  அரமரிக்கக் குண்டுவீச்சக்குப் பினனர் தபனார்-எதிர்ப்பு
மதனனாநிற்றல அதிகரித் தே தேன மத்தியில் ரமதலனானத னான கிட்ண்டத் தேட்ண்ட 20
  தேவீ தே வேனாக்குகற்றள ரவேனறிருந் தேனார்.  மனார்ற்ற ய்,  துலூஸ்,  லீல் மற்றம
வேண்டக்கு பனாரிஸின ர தேனாழிலனாள வேர்க்க புுநகர்ப் பகுதிகளில் அவேர்
ரவேற்றி கண்டிருந் தேனார். இப்தபனாது PS இன இந் தே முனனனாள அற்றமச் ர்,
UF  இன 440,000  இற்றணிய அங்கத் தேவேர்களுக்கு,  ஒரு ரவேற்ற
வேனாக்கனாகதவேனா அல்லது வேனாக்களிக்கனாது விண்டதவேனா, அல்லது மக்தரெனானுக்கு
ஆ தேரெவேனாய் வேனாக்களிக்கும ஒரு ர தேரிற்றவே வேைங்குகிுனார்.

இது அரெசியல் ரபனாறப்ற்றப தகனாற்றைத் தேனமனாய்  தேட்டிக்கழிப்ப தேனாகும,
மக்தரெனானுக்கு ஆ தேரெவேளிப்பது இல்ற்றலதியல் வேனாக்குச்  னாவேடியில் மட்டும
ஒதரெரியனாரு முற்று ர ய்து விட்டுப் தபனாகக் கூடிிய ஒரு தேண்டற்றவேக்கனான
அற்றண்டியனாள  மிக்ற்றகயின முட்டுச்  ந்து எனு ர தேரிற்றவே அவேர்களுக்கு
வேைங்குவே தேன மூலமனாக ரமதலனானத னானின 7  மில்லிியன
வேனாக்கனாளர்கற்றள மீண்டும PSக்கு கீழப்படிியச் ர ய்வே தேற்கு
நிகரெனான தேனாகும.

ரமதலனானத னானின வேனாக்கனாளர்களில் ல ரபன அற்றண்டியனாளப்படுத்தும
ஒவ்ரவேனானற்றுயும ரவேறப்பவேர்களனாகவும,  மக்தரெனாற்றனயும
ரவேறப்பவேர்களனாகவும,  அத்துண்டன  தேங்களுக்குக் ரகனாடுக்கப்பட்டிருக்கும
ர தேரிவில் அவேலட் ணமனானதும பியங்கரெமனானதுமனான ஏத தேனாரவேனானற
இருப்ப தேனாக உளளுணர்வில் உணரெக் கூடிியவேர்களனாகவும எண்ணற்ு
ர தேனாழிலனாளர்களும,  இற்றளஞர்களும மற்றம மனாணவேர்களும
இருக்கிுனார்கள எனபற்ற தே த னா லி   மத்துவேக் கட்ச நனகறியும.
அவேர்கள ஒரு முனதனனாக்கிிய பனாற்ற தேற்றிய எதிர்தநனாக்கியிருக்கினுனர்.
2002  இல் தபனால —கற்றண்டசியனாக FN இரெண்ண்டனாம சற்றக்கு முனதனறி
கன ர்தவேடிவ் தவேட்பனாளரெனான ஜனாக் சரெனாக்குண்டன தமனாதிிய  மியத்தில்—

FN இன மு தேலனாளித்துவே எதிரெனாளிக்கு ஆ தேரெவேனாய் வேனாக்களிப்பது எனு
ஒரு முட்டுச் ந்திற்குள PS மற்றம அ தேன அரெசியல் கூட்ண்டனாளிகளனால்
அவேர்கள வேழிநண்டத் தேப்பட்டு விண்டக்கூண்டனாது.

