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ஐரோபப்பிய இடது கட்சியில் இருந்து
சிரிிரிசபிசாவரிசாவை வை வரிசாவைளிரயற்ற ரரிசாவைண்டுவை வற வேண்டுமென

ஏன் வை வற வேண்டுமெரமபன்ரிரிசபன் விரும்புகிறபர?
By Alex Lantier,       8 February 2018

அஅடிபணியியா பிிரியான்ஸ் (LFI) கூட்டணிக்குள்குள்ளியாக ளாக ஜ்ியான்-லுக்

 ம் மெளாக ஜமியான்ளாக ஜனியானியால் ஸ்ஸ்தியாபிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய கட்சியியான
இடது கட்சி (PG),  கிரீசின் ஆளும் கட்சியியான சிரினியான சிரிசாவா
(“தீவிிர இடதுகளின் கூட்டணி”)  கூட்டணியில் இருந்து
 மாளிளாக ஜயற்றுாஸ்தற்கு ஐளாக ஜிரியாப்பிய இடது கட்சி (EL)
கூட்டணியின் ளாக ஜஸ்தசியக் கட்சிகன சிரிசாவகுள்ள  மனன்ற ாியாிரத்தில்
ளாக ஜகட்டுக்  மகியாண்டது.

2015  முஸ்தமியாக சிரினியா,  ஐளாக ஜிரியாப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்கன
நடாடிக்ன சிரிசாவககன சிரிசாவகுள்ள முடிவுக்குக்  மகியாண்டுாிர இருப்பஸ்தியாக
ஸ்தியான் அளித்ஸ்த ளாக ஜஸ்தர்ஸ்தல் ாியாக்குறுதிகன சிரிசாவகுள்ளயும் அத்ளாக ஜஸ்தியாடு
அஸ்தன்  மனியாந்ஸ்த 2015  ்லன சிரிசாவம கருத்துாியாக் மகடுப்பில்
கிளாக ஜிரக்கத்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கள் அளித்ஸ்த பியாரிய “ளாக ஜாண்டியாம்”
ாியாக்களிப்ன சிரிசாவபயும் கியாலில் ளாக ஜபியாட்டு நசுக்கி ாருகிறது.
இத்ஸ்தன சிரிசாவன ஆண்டுகளில்,  அது  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கள் மீது
ஸ்தியாக்குஸ்தல் நடத்தி ாந்திருப்பளாக ஜஸ்தியாடு பில்லியன் கணக்கியான
யூளாக ஜிரியாக்கள் சிக்கன நடாடிக்ன சிரிசாவககன சிரிசாவகுள்ளயும் திணித்திருக்கிறது,
ஐளாக ஜிரியாப்பிய நியாடியாளு் மென்றத்தில் EL கூட்டணியின் ஒரு
முக்கிய அங்கத்ஸ்தாிரியாக அது ஆர்ா் மெியாக  மனயல்பட்டு
ாந்ஸ்தது,   மனியால்மப் ளாக ஜபியானியால் 2015  இல்  ம் மெளாக ஜமியான்ளாக ஜனியான்
சிரினியாவின் ளாக ஜஸ்தர்ன சிரிசாவா ஒரு “ாிரமியாற்று” முன்ளாக ஜனற்றம் என்று
கூறிப் பியாிரியாட்டினியார்.  ஆயினும்,  கன சிரிசாவடசியியாக சிரினியா மூமம்
ாலிந்து திணிக்கப்பட்ட பிற்ளாக ஜபியாக்குத்ஸ்தன் மெியான ஐளாக ஜிரியாப்பிய
ஒன்றிய “பம-் மெளாக ஜனியாஸ்தியா”வுக்கு எதிிரியாக பியாரிய
ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்தங்கள்  மாடித்ஸ்தன சிரிசாவஸ்த அடுத்து,  PG அஸ்தன்
நின சிரிசாவமப்பியாட்ன சிரிசாவட ் மெியாற்றிக்  மகியாண்டிருக்கிறது.

PG இன் ளாக ஜஸ்தசிய நிர்ாியாகச்  மனயமகம் ்னாரி 28 அன்றியான
ஒரு கூட்டத்திற்கு பின்னர், “சிரினியான சிரிசாவா  மாளிளாக ஜயற்றுான சிரிசாவஸ்த
எத்ஸ்தன சிரிசாவன முடியுளாக ஜ் மெியா அத்ஸ்தன சிரிசாவன வின சிரிசாவிரவில் நியாளின் நடப்பில்
ன சிரிசாவாப்பஸ்தற்கு”  EL க்கு ஆளாக ஜமியானன சிரிசாவன ன சிரிசாவாக்கும் ஒரு
அறிக்ன சிரிசாவகன சிரிசாவய விடுத்ஸ்தது.  1975  இல் கிளாக ஜிரக்க
அிரசியல்னட்டத்தில்  மபியாறிக்கப்பட்டுள்குள்ள ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த
உரின சிரிசாவ் மென சிரிசாவய அகற்றுகின்ற ளாக ஜநியாக்கத்துடன் சிரினியாவின்
னமீபத்திய சிக்கன நடாடிக்ன சிரிசாவகத்  மஸ்தியாகுப்பில்
இடம் மபற்றுள்குள்ள நடாடிக்ன சிரிசாவககன சிரிசாவகுள்ள அது வி் மெர்னனம்
 மனய்ஸ்தது.

