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பிரரெஞ்சு  நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேல்களில்,
ரம்ற தலு நான்்ற தசு நான் மக்்ற தரெு நானுக்க

ர நருக்கமு நாக  நகர்கிறு நார்
By Kumaran Ira,    2 June 2017 

பரரெஞ்சு  நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேல்களின் முன்ற தேல் சுற்றுக்கு இன்னும

இரெண்டு டு வு நாரெங்களுக்கும குக்கும் குறறடு வு நான  நு நாட்க்ற தறைவான நாட்களே உள்றைவான நாட்களே நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலையில்,
அன்ற தேற்கு முன்னன்ற தேு நாக ஜனு நாதிபதி இமு நானுடு வல் மக்்ற தரெு நானின் திட்ாடநிரெலுக்கு
எதிரெு நாக அடிபணிிபணியு நா பரெு நான்ஸ் (France  insoumise  -  FI)  இிபணியக்கத்தின்
ன்ற தேக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைடு வர் ்ற தஜு நான்-லூக் ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் முன்க்கும் குறடு வத்ன்ற தே முன்்ற தனு நாக்கு
உருக்குக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைந்து டு வருகிறது.  ரனவ்டு வு நாிபணியன்று Le  Parisien  க்கு அடு வர்
டு வழங்கிிபணிய ்ற தபட்டிக்கும் குறிபணிய ஆரெு நாய்க்கும் குறகயில் இது ன்ற தேு நான் ரடு வளிப்படுகிறது. 

்ற தபு நாக்கும் குறரெ விமர்சித்ன்ற தேன்ற தேன் அடிப்பக்கும் குறாடயில் ஜனு நாதிபதி ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேல்களில்
ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் 7 மில்லிிபணியன் டு வு நாக்குகள் ரபற்றிருந்ன்ற தே ்ற தபு நாதினும, புதிிபணிய
ஜனு நாதிபதிக்கு எதிரெு நான ்ற தபு நாரெு நாட்ாடத்தில் ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்க்கும் குறன்ற தே
அணித்திரெட்டும ஒரு புரெட்சிகரெ ரகு நாள்க்கும் குறகக்கும் குறிபணிய அடு வர்
நிரெு நாகரித்ன்ற தேு நார்.  அடு வர் ஆன்ற தேரெடு வு நாறைவான நாட்களேர்களில்
ரபருமபு நான்க்கும் குறமயினர் மக்்ற தரெு நான் மற்றும  நடு வ-
பு நாசினடு வு நான்ற தே ்ற தடு வட்பு நாறைவான நாட்களேர் மரீன் லு ரபன்
இருடு வக்கும் குறரெயும நிரெு நாகரித்திருந்ன்ற தே ்ற தபு நாதிலும,
அடு வர் ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைப் புறக்கணிப்பன்ற தேற்கு
அக்கும் குறழப்புவிடுக்க மறுத்ன்ற தேு நார் —
பரரெஞ்சு ்ற தனு நானலின னமத்துடு வக் கட்சி
(Parti  de  l’ galit  socialisteé é  -  PES)

மட்டு்ற தம இந்ன்ற தே ரகு நாள்க்கும் குறகக்கும் குறிபணிய
முன்ரனடுத்ன்ற தேது.  அரெசிிபணியல்
ரபு நாறுப்க்கும் குறப அப்பட்ாடமு நாக
க்கும் குறகத்துறக்கும வின்ற தேத்தில்,
ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் இரெண்ாடு நாம சுற்று
ஜனு நாதிபதி ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேலில் எந்ன்ற தே
நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைப்பு நாட்க்கும் குறாடயும எடுக்க மறுத்ன்ற தேு நார்.