 ந் தேர்ப்பவேனா தேம மற்றம புரெட்சகரெக் தகனாட்பனாடுகளின நிரெனாகரிப்பு
ஆகிியவேற்ுனால் ரகனாடுக்க தநர்ந் தே கடுற்றமியனான விற்றலகள ர தேனாண்டர்பனாக
ர தேனாழிலனாள வேர்க்கம பிரெமமனாண்ண்டமனான அரெசியல் அனுபவேங்கற்றள
ரகனாண்டிருக்கிுது. PS  மற்றம அ தேன கூட்ண்டனாளி அற்றமப்புகள த னா லி 
அற்றமப்புகளனாக நிரூபணமனாகவில்ற்றல,  மனாுனாக நிதி மூல தேனத்தின
கருவிகளனாகவும,  அ தேனனால் பல  தே னாப் தேங்களனாய் ஒடுக்கப்பட்டு
வேந்திருக்கும ர தேனாழிலனாளர்களின எதிரிகளனாகவுதம நிரூபணமனாகி
உளளன.

பிரெனானசலம மற்றம  ர்வேத தே  அளவிலம ர தேனாழிலனாள வேர்க்கமனானது,
1917 இல் தபனால்ஷிவிக் கட்சயும ரெஷ்ிய ர தேனாழிலனாள வேர்க்கமும நண்டத்திிய
தபனாரெனாட்ண்டங்களுண்டன அது ரகனாண்டிருந் தே ர தேனாண்டர்புகற்றள புதுப்பிப்பத தே
முனதனனாக்கியிருக்கும ஒதரெ வேழிியனாகும எனற,  அக்தண்டனாபர் புரெட்சயின
இந் தே நூுனாவேது ஆண்டில், த னா லி   மத்துவேக் கட்ச வேலியுறத்துகிுது.
மக்தரெனான மற்றம ல ரபன இருவேருதம,  அடியில் இருந்து நுனிவேற்றரெ
இற்றப் தபனாய்க் ரகனாண்டிருக்கும மு தேலனாளித்துவே அற்றமப்புமுற்று எனு
ஒதரெ தநனாயின வேடிவேங்கதளியனாகும.

த தேர் தேற்றல ர ியலூக்கமனாக புுக்கணிப்பது எனபது,  தபனார்,  சக்கன
நண்டவேடிக்ற்றக மற்றம  ர்வேனாதிகனாரெத்திற்கு எதிரெனாக ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்தின
ஒரு தபனாரெனாட்ண்டத்திற்கு பனாற்ற தேற்றிய  தேியனாரித்துக் ரகனாடுக்கும.  ர தேனாழிலனாள
வேர்க்கத்தின ஜனநனாியகக் கட்டுப்பனாட்டின கீழ ரபருநிறவேனங்கள மற்றம
வேங்கிகற்றள த தேசியமியமனாக்குவே தேன மூலமனாக, ரபனாருளனா தேனாரெத்தின மீ தேனான
மு தேலனாளிகளின இருமபுப்பிடிற்றிய உற்றண்டப்ப தேற்கும,  பிரெனானசலம
ஐதரெனாப்பனாவிலம மற்றம  ர்வேத தே  அளவிலம த னா லி த்ற்ற தே ரவேற்றி
கனாணச் ர ய்வே தேற்குமனான தபனாரெனாட்ண்டம எனபத தே இ தேன ரபனாருளனாகும. 

பிரரெஞ்ச ஜனனாதிபதி த தேர் தேலின முட்டுச்  ந்திற்கு எதிரெனாக
ர தேனாழிலனாளர்களும இற்றளஞர்களும, ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்தில் த தேர் தேலின
ஒரு புுக்கணிப்புக்கனாக தபனாரெனாடுவே தேற்கும, த னா லி   மத்துவேக் கட்சற்றிய
ஆ தேரிப்ப தேற்கும,  அ தேன தவேற்றலத்திட்ண்டத்ற்ற தே படிக்குமனாறம,  பிரெனானசல்
ர தேனாழிலனாள வேர்க்கத்தின அரெசியல் முனனணிப் பற்றண்டியனாக அ தேற்றனக்
கட்டிரியழுப்புகினு தபனாரெனாட்ண்டத்தில் இற்றணயுமனாறம த னா லி   மத்துவேக்
கட்ச அற்றைப்பு விடுக்கிுது.

மேதின பபொதுக் கூட்டம

பிரொன்ஸ் எங்மஎங்கே பகே செல்கிறது?
எங்கேொலம : மே 1, பிற்பஎங்கேல் 5 ேண

இடம:  Centre International de Séjour-Paris Maurice Ravel 

Salle Messidor, 6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris

Métro 1 : Porte de Vincennes

Tramway 3a : Montempoivre