“அ மமக்சிஸ் சிப்ிரியாஸின் சிரினியாவுடன் அருகிலிருந்ஸ்தபடி
ளாக ஜான சிரிசாவம  மனய்ா மஸ்தன்பது உண்ன சிரிசாவ் மெயில் னியாத்திய் மெற்றஸ்தியாக

ஆகியிருக்கிறது.  ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த உரின சிரிசாவ் மென சிரிசாவயத்
ஸ்தன சிரிசாவட மனய்யும் ் மெட்டத்திற்கு அாிரது சிக்கன நடாடிக்ன சிரிசாவகத்
ஸ்தர்க்கத்தில் அார்  மாகுதூிரம்  மனன்றிருக்கிறியார்” என்று PG
ளாக ஜனர்த்துக்  மகியாள்கிறது.  “் மெக்கன சிரிசாவகுள்ள மூச்சுத் திணறச்
 மனய்கின்ற சுஸ்தந்திிரச் னந்ன சிரிசாவஸ்த ஸ்தன சிரிசாவகுள்ளக்கு முகம் மகியாடுக்கின்ற
நின சிரிசாவமயில் இது  மஸ்தளிவுக்கியான ன் மெய் மெியாக இருக்கிறது,  EL
இன் கிட்டத்ஸ்தட்ட அன சிரிசாவனத்துக் கட்சிகளுளாக ஜ் மெ அாற்றின்
 மனியாந்ஸ்த நியாட்டில் இத்ஸ்தன சிரிசாவகய  மகியாள்ன சிரிசாவககளுக்கு எதிிரியாகப்
ளாக ஜபியாிரியாடிக்  மகியாண்டிருக்கின்றன.  நடப்பு ஒப்பந்ஸ்தங்களில்
இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட மஸ்தியாரு ஐளாக ஜிரியாப்பியக்
கட்டு் மெியானத்தில் ் மெட்டுளாக ஜ் மெ கிளாக ஜிரக்க ் மெக்களின் மீதும்,  ் மெற்றும்
பிற மாங்கிலும் திணிக்கப்பட்ட நியாடகம் நிற்க முடியும்.
அப்படியியான ஒரு ஐளாக ஜிரியாப்பியாவின் எதிர்ப்பியாகுள்ளர்கள்
ஆஸ்திராியாகுள்ளர்கள் இிரண்டு ஸ்திரப்ன சிரிசாவபயும் EL ஸ்தனக்குள்
 மகியாண்டிருக்க முடியியாது.”

இது அப்பட்ட் மெியான கபடநியாடக் மெியாகும்.  ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த
உரின சிரிசாவ் மெயின் மீஸ்தியான சிரினியாவின் ஸ்தியாக்குஸ்தல் ஐயத்திற்கிடமின்றி
அந்ஸ்தக் கட்சியின் எளாக ஜஸ்தச்னியாதிகியாிரத் ஸ்தன்ன சிரிசாவ் மென சிரிசாவயயும்
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்திற்கு அது  மகியாண்டுள்குள்ள ஆழ் மெியான
குளாக ஜிரியாஸ்தத்ன சிரிசாவஸ்தயும்  மஸ்தளிவுபடுத்துகிறது.  ஆயினும் இது,  EL
கட்சிகள் அத்ஸ்தன சிரிசாவனயியாலும் பின்பற்றப்படுகின்ற
பிற்ளாக ஜபியாக்குத்ஸ்தன் மெியான,  ளாக ஜஸ்தசியாியாஸ்த ் மெற்றும்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்-
விளாக ஜிரியாஸ்தக்  மகியாள்ன சிரிசாவகககுள்ளது ஒளாக ஜிர மயியாரு தின சிரிசாவகப்பூட்டுகின்ற
் மெற்றும் ் மெறுக்கவியமியாஸ்த மாியாரு உஸ்தியாிரணம் ் மெட்டுளாக ஜ் மெயியாகும்.
ஐளாக ஜிரியாப்பியா மாங்கிலும் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்தப் ளாக ஜபியார்க்குணம்
 மபருகிச்  மனல்ாஸ்தன் ் மெத்தியில் சிரினியான சிரிசாவா வி் மெர்னனம்
 மனய்ாஸ்தன் மூம் மெியாக,  சிரினியாவுடன் EL  மகியாண்டிருக்கும்
இன சிரிசாவணப்புகளுக்கு முகமூடியிடுாஸ்தற்கும் ஐளாக ஜிரியாப்பியாவில்
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்தின் ஒரு புிரட்சிகிரப்
ளாக ஜபியாிரியாட்டத்திற்கியான முட்டுக்கட்ன சிரிசாவடயியாக EL இன்
பயனுள்குள்ளஸ்தன்ன சிரிசாவ் மென சிரிசாவயப் பியாதுகியாப்பஸ்தற்கும் PG முயற்சி
 மனய்து மகியாண்டிருக்கிறது.