அன்ற தேற்கு பதிட்களே உள்ள நிலைு நாக அடு வர்,  நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைக்கும் குறமகள்
முரெண்பட்ாடரீதியில் கு நாணக் கிக்கும் குறாடக்கின்ற
்ற தபு நாதினும,   நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேல்களில் FI

ரடு வற்றிிபணியக்கும் குறாடந்து ஓர் அரெனு நாங்கம அக்கும் குறமக்கும என்றும,
அவ்வின்ற தேத்தில் பரென்ற தேம மந்திரி அலுடு வட்களே உள்ள நிலைகத்திற்குள் இருந்து
மக்்ற தரெு நானுக்கு எதிரெு நாக ஒரு ்ற தபு நார்குணம மிக்க ்ற தபு நாரெு நாட்ாடத்க்கும் குறன்ற தே  நாடத்ன்ற தே
முடியுரமன்றும கூறி,  ஒரு  நு நாாடு நாளுமன்ற மூ்ற தட்களே உள்ள நிலைு நாபு நாிபணியத்க்கும் குறன்ற தே
முன்ரமு நாழிந்ன்ற தேு நார்.  ஆனு நால் இந்ன்ற தே டு வு நாரெம ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான்
அதிகரித்ன்ற தேறைவான நாட்களேவில் இந்ன்ற தே பு நானு நாங்குத்ன்ற தேனங்கக்கும் குறறைவான நாட்களேக் க்கும் குறகவிட்டு,  துரின்ற தேமு நாக
டு வட்களே உள்ள நிலைக்கும் குறன்ற தே ்ற த நு நாக்கி திருமப டு வருகிறு நார்.  ்ற தன்ற தேசிிபணிய  நு நாாடு நாளுமன்றத்தில் ஒரு
சிறுபு நான்க்கும் குறமிபணியு நாக ரனிபணியல்பாடவும மற்றும மக்்ற தரெு நானின்  நு நாாடு நாளுமன்ற
திட்ாடநிரெலுக்கு  நட்புரீதியிட்களே உள்ள நிலைு நான ஆ்ற தட்களே உள்ள நிலைு நானக்கும் குறனகள் டு வழங்கவும அடு வர்
ன்ற தேிபணியு நாரெு நாகி டு வருகிறு நார் என்பக்கும் குறன்ற தே அடு வர் Le  Parisien  இல்
ரன்ற தேளிவுபடுத்தினு நார்.

ஜனு நாதிபதி ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேல்களில் 20  னன்ற தேவீன்ற தேம ரபற்றதில் இருந்து னரிந்து,  FI
க்கு ரடு வறும 12  னன்ற தேவீன்ற தே டு வு நாக்குக்ற தறைவான நாட்களே கிக்கும் குறாடக்கும என்ற நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலையில்,

ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் கூறுக்கும் குறகயில்,  “எனது இிபணியக்கத்திற்கு ஒரு
ரபருமபு நான்க்கும் குறம கிக்கும் குறாடக்கவில்க்கும் குறட்களே உள்ள நிலை என்று நால்,   நு நான் இந் நு நாட்டின்
எதிர்கட்சி ன்ற தேக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைடு வரெு நாக ரனிபணியல்படு்ற தடு வன்,”  என்று நார்,   நு நாடு "ஒரு ரடு வடி
உக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை உள்றைவான நாட்களேது"  என்பக்கும் குறன்ற தே ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் ஒப்புக் ரகு நாண்ாடு நார்.
அன்ற தேு நாடு வது,   நு நாாடு நாளுமன்றத்தில் FI க்கு விரெல்விட்டு எண்ணக்கூடிிபணிய
பரெதிநிதிக்ற தறைவான நாட்களே இருந்ன்ற தேு நாலும கூாட மக்்ற தரெு நானிாடம இருந்து அடு வரெு நால்
விட்டுக்ரகு நாடுப்புகக்கும் குறறைவான நாட்களே ரபற முடியுரமன்ற  நப்பு நாக்கும் குறனகக்கும் குறறைவான நாட்களே அடு வர்
விற்பக்கும் குறன ரனய்து டு வருகிறு நார்.

பரரெஞ்சு அரெசிிபணியக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை "ர நறிப்படுத்துடு வன்ற தேற்கு நாக"  திட்ாடமிாடப்பட்ாட ஊழல்-
ன்ற தேடுப்பு னட்ாடத்க்கும் குறன்ற தே விடு வு நாதிக்க, அடு வர் மக்்ற தரெு நானின் நீதித்துக்கும் குறற அக்கும் குறமச்னர்

பரெு நான்சுடு வு நா ்ற தபய்ரூக்கும் குறடு வ னந்திக்க இருப்பன்ற தேு நாக ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான்
ரன்ற தேரிவித்ன்ற தேு நார்:  “ நு நாங்கள் மு நாற்றீடுகக்கும் குறறைவான நாட்களே முன்ரமு நாழிந்து,

