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ஐரோபப்பிய ரதேர்தேல்களும
வர்க்கப் ர்போபட்டத்தின் மீன் மீளின் மீளெழுச்சியும
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இந்த ஐரரோப்பிய ரதர்தல்கள் அரசியல் ஸ்தோபகம

ஆழமோக மதிப்பிழந்து வருவவருவததயும மற்றும அரசியல்

மோற்றத்திற்கோக காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்திடமிருந்து அதிகரித்து

வரும ரகோரிக்வருவதககளுக்கு அது சிறிதும விட்டுக்காக தகோடுக்க

தயோரில்வருவததொழில என்பவருவததயும காக தவளிப்படுத்தி உள்ளன.

ஐரரோப்பிய ஒன்றியம 1992  இல் ஸ்தோபிக்கப்பட்டதில்

இருந்து பின்பற்றப்பட்டுள்ள சிக்கன நடவடிக்வருவதககள் மற்றும

இரோணுவவோத காக தகோள்வருவதககளுக்கு எதிரோக அதிகரித்து வரும

சமூக ரகோபம மற்றும ரபோரோட்டங்களுக்கு மத்தியில்,

ஐரரோப்போ எங்கிலும,  போரமபரிய ஆளும கட்சிகள்

முன்பில்தொழிலோதளவு சரிவுகளுடன் ரதோல்வியவருவதடந்தன.

போரமபரிய பழவருவதமவோத மற்றும சமூக-ஜனநோயக கட்சிகளின்

வோக்குகள் காக தமோத்தமோக ரஜர்மனியில் 43  சதவீதமோகவும,

பிரிட்டனில் 23 சதவீதமோகவும, பிரோன்சில் 15 சதவீதமோகவும

மற்றும இத்தோலியில் 32  சதவீதமோகவும சரிந்தன.  சமூக

ஜனநோயகத்தின் கூட்டோளிகளோன, ரஜர்மனியின் இடது கட்சி,

ரஜோன்-லூக் காக தமரதொழிலோன்ரசோனின் அடிபணியோ பிரோன்ஸ் (LFI)

மற்றும ஸ்காக தபயினின் காக தபோகாக தடரமோஸ் ரபோன்ற

காக தபயரளவிற்கோன "இடது" கூட்டோளிகள் அவருவதனத்தும காக தபரும

பின்னவருவதடவுகவருவதளச் சந்தித்தன.

எவ்வோறிருப்பினும ரதர்தல் இரவில் காக தபரும

ஆதோயமவருவதடந்தவருவதவ,  பிகாக தரக்ஸிட் கட்சி மற்றும பிரோன்சின்

நவ-போசிசவோத ரதசிய ரபரணி ரபோன்ற தீவிர வதொழிலதுசோரி

கட்சிகள்,  அல்தொழிலது ஐரரோப்பிய ஒன்றியத்வருவதத ஆதரிக்கும

தோரோளவோத கட்சிகள் அல்தொழிலது சமூக ஜனநோயகத்துடன்

காக ததோடர்புபட்ட பசுவருவதம கட்சிகளோகும.  போரமபரிய ஆளும

கட்சிகவருவதள ஐரரோப்போ எங்கிலுமோன பத்து மில்லியன்

கணக்கோன வோக்கோளர்கள் வருவதகவிட இட்டுச் காக தசன்ற

பிரச்சிவருவதனகளில் எவருவததயும இது தீர்க்கப் ரபோவதில்வருவததொழில.

ஐரரோப்பிய முததொழிலோளித்துவ அரசியலின் கட்டவருவதமப்பு

இன்னமும தயவுதோட்சண்யமின்றி வதொழிலதுக்கு நகர்கிறது.

கடுவருவதமயோன சிக்கன நடவடிக்வருவதககள் மூதொழிலமோக நிதி

வழங்கப்பட்டு ஒரு பரந்த காக தபோதுக் கடன்

கட்டவருவதமக்கப்பட்டதன் மூதொழிலமோக,  ஐரரோப்பிய நிதிய

பிரபுத்துவத்தின் காக தசல்வவளம 2008  காக தபோறிவுக்குப் பின்னர்

கோப்போற்றப்பட்டிருந்த நிவருவததொழிலயில்,  இவர்கள் போரியளவிதொழிலோன

காக தசல்வத்வருவததயும அதிகோரத்வருவததயும குவித்துள்ளனர்.  ஈரோன்

மீதோன அகாக தமரிக்க தோக்குதல் அச்சுறுத்தல்கள்,

அணுஆயுதரமந்திய ரஷ்யோவருவதவ இதொழிலக்கில் வருவதவத்து கிழக்கு

ஐரரோப்போவில் காக ததோடர்ச்சியோன ரநட்ரடோ இரோணுவ

கட்டவருவதமப்பு,  சீனோ மற்றும ரஜர்மனி இரண்டுக்கும எதிரோக

அகாக தமரிக்க வர்த்தக ரபோர் அச்சுறுத்தல்கள்,  ஐரரோப்பிய

ஒன்றியத்திலிருந்து வரவிருக்கும நோட்களில் பிரிட்டன்

காக தவளிரயறுவது என ஐரரோப்பிய முததொழிலோளித்துவத்தின்

அஸ்திவோரங்கவருவதளரய பதொழிலவீனப்படுத்தும காக தவடிப்போர்ந்த

புவிசோர் அரசியல் மற்றும காக தபோருளோதோர ரமோதல்களுக்கு

மத்தியில்,  ஐரரோப்பிய ஏகோதிபத்திய சக்திகள் அவருவதனத்தும

அவற்றின் ஆயுதப்பவருவதடகவருவதளயும காக தபோலிஸ் அரசு

எந்திரங்கவருவதளயும கட்டவருவதமத்து வருகின்றன.  இதுதோன்

ஐரரோப்பிய அரசியலில் தீவிர வதொழிலதின் வளர்ச்சிக்கு

கோரணமோகின்றது.