சிரினியாவின் புதிய சிக்கன நடாடிக்ன சிரிசாவகத்  மஸ்தியாகுப்பில்,
ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த உரின சிரிசாவ் மெயின் மீஸ்தியான ஒரு ஸ்தியாக்குஸ்தன சிரிசாவமக்
 மகியாண்டிருக்கிறது என்ற  மனய்தி ்னாரி ஆிரம்பத்தில்
 மாளியியானதும் PG சிரினியான சிரிசாவா வி் மெர்னனம்  மனய்து
விடவில்ன சிரிசாவம, ் மெியாறியாக சிரினியாவுக்கு எதிிரியாய்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கள்
ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த நடாடிக்ன சிரிசாவகன சிரிசாவய முன் மனடுத்ஸ்த பின்னர் ஸ்தியான்

1- Why does Mélenchon want to expel Syriza from the European Le ft Party? 



 மனய்திருக்கிறது.  அளாக ஜஸ்தளாக ஜபியாம ார்க்க நின சிரிசாவமயில் இருந்து
பியார்த்ஸ்தியால், பிிரியான்சில் இஸ்தன்  மகியாள்ன சிரிசாவகயும் அடிப்பன சிரிசாவடயில்
ளாக ஜாறுபட்டஸ்தல்ம.  இடது முன்னணியின் பிிரதிநிதிகள் 2015
நாம்பரில் ளாக ஜஸ்தசிய அன சிரிசாவாயில் அானிரகியாமநின சிரிசாவம னட்டத்திற்கு
ஆஸ்திராியாக ாியாக்களித்ஸ்தனர்;  ்னநியாயக உரின சிரிசாவ் மெகன சிரிசாவகுள்ளத்
ஸ்தன சிரிசாவட மனய்ாஸ்தற்கும் 2016  இல்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்-விளாக ஜிரியாஸ்த
பி மிரஞ்சு  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர் னட்டத்திற்கு எதிிரியாக ஸ்த் மெது
ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த உரின சிரிசாவ் மென சிரிசாவய  மனயலுறுத்ஸ்த முயன்ற
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கன சிரிசாவகுள்ளக்  மகியாடூிர் மெியாக ஒடுக்குாஸ்தற்கும் பி மிரஞ்சு
அிரன சிரிசாவன இது அனு் மெதித்ஸ்தது.

ஐளாக ஜிரியாப்பியா மாங்கிலும்  மபருகிச்  மனல்லும் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த
அன சிரிசாவமயியானது,  சிரினியா ் மெற்றும் EL இன் எதிர்ப்புிரட்சிகிர,
ளாக ஜஸ்தசியாியாஸ்த ் மெற்றும் முஸ்தமியாளித்துா-ஆஸ்திரவு முன்ளாக ஜனியாக்கின்
திாியால்நின சிரிசாவமன சிரிசாவயத்  மஸ்தளிாியாக்குகிறது.   மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களின்
ளாக ஜபியார்க்குணம் —அாற்றுடன் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்தம்  மனய்ஸ்த
துருக்கியின் உளாக ஜமியாகத்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களுக்கு 20  னஸ்தவீஸ்த
னம்பகுள்ள அதிகரிப்பு, பிரிட்டனில் இிரயில் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்தங்கள்,
எல்மியாாற்றுக்கும் ளாக ஜ் மெல் கிரீசுக்கு எதிிரியான ஐளாக ஜிரியாப்பிய
ஒன்றியத் ஸ்தியாக்குஸ்தலுக்கு ஸ்தன சிரிசாவமன சிரிசாவ் மெ ாகித்ஸ்த நியாடியான
ளாக ஜ்ர்் மெனியில் உளாக ஜமியாகத்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களின் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்தம்
ஆகியன சிரிசாவா— நியான்கியாம் அகிமத்தின் அன சிரிசாவனத்துமகக்
குழுவின் (ICFI)  புிரட்சிகிர னர்ாளாக ஜஸ்தன மூளாக ஜமியாபியாயத்தின்
 மனல்ஸ்தன சிரிசாவகன சிரிசாவ் மென சிரிசாவயச் சுட்டிக்கியாட்டுாஸ்தியாக இருக்கிறது.