ஒரு கட்டுப்படுத்தும இாடத்க்கும் குறன்ற தேப் ரபறு்ற தடு வு நாம.  நு நான்
 நு நாக்கும் குறறைவான நாட்களே,  புன்ற தேன்கிழக்கும் குறம,  திரு ்ற தபய்ரூக்கும் குறடு வ

னந்திப்்ற தபன்.  ்ற தன்ற தேர்ந்ரன்ற தேடுக்கப்பட்ாட
அதிகு நாரிகக்கும் குறறைவான நாட்களே நீக்கும அதிகு நாரெத்க்கும் குறன்ற தே,
மக்களுக்கு டு வழங்கும னு நான்ற தேு நாரெண
 நாடடு வடிக்க்கும் குறககக்கும் குறறைவான நாட்களே  நு நான்
முன்ரமு நாழி்ற தடு வன்.  இது ன்ற தேு நான் என்
திட்ாடம.  அக்கும் குறன்ற தே அடு வர் ஏற்றுக்
ரகு நாண்ாடு நால்,  அன்ற தேற்கு நாக டு வு நாழ்த்து
கூறி அச்னட்ாடத்திற்கு
டு வு நாக்களிப்்ற தபன்!  அடு வர்
ஏற்கு நாவிட்ாடு நால்,  அதில் என்ன
இருக்கிறரன்ற தேன கு நாண  நு நாம

கு நாத்திருக்க ்ற தடு வண்டியிருக்கும,”
என்று நார்.

மக்்ற தரெு நான் பரரெஞ்சு அரெசிிபணியலுக்குப்
புத்துயிரூட்டி,  நிதி ஊழல்கக்கும் குறறைவான நாட்களே கக்கும் குறறைவான நாட்களேரிபணியடுத்து

டு வருகிறு நார் என்று கூறி டு வரும பத்திரிக்கும் குறககறைவான நாட்களேது
மக்்ற தரெு நான்-ஆன்ற தேரெவு ரடு வற்று பரெச்னு நாரெத்திற்கு அரெசிிபணியல்

மூடுமக்கும் குறறப்க்கும் குறப டு வழங்குடு வ்ற தன்ற தே அது்ற தபு நான்றரடு வு நாரு னந்திப்பன்
்ற த நு நாக்கமு நாகும.  இந்ன்ற தே பரெச்னு நாரெம அன்ற தேன் முன்ற தேல் பரென்ற தேு நான ன்ற தேக்கும் குறாடிபணியு நால்
பு நாதிக்கப்பட்டுள்றைவான நாட்களே நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலையில் இந்ன்ற தே னந்திப்பு நிகழ்கிறது:  அன்ற தேு நாடு வது,
மக்்ற தரெு நானின் ஆன்ற தேரெடு வு நாறைவான நாட்களேரும  நகர்புற திட்ாடமிாடல் அக்கும் குறமச்னருமு நான
ரிச்னு நார்ட் ஃரபர்று நாண் பரிட்ாடு நானியில் ஒரு ரபு நாதுக்கு நாப்பீட்டு நிதி
நிறுடு வனத்க்கும் குறன்ற தேத்  நாடத்தி டு வருகின்ற அ்ற தன்ற தே்ற தடு வக்கும் குறறைவான நாட்களேயில்,  ஆறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிட்களே உள்ள நிலை-மக்கும் குறன விிபணியு நாபு நாரெ உாடன்படிக்க்கும் குறககளில்
இருந்து முக்கும் குறற்ற தகாடு நாக ஆன்ற தேு நாரெிபணியமக்கும் குறாடந்ன்ற தேு நார் என்று
குற்றஞ்னு நாட்ாடப்படுகிறது.