ஐளாக ஜிரியாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிிரியான ளாக ஜபியாிரியாட்டத்தில்,
கிளாக ஜிரக்கத்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களுடன் ஐக்கியப்படுாஸ்தற்கு
ஐளாக ஜிரியாப்பியத்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்ன சிரிசாவஸ்த அணிதிிரட்டுாஸ்தன்
மூமம் ் மெட்டுளாக ஜ் மெ சிக்கன நடாடிக்ன சிரிசாவகக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி
ன சிரிசாவாக்க முடியும் என ICFI ாலியுறுத்தியது.  ளாக ஜனியாவியத்
ஒன்றியம் கன சிரிசாவமக்கப்பட்டஸ்தற்குப் பிந்ன சிரிசாவஸ்தய 25  ஆண்டு
கியாமம் ஏகியாதிபத்தியப் ளாக ஜபியார் ் மெற்றும் சிக்கன
நடாடிக்ன சிரிசாவககள் அதிகரித்துச்  மனன்றிருப்பஸ்தன் பின்னர்,
ஐளாக ஜிரியாப்பிய  மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்தினுள்  மாடிப்பியார்ந்ஸ்த
ளாக ஜகியாபம் ளாக ஜ் மெ மமழும்பி ாருகிறது.   மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களுக்கும்
ஐளாக ஜிரியாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிிரியாக ஐளாக ஜிரியாப்பியா மாங்கிலும்
நிமவுகின்ற  மாகு்ன எதிர்ப்புக்கும் விண்ணப்பம்
 மனய்ாஸ்தற்கு குளாக ஜிரியாஸ்தம் கியாட்டுகின்ற சிரினியா,  இந்ஸ்த
் மெளாக ஜனியாநின சிரிசாவமன சிரிசாவய அணிதிிரட்டுாஸ்தற்கு ் மெறுத்ஸ்தளாக ஜஸ்தியாடு அஸ்தற்குப்
பதிமியாக ஐளாக ஜிரியாப்பிய ஒன்றியத்துடனியான ளாக ஜ் மெியான் மெியான
ஸ்தன சிரிசாவமவிதி  மகியாண்ட ளாக ஜபச்சுாியார்த்ன சிரிசாவஸ்தகளுக்கு ளாக ஜநிரடியியாக
 மனன்றது.  எதிர்பியார்க்கத்ஸ்தக்க ான சிரிசாவகயில்,  இது
 மபருநியானத்ன சிரிசாவஸ்தளாக ஜய உண்டுபண்ணியது.

சிரினியாவின்  மனயல்ாிரமியாற்றினியால் ஒட்டு ம் மெியாத்ஸ்த ELP  யும்
் மெதிப்பிழப்பன சிரிசாவஸ்த ஸ்தடுப்பஸ்தற்கும் அஸ்தன்மூமம்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ள
ார்க்கத்திமியான ஒரு அிரசியல் ் மெறுளாக ஜநியாக்குநின சிரிசாவமன சிரிசாவயயும்
அத்துடன் ICFI  ஆல் முன் மனடுக்கப்படுகின்ற புிரட்சிகிர,
ளாக ஜனியானலின முன்ளாக ஜனியாக்கின் அடிப்பன சிரிசாவடயில் ஐளாக ஜிரியாப்பியத்
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்ககுள்ளது ளாக ஜபியாிரியாட்டங்கன சிரிசாவகுள்ள
ஐக்கியப்படுத்துான சிரிசாவஸ்தயும் ஸ்தடுப்பஸ்தற்கு் மெியான முயற்சியில்
 ம் மெளாக ஜமியான்ளாக ஜனியானும் PGம் இப்ளாக ஜபியாது ஸ்தன சிரிசாவமயீடு
 மனய்து மகியாண்டிருக்கின்றனர்.  குறிப்பியாக பிிரியான்சில்
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர் னட்டத்ன சிரிசாவஸ்த குப்ன சிரிசாவபயில் வீசிவிட்டு குன சிரிசாவறந்ஸ்தபட்ன

் மெட்டத்திற்கும் குன சிரிசாவறாியான ஊதியங்கன சிரிசாவகுள்ளத் திணிப்பது,
ளாக ஜான சிரிசாவமகன சிரிசாவகுள்ள  மாட்டுாது,   மபியாதுத் துன சிரிசாவற
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்ககுள்ளது ாியாழ்நியாள் ளாக ஜான சிரிசாவம பியாதுகியாப்ன சிரிசாவப
முடிவுக்குக்  மகியாண்டுாருாது ஆகியன சிரிசாவா  மகியாண்ட
் மெக்ளாக ஜிரியானின் திட்டநிிரலுக்கு எதிர்ப்பு அதிகரித்துச்
 மனல்ான சிரிசாவஸ்தக் கண்டு PG அச்னம் மகியாள்கிறது.

PG இன் இந்ஸ்தத் ஸ்தந்திிரம் அிரசியல் ளாக ஜநர்ன சிரிசாவ் மெயற்றஸ்தியாகும்,
ஏ மனன்றியால் ELP அஸ்தன் மிகப்  மபரும்பியான்ன சிரிசாவ் மெயில்
சிரினியாவின்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்-விளாக ஜிரியாஸ்த நின சிரிசாவமப்பட்ன சிரிசாவடயும்
எளாக ஜஸ்தச்னியாதிகியாிரக்  மகியாள்ன சிரிசாவககன சிரிசாவகுள்ளயும் ஆஸ்தரிக்கிறது.  ELP
ஸ்தன சிரிசாவமார்களில் பமரும் PG இன் அறிக்ன சிரிசாவகக்கு அளித்ஸ்த
எதிர்வின சிரிசாவனயில்,  சிரினியான சிரிசாவா ஆஸ்தரித்து அறிக்ன சிரிசாவககள்
விட்டிருப்பளாக ஜஸ்தியாடு ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த உரின சிரிசாவ் மென சிரிசாவய அகற்றுாஸ்தற்கு
முன சிரிசாவனயும் சிரினியாவுடனியான ஸ்த் மெது ஒத்துன சிரிசாவழப்ன சிரிசாவப
அபிவிருத்தி  மனய்யவிருப்பஸ்தியாகவும் ாலியுறுத்தினர்.

EL  இன் ஸ்தன சிரிசாவமாரும் முன்னியாளில் Die  Linke  இல் —1989
இல் கிழக்கு ளாக ஜ்ர்் மெனியில் முஸ்தமியாளித்துாத்ன சிரிசாவஸ்த மீட்சி
 மனய்ஸ்த ஸ்ிரியாலினின னக்திகள் ் மெற்றும் ளாக ஜ் மெற்கு ளாக ஜ்ர்் மெனியின்
னமூக ்னநியாயக ் மெற்றும் குட்டி-முஸ்தமியாளித்துாக்
குழுக்களின் கூட்டணி,  இது ளாக ஜ்ர்் மென் நியாடியாளு் மென்றத்தில்
ஐளாக ஜிரியாப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்கன நடாடிக்ன சிரிசாவகப்
பின சிரிசாவண மயடுப்புகளுக்கு ஆஸ்திராியாய் ாியாக்களித்ஸ்தது—

ஸ்தன சிரிசாவமாிரியாக இருந்ஸ்தாரு் மெியான கிரிளாக ஜகியார் கீஸி சிரினியான சிரிசாவாப்
பியாதுகியாத்துப் ளாக ஜபசினியார்.  அார்  மஸ்தரிவித்ஸ்தியார்,  “சிரினியா
அிரனியாங்கத்தின்  மகியாள்ன சிரிசாவகக்கு ஒரு  மபரிய கியாிரணம்,
முக்கூட்டு ் மெற்றும் ளாக ஜ்ர்் மென் அிரனியாங்கத்தினியால்
 மகியாடுக்கப்பட்ட அழுத்ஸ்தளாக ஜ் மெயியாகும்.  ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த உரின சிரிசாவ் மெ
மீஸ்தியான கட்டுப்பியாடுகள் -இஸ்தன் மீது எனக்கும்
வி் மெர்னனமுண்டு-  உள்ளிட்ட நடாடிக்ன சிரிசாவககளுக்கு அதுளாக ஜா
மூமகியாிரண் மெியாக இருக்கிறது.”

இது  மாறு் மெளாக ஜன EL ் மெற்றும் Die Linke  இன்  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்-
விளாக ஜிரியாஸ்தக்  மகியாள்ன சிரிசாவகன சிரிசாவய மூடி் மென சிரிசாவறப்பஸ்தற்கு
 மனய்யப்படுகின்ற ஒரு சிடுமூஞ்சித்ஸ்தன் மெியான கியாட்சிளாக ஜான சிரிசாவம
் மெட்டுளாக ஜ் மெயியாகும்.   மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்தின் அடிப்பன சிரிசாவட
அிரசியல்னட்ட உரின சிரிசாவ் மெகளுக்கு குழிபறிக்கின்ற ளாக ஜபியாலி-
னட்டபூர்ா நடாடிக்ன சிரிசாவககள் குறித்து “மிகவும் வி் மெர்னனம்”
 மகியாண்டிருப்பஸ்தியாக கூறிக்  மகியாள்கின்ற அளாக ஜஸ்தளாக ஜநிரத்தில், கீஸி,
கிரீசில் இந்ஸ்த நடாடிக்ன சிரிசாவககன சிரிசாவகுள்ள  மனயல்படுத்ஸ்தவிருக்கும்
சிரினியாவுடன்  மஸ்தியாடர்ந்தும் இன சிரிசாவணந்து  மனயல்ப்படவிருப்பன சிரிசாவஸ்த
 மஸ்தளிாியாக்குகிறியார்.  ELக்குள்குள்ளியான பம னக்திகள் சிரினியாவின்
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்-விளாக ஜிரியாஸ்தக்  மகியாள்ன சிரிசாவககளுக்கியான கீஸியின்
ஆஸ்திரன சிரிசாவா இன்னும் ாலின சிரிசாவ் மெயுடன் எதி மிரியாலித்திருக்கின்றன.

ஸ்ிரியாலினின பி மிரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஐளாக ஜிரியாப்பிய
விாகியாிரங்களுக்கியான பிிரதிநிதியியான Anne  Sabourin,

சிரினியான சிரிசாவா  மாளிளாக ஜயற்ற PG விடுத்திருக்கும் அன சிரிசாவழப்ன சிரிசாவபக்
கண்டனம்  மனய்ஸ்தியார்.  இது “ாடிாத்திலும் னரி
உள்குள்ளடக்கத்திலும் னரி அபத்ஸ்த் மெியானஸ்தியாய் இருக்கிறது”
என்றியார் அார். “...நியாம் ஐளாக ஜிரியாப்பிய ் மெக்ளாக ஜிரியான்ாியாஸ்தத்திற்கும்
அதி ாமதுகளின் எழுச்சிக்கும் முகம் மகியாடுத்துக்
 மகியாண்டிருக்கிளாக ஜறியாம், தீவிிர இடதின் ் மெியாறுபட்ட,  மாவ்ளாக ஜாறு
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ளாக ஜஸ்தசியக்  மகியாள்ன சிரிசாவககன சிரிசாவகுள்ளயும் கமியாச்னியாிரங்கன சிரிசாவகுள்ளயும்  மகியாண்ட
னக்திகன சிரிசாவகுள்ள நியாம் ஐக்கியப்படுத்தியியாக ளாக ஜாண்டும்.”