குறிப்பு நாக மக்்ற தரெு நானின் REM  (R publique  En  Marche!)é   நு நாாடு நாளுமன்ற
ரபருமபு நான்க்கும் குறமக்கும் குறிபணிய ரடு வன்று நாலு்ற தம கூாட,  அடு வர் இிபணியக்கம ்ற தன்ற தேசிிபணிய
 நு நாாடு நாளுமன்றத்தில் மக்்ற தரெு நான் அரெனு நாங்கத்துாடன் இக்கும் குறணந்து இிபணியங்கும



என்பக்கும் குறன்ற தே Le Parisien இல் ரன்ற தேளிவுபடுத்தும அறைவான நாட்களேவிற்கு ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான்
ரனன்று நார்.  “திரு மக்்ற தரெு நான் ரடு வன்று நாலும,  னமூக எதிர்கருத்துக்கக்கும் குறறைவான நாட்களே
உள்றைவான நாட்களோடக்கிிபணிய ஒரு நிஜமு நான மக்கள் முன்னணிக்கும் குறிபணிய உருடு வு நாக்க  நு நாங்கள்
முன்ரமு நாழி்ற தடு வு நாம,” என்று ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் ரன்ற தேரிவித்ன்ற தேு நார்.

உத்ன்ற தேரெடு வு நாக்கும் குறணகள் மூட்களே உள்ள நிலைமு நாக ்ற தடு வக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைகள் மற்றும னமூக  நட்களே உள்ள நிலைன்கக்கும் குறறைவான நாட்களே
ஆழமு நாக ரடு வட்ாடவும,  இரெு நாணுடு வ ரனட்களே உள்ள நிலைவினங்கக்கும் குறறைவான நாட்களே மிகப்ரபரிிபணியறைவான நாட்களேவில்
அதிகரிக்கவும மற்றும கட்ாடு நாிபணிய இரெு நாணுடு வச் ்ற தனக்கும் குறடு வக்கும் குறிபணிய திருமப
ரகு நாண்டு டு வரெவும அக்கும் குறழப்புவிடுத்து,  மக்்ற தரெு நான் அடு வனரெகு நாட்களே உள்ள நிலை ர நருக்கடி
நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலையின் கீழ்,  ஒரு னர்டு வு நாதிகு நாரெ முக்கும் குறறயில்,  உத்ன்ற தேரெடு வு நாக்கும் குறணகள்
மூட்களே உள்ள நிலைமு நாக,  அடு வர் ்ற தடு வக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைத்திட்ாடத்க்கும் குறன்ற தே திணிக்க உத்்ற தன்ற தேசித்துள்றைவான நாட்களேு நார்
என்பது ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நானுக்கு  நன்கு ரன்ற தேரியும.  இந்ன்ற தே ்ற தடு வக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைத்திட்ாடம
பரெு நான்சில் அதிகரித்ன்ற தேறைவான நாட்களேவில் மக்கள் ரடு வறுப்க்கும் குறபப் ரபற்றுள்றைவான நாட்களேது,
குறிப்பு நாக ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்திக்கும் குறாட்ற திபணிய.  பரெு நான்ஸ் மற்றும
ஐ்ற தரெு நாப்பு நாவில் னமூக ்ற தகு நாபம அதிகரித்து டு வருகின்ற நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலையில், டு வர்க்க
்ற தபு நாரெு நாட்ாட ரடு வடிப்பு ஒன்றுக்கு அடு வர் ன்ற தேிபணியு நாரிப்பு ரனய்து ரகு நாள்றைவான நாட்களே
்ற தடு வண்டுரமன்பக்கும் குறன்ற தே ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் அறிந்துள்றைவான நாட்களேு நார்.

அடு வர் Le Parisien பத்திரிக்கும் குறகக்கு கூறுக்கும் குறகயில், “[மக்்ற தரெு நான்] ரடு வன்று நால்,
னமூகத்தின் ஒரு பு நாகத்திாடமிருந்து அடு வர் விக்கும் குறரெவி்ற தட்களே உள்ள நிலை்ற திபணிய மிகவும
டு வன்முக்கும் குறறிபணியு நான நிரெு நாகரிப்க்கும் குறப முகங்ரகு நாடுப்பு நார் என்று  நு நான்
அனுமு நானிக்கி்ற தறன்.  ஏரனன்று நால் ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களேர் ரன்ற தேு நாகுப்பு னட்ாடத்க்கும் குறன்ற தே
கீழறுப்பன்ற தேற்கு நாக அடு வர் ரனய்ிபணிய விருமபும டு வரி உிபணியர்வுகள் மற்றும
அதிகடுக்கும் குறமிபணியு நான-ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களேர் னட்ாடம (super-labour law) ஆகிிபணியக்கும் குறடு வ மிகப்
ரபரிிபணியறைவான நாட்களேவில் ஒரு னமூக அதிர்ச்சிக்கும் குறிபணிய உண்ாடு நாக்கும,” என்று நார்.