ஐளாக ஜிரியாப்பிய நிதி மூமஸ்தனத்தின் ஸ்தியாக்குஸ்தலுக்கு
முகம் மகியாடுத்து நிற்கும் நின சிரிசாவமயில்,  எல்மியாாற்றுக்கும்
முஸ்தலில் அாசிய் மெியாக இருப்பது என்ன மான்றியால்,
ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்தங்கன சிரிசாவகுள்ள உன சிரிசாவடக்கும் ஆட்சிகன சிரிசாவகுள்ள “தீவிிர
இடது”  என்று கூறுகின்ற ளாக ஜநியாக்குநின சிரிசாவம் மெியாற்றும்
ஏ் மெியாற்றுக்கன சிரிசாவஸ்தகன சிரிசாவகுள்ள முடிவுக்குக்  மகியாண்டு ாருாஸ்தியாகும்.
1980 கள் முஸ்தமியான முஸ்தமியாளித்துாத்தின் உமக் மெய் மெியாக்கம்
அாற்ன சிரிசாவற,  ICFI ளாக ஜபியாலி இடதுகள் என்று
அன சிரிசாவழக்கின்றன சிரிசாவாயியாக ் மெியாற்றியிருக்கிறது.  நியாளுக்குநியாள்
 மாற்றுக் கூடுககுள்ளியாக ஆகி ாருகின்ற னமூக ்னநியாயக,
ஸ்ிரியாலினின ் மெற்றும் “தீவிிர இடது” அதிகியாிரத்துாங்கன சிரிசாவகுள்ள —
 மஸ்தியாடர்ச்சியியான கியாட்டிக் மகியாடுப்புககுள்ளியால் இன சிரிசாவா  மஸ்தியாழிமியாகுள்ள
ார்க்கத்தினுள் முன்னர்  மகியாண்டிருந்ஸ்த எந்ஸ்தவிஸ்த் மெியான
அடித்ஸ்தகுள்ளத்ன சிரிசாவஸ்தயும் முற்றிலு் மெியாய்  மஸ்தியான சிரிசாவமத்து
விட்டிருக்கின்றன— நடத்தி ாந்ஸ்த குட்டி-முஸ்தமியாளித்துாத்
ஸ்தட்டுகள் உண்ன சிரிசாவ் மெயில் ாமது-னியாரி,   மஸ்தியாழிமியாகுள்ளார்க்க-
விளாக ஜிரியாஸ்த னக்திககுள்ளியாய் இருக்கின்றன.

சிரினியாவின் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த விளாக ஜிரியாஸ்தக்  மகியாள்ன சிரிசாவகக்கியான EL

இன் ஆஸ்திரவு இந்ஸ்த உண்ன சிரிசாவ் மென சிரிசாவய தின சிரிசாவகப்பூட்டும் விஸ்தத்தில்
ஊர்ஜிஸ்தம்  மனய்ாளாக ஜஸ்தியாடு,  லிளாக ஜயியான் ட் மிரியாட்ஸ்கியின்
அிரசியல் பன சிரிசாவடப்புகள் ் மெற்றும் ஸ்ிரியாலினினம் ் மெற்றும் னமூக
்னநியாயகத்தின் மீஸ்தியான அாரின் ் மெியார்க்சின வி் மெர்னனத்தின்
-இன்று ICFI ் மெட்டுளாக ஜ் மெ அஸ்தன சிரிசாவனத்  மஸ்தியாடர்ந்து
முன் மனடுக்கிறது-  கியாமத்ஸ்தியால் அழியியாஸ்த ாிரமியாற்றுப்
 மபியாருத்ஸ்தத்ன சிரிசாவஸ்த ளாக ஜ் மெலுயர்த்திக் கியாட்டுகிறது.