எவ்டு வு நாறிருப்பனும ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நானின் ்ற தடு வக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைத்திட்ாடம,  டு வரெவிருக்கின்ற
ரடு வடிப்பு நார்ந்ன்ற தே மற்றும கடுக்கும் குறமிபணியு நான ்ற தபு நாரெு நாட்ாடங்களுக்கு நான ஒரு
முன்்ற தனு நாக்குாடன் ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களேர்கக்கும் குறறைவான நாட்களே அரெசிிபணியல்ரீதியில்
ஆயுன்ற தேபு நாணிிபணியு நாக்குடு வன்ற தேற்்ற தகு நா மற்றும அடு வனரெகு நாட்களே உள்ள நிலை ர நருக்கடி நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைக்கும் குறிபணிய
எதிர்ப்பன்ற தேற்்ற தகு நா கிக்கும் குறாடிபணியு நாது.  மு நாறு நாக,  ்ற தன்ற தேசிிபணிய  நு நாாடு நாளுமன்றத்தில்
அடிபணிிபணியு நா பரெு நான்ஸ் (France insoumise - FI) இிபணியக்கத்தின் பரெதிநிதிகள்
மூட்களே உள்ள நிலைமு நாக னமூக எதிர்ப்க்கும் குறப திக்கும் குறனதிருப்புடு வன்ற தேற்கு அடு வர் டு வலியுறுத்துகிறு நார்.
“ நு நாங்கள் ரன்ற தேு நாழிற்னங்கங்கள்,  அரெசு-னு நாரெு நா அக்கும் குறமப்புகள்,  அரெசிிபணியல்
மற்றும கட்களே உள்ள நிலைு நாச்னு நாரெ னக்திகளுாடன் இக்கும் குறணந்து ்ற தடு வக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை ரனய்்ற தடு வு நாம,”
என்று நார். “எல்ட்களே உள்ள நிலைு நாடு வற்றிற்கும முன்ற தேல், எதிர்ப்பு ்ற தன்ற தேசிிபணிய  நு நாாடு நாளுமன்றத்தில்
ஆரெமபக்கப்படும,” என்று நார். 

 நு நான்கு நாம அகிட்களே உள்ள நிலைத்தின் அக்கும் குறனத்துட்களே உள்ள நிலைகக் குழுவின் (ICFI) பரரெஞ்சு
பரிடு வு நான ்ற தனு நானலின னமத்துடு வக் கட்சிக்கும் குறிபணிய (PES) ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான்
முன்க்கும் குறடு வக்கும முன்்ற தனு நாக்கிலிருந்து ஒரு டு வர்க்க இக்கும் குறாடரடு வளி
பரிக்கிறது.  ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்திற்கு ஒரு சுிபணியு நாதீனமு நான அரெசிிபணியல்
டு வழிக்கும் குறிபணிய டு வழங்கவும மற்றும மக்்ற தரெு நான் பன்ற தேவிக்கு டு வந்ன்ற தேதும பன்பற்ற
உள்றைவான நாட்களே பற்்ற தபு நாக்குத்ன்ற தேனமு நான,  இரெு நாணுடு வடு வு நான்ற தே மற்றும ஜன நு நாிபணியக-
வி்ற தரெு நான்ற தே ரகு நாள்க்கும் குறககக்கும் குறறைவான நாட்களேக் குறித்து எச்னரிக்கவும மக்்ற தரெு நான் மற்றும லு
ரபன்னின் இரெண்ாடு நாம சுற்று ஜனு நாதிபதி ்ற தன்ற தேர்ன்ற தேக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை ரனிபணியலூக்கத்துாடன்
புறக்கணிக்குமு நாறு பரரெஞ்சு ்ற தனு நானலின னமத்துடு வக் கட்சி
அக்கும் குறழப்புவிடுத்ன்ற தேது.  ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்தில் ்ற தபு நார் மற்றும சிக்கன
 நாடடு வடிக்க்கும் குறககளுக்கு எதிரெு நான புரெட்சிகரெ எதிர்ப்பன் அபவிருத்திக்கும் குறிபணிய
்ற த நு நாக்கி ்ற த நு நாக்குநிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை ரகு நாண்டிருந்ன்ற தே அது,  ஒரு னர்டு வ்ற தன்ற தேன ்ற தனு நானலின
முன்்ற தனு நாக்க்கும் குறக டு வழங்க முிபணியன்றது.

ஏற்கன்ற தடு வ,  மக்்ற தரெு நான் ்ற தன்ற தேர்டு வு நாகி ரடு வறும ஒரு சிட்களே உள்ள நிலை டு வு நாரெங்களில்,
பரெு நான்சில் எரிரபு நாருள் ஏற்றிச் ரனல்லும ட்களே உள்ள நிலைு நாரி ஓட்டு நர்களின்
்ற தடு வக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைநிறுத்ன்ற தேம ஆரெமபமு நாகியுள்றைவான நாட்களேது.  இருப்பனும ரன்ற தேு நாழிற்னங்க
அதிகு நாரெத்துடு வங்கக்கும் குறறைவான நாட்களேப் ்ற தபு நாட்களே உள்ள நிலை்ற தடு வ ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நானும அந்ன்ற தே
ஓட்டு நர்களுக்கு ஆன்ற தேரெடு வு நாக ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்தின் ஒரு பரெந்ன்ற தே
்ற தபு நாரெு நாட்ாடத்திற்கு அக்கும் குறழப்புவிடுக்கவில்க்கும் குறட்களே உள்ள நிலை,  மு நாறு நாக மக்்ற தரெு நானின்
ரகு நாள்க்கும் குறககளில் ஒருசிட்களே உள்ள நிலை மு நாற்றங்கக்கும் குறறைவான நாட்களே ்ற தபரெம்ற தபன முிபணியன்று டு வருகிறு நார்.
இது ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்க்கும் குறன்ற தேச் சிக்க க்கும் குறடு வப்பன்ற தேற்கு நான ஒரு ரபு நாறி என்ற
ஒ்ற தரெ வின்ற தேத்தில் மட்டு்ற தம, இந்ன்ற தே மூ்ற தட்களே உள்ள நிலைு நாபு நாிபணியத்க்கும் குறன்ற தே னரிிபணியு நாக கூற முடியும.

ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான்,  மக்்ற தரெு நானுக்்ற தகு நா அல்ட்களே உள்ள நிலைது முன்னு நாள் ஜனு நாதிபதி
பரெு நான்சுடு வு நா ்ற துு நாட்களே உள்ள நிலைு நாண்ட் இன் மதிப்பழந்ன்ற தே ்ற தனு நானலிஸ்ட் கட்சிக்்ற தகு நா ஒரு
மு நாற்றீட்க்கும் குறாடப் பரெதிநிதித்துடு வம ரனய்ிபணியவில்க்கும் குறட்களே உள்ள நிலை,  மு நாறு நாக இந்ன்ற தே
மதிப்பழந்ன்ற தே ஆளும உிபணியரெடுக்கின் ஒரு கன்க்கும் குறனக்கும் குறிபணியப் பரெதியீடு
ரனய்கிறு நார்.  ்ற தனு நானலிஸ்ட் கட்சிக்கும் குறிபணியக் கட்டிரிபணியழுப்ப உன்ற தேவும
முன்்ற தனு நாக்கின் அடிப்பக்கும் குறாடயில் 1917  இல் ட்ரரெு நாட்ஸ்கினம மற்றும ICFI

இல் இருந்து முறித்துக் ரகு நாண்டு,  குட்டி-முன்ற தேட்களே உள்ள நிலைு நாளித்துடு வ னர்டு வ்ற தன்ற தேன
கமயூனிஸ்ட் அக்கும் குறமப்பல் (Organisation  communiste  internationaliste  OCI)

இக்கும் குறணந்ன்ற தே ஒரு முன்னு நாள்-மு நாணடு வர் இிபணியக்க தீவிரெ ரகு நாள்க்கும் குறகிபணியு நாறைவான நாட்களேரெு நான
ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான், பன்னர் ்ற தனு நானலிஸ்ட் கட்சியி்ற தட்களே உள்ள நிலை்ற திபணிய இக்கும் குறணந்ன்ற தேு நார். 1980
களில்,  அடு வர் ரனனட்ாடர் ஆனு நார்,  பன்னர் உறைவான நாட்களேவுத்துக்கும் குறற மற்றும
இரெு நாணுடு வ டு வட்ாடு நாரெங்கள் உாடனு நான உிபணியர்மட்ாட ரன்ற தேு நாாடர்புகளுாடன்
அக்கும் குறமச்னரெு நானு நார். 