இிரண்டியாம் உமகப் ளாக ஜபியாருக்குப் பின்னர்,  பியாசின
ஆட்சிகளுக்கு எதிிரியான  மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்தின் புிரட்சிகிரப்
ளாக ஜபியாிரியாட்டங்கன சிரிசாவகுள்ள கழுத்ன சிரிசாவஸ்த  மநரிப்பன சிரிசாவஸ்த
நியியாயப்படுத்துாஸ்தற்கியாக,  இத்ஸ்தியாலிய ் மெற்று பி மிரஞ்சு
அிரசியல்னட்டங்களில் ளாக ஜான சிரிசாவமநிறுத்ஸ்த உரின சிரிசாவ் மெ உள்ளிட்ட பம
னமூக உரின சிரிசாவ் மெகள் ளாக ஜனர்க்கப்பட்டன சிரிசாவஸ்த ஸ்ிரியாலினிஸ்டுகளும்
னமூக ்னநியாயகக் கட்சியினரும்  மபரிதும் பியாிரியாட்டின.
அஸ்தன்பின்னர் அன சிரிசாவா கிளாக ஜிரக்க ் மெற்றும் ஸ்பியானிய
அிரசியல்னட்டங்கள்,  1974  இல் இிரியாணுாத் ஸ்தகுள்ளபதிகளின்
ஆட்சிக்குழுவின் வீழ்ச்சிக்கும் 1978  இல் பிிரியாங்ளாக ஜகியாாியாஸ்த
ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கும் பின்னர் இந்ஸ்த ஐளாக ஜிரியாப்பிய
“நிர்ணயங்களின்”  அடிப்பன சிரிசாவடயில் ஒருஅணிாரின சிரிசாவனக்குள்
ாந்ஸ்தன சிரிசாவஸ்தப் பியாிரியாட்டின.

இஸ்தன் மூம் மெியாக,  அன சிரிசாவா முஸ்தமியாளித்துாத்தின் கீழும் கூட
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கள் ளாக ஜபியாிரியாடமுடியும் ஸ்த் மெது னமூக
உரின சிரிசாவ் மெகன சிரிசாவகுள்ளப் பியாதுகியாத்துக்  மகியாள்குள்ள முடியும் என்று
ாியாக்குறுதியளித்ஸ்தன.  இத்ஸ்தன சிரிசாவகய பிிரன சிரிசாவ் மெகளின்
அடிப்பன சிரிசாவடயில் பம குட்டி-முஸ்தமியாளித்துாப் ளாக ஜபியாக்குகள்
- ம் மெளாக ஜமியான்ளாக ஜனியான் ஸ்தனது அிரசியல் ாியாழ்க்ன சிரிசாவகன சிரிசாவயத்
 மஸ்தியாடக்கிய பியர் மம்ளாக ஜபர் இன் Organisation  communiste

internationaliste ம் இதில் ஒன்று-  ஐளாக ஜிரியாப்பிய
முஸ்தமியாளித்துாத்திற்ளாக ஜகற்ப ஸ்தங்கன சிரிசாவகுள்ள ஸ்தகான சிரிசாவ் மெத்துக்
 மகியாள்ளும்  மபியாருட்டு ட் மிரியாட்ஸ்கினத்தில் இருந்தும் ICFI

இல் இருந்தும் முறித்துக்  மகியாண்டன.

அாற்றின் குட்டி-முஸ்தமியாளித்துா,  ளாக ஜஸ்தசியாியாஸ்த ் மெற்றும்
எதிர்ப்புிரட்சிகிர அிரசியல்,   மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களுக்கு ஒரு
அபியாயகிர் மெியான சிக்கு மபியாறியியாகும் என்று ாலியுறுத்திய ICFI
இன் நின சிரிசாவமப்பியாடுகன சிரிசாவகுள்ள ாிரமியாறு னரி மயன நிரூபணம்
 மனய்திருக்கிறது.  முஸ்தமியாளித்துாத்தின் மீட்சி ளாக ஜனியாவியத்
ஒன்றியத்திலும் -இந்ஸ்த னியாத்தியத்ன சிரிசாவஸ்தக் குறித்து ட் மிரியாட்ஸ்கி
ஏற்கனளாக ஜா எச்னரித்திருந்ஸ்தியார்-  ் மெற்றும் கிழக்கு
ஐளாக ஜிரியாப்பியாவிலும் நடந்ளாக ஜஸ்தறியஸ்தற்கு கியால் நூற்றியாண்டு
கியாமத்தின் பின்னர்,  கண்ட ம் மெங்கிலும்,  அடிப்பன சிரிசாவட னமூக
் மெற்றும் ்னநியாயக உரின சிரிசாவ் மெகள் அச்சுறுத்ஸ்தலின் கீழ்
இருக்கின்றன.