மக்்ற தரெு நானுக்கு எதிரெு நான கூட்ாடணி என்று கூறி அடு வர் உருடு வு நாக்கும
கூட்ாடணியில் இருக்கக்கூடிிபணிய ஸ்ரெு நாலினின பரரெஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சி
(PCF) ்ற தபு நான்ற னக்திகள் ன்ற தேனு நாப்ன்ற தேங்கறைவான நாட்களேு நாக்ற தடு வ ்ற தனு நானலிஸ்ட் கட்சியுாடன்
ரன்ற தேு நாாடர்புகள் க்கும் குறடு வத்துள்றைவான நாட்களேன என்பதுாடன்,  அக்கும் குறடு வ மக்்ற தரெு நாக்கும் குறனயும
எதிர்க்கவில்க்கும் குறட்களே உள்ள நிலை — இது ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நானுக்கு  நன்று நாக்ற தடு வ ரன்ற தேரியும.
உண்க்கும் குறமயில்,  கூட்ாடு நாக  நு நாாடு நாளுமன்ற ்ற தடு வட்பு நாறைவான நாட்களேர்கக்கும் குறறைவான நாட்களே நிறுத்துடு வன்ற தேு நா
்ற தடு வண்ாடு நாமு நா என PCF  க்குள்  நாடந்து டு வரும கன்க்கும் குறன ்ற தமு நான்ற தேல்களுக்கு
இக்கும் குறாட்ற திபணிய,  ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் அடு வர்கக்கும் குறறைவான நாட்களே மக்்ற தரெு நானின் கருவிகள் என்று
குற்றஞ்னு நாட்டி PCF ன்ற தேக்கும் குறட்களே உள்ள நிலைக்கும் குறமக்கு ஒரு குறுஞ்்ற தனதி அனுப்பனு நார்.

அடு வர் எழுதினு நார்,  “நீங்கள் ஒட்டுரமு நாத்ன்ற தே  நு நாட்டிலும குழப்பத்க்கும் குறன்ற தே
உண்ாடு நாக்கி ரகு நாண்டிருக்கிறீர்கள் … னபு நாஷ் 'கமயூனின அக்கும் குறாடிபணியு நாறைவான நாட்களேம.'
இக்கும் குறடு வரிபணியல்ட்களே உள்ள நிலைு நாம எனது பரெச்னு நாரெத்க்கும் குறன்ற தே  நு நானமு நாக்க பட்களே உள்ள நிலை மு நான்ற தேகு நாட்களே உள்ள நிலை
அடு வமதிப்புகள் மற்றும சூழ்ச்சிகளுக்குப் பன்னர்  நாடக்கிறது.  நீங்கள்
மீண்டும அ்ற தன்ற தேயிாடத்தில் உள்ளீர்கள்.  நீங்கள் உயிரெற்ற ரடு வற்றுாடல்.
என்க்கும் குறன ஆன்ற தேரிக்க நீங்கள் 10  மு நான்ற தேங்கள் எடுத்துக் ரகு நாண்டீர்கள்,
மக்்ற தரெு நாக்கும் குறன ஆன்ற தேரிக்க 10  நிமிாடங்கள் ன்ற தேு நான் எடுத்தீர்கள்.  அதுவும
நீங்கள் மதிக்கு நான்ற தே உாடன்படிக்க்கும் குறககக்கும் குறறைவான நாட்களே குறிப்பாடு நாம்ற தட்களே உள்ள நிலை்ற திபணிய இக்கும் குறன்ற தே
ரனய்தீர்கள்.  இன்னும என்னிாடம இது்ற தபு நாட்களே உள்ள நிலை கூறுடு வன்ற தேற்கு நிக்கும் குறறிபணிய
இருக்கிறது,” என்று நார்.

ஆனு நால் இப்்ற தபு நாது PCF என்ற தேன் உள்றைவான நாட்களேு நார்ந்ன்ற தே பு நாகமு நாக உள்றைவான நாட்களே்ற தன்ற தேு நா அ்ற தன்ற தே
ரன்ற தேு நாழிற்னங்க அதிகு நாரெத்துடு வங்கள்,  அரெசு-னு நாரெு நா அக்கும் குறமப்பன் நிர்டு வு நாகிகள்,
ஊாடகங்கள் மற்றும அரெசிிபணியல்  நாடடு வடிக்க்கும் குறகிபணியு நாறைவான நாட்களேர்களின் ஒட்டுரமு நாத்ன்ற தே
உிபணியர்மட்ாட  நடுத்ன்ற தேரெ டு வர்க்க அடுக்க்கும் குறக மீள்குழுடு வு நாக்கம ரனய்ிபணிய
ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் பரிந்துக்கும் குறரெக்கிறு நார் —  ஆனு நால் மக்்ற தரெு நாக்கும் குறன
எதிர்ப்பன்ற தேற்கு நாக என்று கூறிக் ரகு நாள்கிறு நார்.  இதுரடு வு நாரு அரெசிிபணியல்
்ற தமு நானடிிபணியு நாகும.

ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களேர்கள் எச்னரிக்க்கும் குறகப்படுத்ன்ற தேப்பாட ்ற தடு வண்டும:  அடு வரெது
அவ்டு வப்்ற தபு நாக்கும் குறன்ற தேிபணிய தீவிரெ-டு வு நாய்னடு வாடு நால் ்ற தபச்சுக்களுக்கு அப்பு நாற்பட்டு,
ரம்ற தட்களே உள்ள நிலைு நான்்ற தனு நான் ்ற தனு நானலினத்திற்கும மற்றும ்ற தனு நானலிஸ்ட் கட்சியின்
திடு வு நால்நிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை மீது ஓர் அரெசிிபணியல் இருப்புநிக்கும் குறட்களே உள்ள நிலை கணக்க்கும் குறக
டு வக்கும் குறரெடு வன்ற தேற்கு நான எந்ன்ற தே முிபணியற்சிக்கும எதிரெு நாக உள்றைவான நாட்களேு நார்.  2014  இல்
முன்ற தேன்முன்ற தேலில் பரெசுரிக்கப்பட்ாட The  Era  of  the  People  என்ற அடு வர்
நூலில்,  அடு வர் ்ற தனு நானலினம,  ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கம மற்றும இாடது
முடிந்துவிட்ாடன்ற தேு நாக அறிவித்து,  ஒரு ஜனரெஞ்னக ்ற தன்ற தேசிிபணியடு வு நான்ற தேத்க்கும் குறன்ற தே
முன்ரனடுத்ன்ற தேு நார்.  அடு வர் ரன்ற தேு நாழிட்களே உள்ள நிலைு நாறைவான நாட்களே டு வர்க்கத்தில் அடித்ன்ற தேறைவான நாட்களேமிட்ாட
முன்ற தேட்களே உள்ள நிலைு நாளித்துடு வத்திற்கு எதிரெு நான ஒரு இாடதுனு நாரி இிபணியக்கத்க்கும் குறன்ற தேக்
கட்ாடக்கும் குறமப்பக்கும் குறன்ற தே எதிர்க்கிறு நார்.

இந்ன்ற தே ்ற தகடு விக்கும் குறறைவான நாட்களேவிக்கும திடு வு நாட்களே உள்ள நிலைு நான முன்்ற தனு நாக்குாடன் அரெசிிபணியல்ரீதியில்
 நனவுபூர்டு வமு நாக முறித்துக் ரகு நாள்டு வ்ற தன்ற தே,  ்ற தபு நார் மற்றும னமூக
பற்்ற தபு நாக்குத்ன்ற தேனத்திற்கு நான மக்்ற தரெு நானின் திட்ாடநிரெலுக்கு எதிரெு நாக
டு வரெவிருக்கின்ற ்ற தபு நாரெு நாட்ாடங்களுக்கு இன்றிிபணியக்கும் குறமிபணியு நான்ற தே ன்ற தேிபணியு நாரிப்பு நாகும.