புதிய ளாக ஜபியாிரியாட்டங்கள்  மாடிக்கின்ற நின சிரிசாவமயில்,
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களின் பிரந்ஸ்த எண்ணிக்ன சிரிசாவகயினர் இந்ஸ்த
அடிப்பன சிரிசாவட னமூக உரின சிரிசாவ் மெகள் முஸ்தமியாளித்துாத்துக்கு
இணக்க் மெற்றன சிரிசாவாயியாக இருப்பன சிரிசாவஸ்தக் கியாண்கின்றனர்.  கிரீசில்,
னகமருக்கு் மெியான ் மெருத்துாக் கியாப்பின சிரிசாவன முடிவுக்குக்
 மகியாண்டுாந்ஸ்த ன் மெயத்தில், ஐளாக ஜிரியாப்பிய ஒன்றியமும் ஆளும்
ார்க்கமும் னிரியானரியியாக சு் மெியார் 40  னஸ்தவீஸ்த ஊதிய
 மாட்டின சிரிசாவனத் திணித்ஸ்தன.  பிிரியான்சில்,  ் மெக்ளாக ஜிரியான்
 மபியாதுத்துன சிரிசாவற  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்களின் ாியாழ்நியாள்
ளாக ஜான சிரிசாவமாியாய்ப்ன சிரிசாவப முடிவுக்குக்  மகியாண்டுாருாளாக ஜஸ்தியாடு
ஓய்வூதியங்கன சிரிசாவகுள்ளயும் னமூகப் பியாதுகியாப்ன சிரிசாவபயும்
 மாட்டுாஸ்தற்கும் ாியாக்குறுதியளிக்கிறியார்.  ளாக ஜ்ர்் மெனியில்,
 மஸ்தியாழிமியாகுள்ள ார்க்கத்தின் மீது ஸ்தியாக்குஸ்தல்கன சிரிசாவகுள்ள முடுக்கி
விடுாதில் ் மெக்ளாக ஜிரியானுடன்  மநருங்கி இன சிரிசாவணந்து ளாக ஜான சிரிசாவம
 மனய்யக் கூடிய ஒரு  ம் மெகியா கூட்டணி அிரனியாங்கத்திற்கு
ஆளும் ார்க்கம் ஸ்தயியாரிப்பு  மனய்து  மகியாண்டிருக்கிறது.

ஆளும் ார்க்கம்,  ஐளாக ஜிரியாப்பியா மாங்கிலு் மெியான ் மெக்கன சிரிசாவகுள்ளக்
குறின சிரிசாவாத்து மிகப் பிரந்ஸ்த ளாக ஜாவுபியார்ப்புச் னட்டங்கன சிரிசாவகுள்ளயும்
கண்கியாணிப்புச் னட்டங்கன சிரிசாவகுள்ளயும் அன சிரிசாவ் மெப்பஸ்தன் மூம் மெியாக
னமூகத்ன சிரிசாவஸ்த இிரியாணுா் மெய் மெியாக்கி ாருகின்ற அளாக ஜஸ்தளாக ஜநிரத்தில்,
ார்க்கப் ளாக ஜபியாிரியாட்டத்ன சிரிசாவஸ்த நடத்துாஸ்தற்கியான உரின சிரிசாவ் மென சிரிசாவய
மீண்டும் பின்ாியாங்கச்  மனய்ாஸ்தற்கு,  அல்மது
ஒட்டு ம் மெியாத்ஸ்த் மெியாக அகற்றுாஸ்தற்கும் கூட நப்பியான சிரிசாவனயுடன்
இருக்கிறது.  இந்ஸ்த உண்ன சிரிசாவ் மென சிரிசாவய மூடி் மென சிரிசாவறக்க PG முயற்சி
 மனய்கின்ற ளாக ஜான சிரிசாவகுள்ளயில்,   மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கன சிரிசாவகுள்ள ன சிரிசாவககியால் கட்டி
ாங்கிகளிடம் ஒப்பன சிரிசாவடத்து விடுான சிரிசாவஸ்தளாக ஜய  மகியாள்ன சிரிசாவகயியாய்
 மகியாண்டிருக்கும் EL இன் ஆஸ்திரன சிரிசாவா இக் மகியாள்ன சிரிசாவகயில்
அது அனுபவிக்கிறது.

சிரினியா அதிகியாிரத்துக்கு ாரும் முன்பியாகளாக ஜா அஸ்தன்
பிற்ளாக ஜபியாக்குத்ஸ்தன் மெியான பியாத்திிரம் குறித்து  மஸ்தியாழிமியாகுள்ளர்கன சிரிசாவகுள்ள
எச்னரித்ஸ்த ஒளாக ஜிர ளாக ஜபியாக்கியான நியான்கியாம் அகிமத்தின்
அன சிரிசாவனத்துமகக் குழு ் மெட்டுளாக ஜ் மெ,  ஐளாக ஜிரியாப்பிய  மஸ்தியாழிமியாகுள்ள
ார்க்கத்தின் ளாக ஜபியாிரியாட்டங்களுக்கு புிரட்சிகிரத்
ஸ்தன சிரிசாவமன சிரிசாவ் மென சிரிசாவயயும் ளாக ஜனியானலின முன்ளாக ஜனியாக்ன சிரிசாவகயும் ாழங்கத்ஸ்தக்க
கட்சியியாகும் என்பன சிரிசாவஸ்த இது மீண்டும் ஊர்ஜிஸ்தம்  மனய்கிறது. 

கட்டுன சிரிசாவிரயியாகுள்ளர் பரிந்துன சிரிசாவிரக்கும் ஏன சிரிசாவனய கட்டுன சிரிசாவிர:

கிளாக ஜிரக்கத்தில் சிரினியாவின் கியாட்டிக் மகியாடுப்பின் அிரசியல்
படிப்பின சிரிசாவனகள்

[13 November 2015]

3- Why does Mélenchon want to expel Syriza from the European Le ft Party? 

https://www.wsws.org/tamil/articles/2016/jan/160126_poli.shtml
https://www.wsws.org/tamil/articles/2016/jan/160126_poli.shtml