இத்தவருவதகய காக தகோள்வருவதககள்,  ஏற்கனரவ சமூகப்

ரபோரோட்டங்கள் மற்றும ரவவருவததொழிலநிறுத்தங்களின் ஓர் ஆரமப

ரமகாக ததொழிலழுச்சிவருவதயத் தூண்டியுள்ளன.  1989  இல்

ஸ்ரோலினிசத்தின் முததொழிலோளித்துவ மீட்டவருவதமப்புக்குப் பின்னர்

ரபோதொழிலோந்தில் நடந்துள்ள ரதசியளவிதொழிலோன முதல்

ஆசிரியர்கள் ரவவருவததொழிலநிறுத்தம,  ரபோர்ச்சுக்கல்லில்

ரவவருவததொழிலநிறுத்தங்களின் ஓர் அவருவததொழில,  ஜனோதிபதி இமோனுவல்

மக்ரரோனுக்கு எதிரோக பிரோன்சில் காக ததோடர்ந்து

காக தகோண்டிருக்கும "மஞ்சள் சீருவருவதட" இயக்கம, அத்துடன் புவி

காக தவப்பமவருவதடதலுக்கு எதிரோக இவருவதளஞர்களின் கோதொழிலநிவருவததொழில

மோற்றம சமபந்தப்பட்ட ரவவருவததொழிலநிறுத்தம ஆகியவற்வருவதற இந்த

ஆண்டு கண்டது.  இந்த அதிகரித்து வரும இயக்கத்திற்கு

எந்த விட்டுக்காக தகோடுப்புகவருவதளயும வழங்க ஆளும

வர்க்கத்திற்கு உத்ரதசமில்வருவததொழில என்பவருவதத இத்ரதர்தல்கள்

உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஐரரோப்பிய ஒன்றியத்வருவதத ஆதரிக்கும கட்சிகளுக்கும

ரதசியவோத அல்தொழிலது நவ-போசிசவோத கட்சிகளுக்கும

இவருவதடயிதொழிலோன ஒரு குறுகிய வட்ட ரமோதலுக்குள் இத்ரதர்தல்

பிரச்சோரம அபிவிருத்தி காக தசய்யப்பட்டிருந்தது.

எவ்வோறிருப்பினும தசோப்தங்களோக ஒட்டுகாக தமோத்த ஆளும

வர்க்கமும வதொழிலதுக்கு காக தவகுவோக நகர்ந்த பின்னர்,

காக தநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள ஐரரோப்பிய ஒன்றியம,

இத்தோலியின் உள்துவருவதற அவருவதமச்சர் மத்ரதரயோ சல்வீனி

அல்தொழிலது பிரோன்சின் மரீன் லு காக தபன் ரபோன்ற நவ-

போசிசவோதிகள் முன்காக தமோழிந்த "ரதசங்களின் ஐரரோப்போவில்"

(“Europe  of  the  nations”) இருந்து காக தவகு சிறியளரவ

வித்தியோசப்படுகிறது.

1 -  The European elections and the resurgence of the class struggle



பழவருவதமவோதிகள்,  சமூக ஜனநோயகவோதிகள்,  கிரீஸின் சிரிசோ

(“தீவிர இடதின் கூட்டணி”)  அரசோங்கத்தின் கூட்டோளிகள்

உட்பட ஐரரோப்பிய ஒன்றியத்வருவதத ஆதரிக்கும கட்சிகள்

ஆயுதப்பவருவதடகளுக்குள் பில்லியன்கவருவதள போய்ச்சி

உள்ளதுடன்,  ரநட்ரடோவின் மத்திய கிழக்கு மற்றும

ஆபிரிக்க ரபோர்களில் இருந்து தப்பி வந்த அகதிகவருவதள

கூட்டம கூட்டமோக அவருவதடக்கும முகோமகளின் பரந்த

வவருவததொழிலயவருவதமப்வருவதபயும மற்றும காக தபோலிஸ் அதிகோரங்கவருவதளயும

கட்டவருவதமத்துள்ளன என்பரதோடு ஆழ்ந்த சிக்கன

நடவடிக்வருவதககவருவதளயும திணித்துள்ளன.  அதிகரித்து வரும

அகாக தமரிக்க-ஐரரோப்பிய ஒன்றிய ரமோதல்களுக்கு மத்தியில்,

ஐரரோப்பிய ஒன்றியம இப்ரபோது அவருவதனத்திற்கும ரமதொழிலோக

காக தவளியுறவு காக தகோள்வருவதகவருவதய துரிதமோக

மீள்இரோணுவமயப்படுத்தி வருகின்ற ரபர்லின் மற்றும

போரீஸிற்கு வோஷிங்டனில் இருந்து சுதந்திரமோன ஐரரோப்பிய

இரோணுவப் பவருவதடகவருவதளக் கட்டவருவதமக்க முயல்வதற்குரிய ஒரு

கட்டவருவதமப்போக ரசவருவதவயோற்றுகிறது.  இதன் விவருவதளவோக,

ஐரரோப்பிய ஒன்றியத்வருவதத ஆதரிக்கும சக்திகளுக்கும மற்றும

மிகவும காக தவளிப்பவருவதடயோன ரதசியவோத சக்திகளுக்கும

இவருவதடயிதொழிலோன ரமோதல்கள் ட்ரமப் நிர்வோகத்துடனோன

உறவுகள் மீதோனதும மற்றும ஐரரோப்போவுக்கு உள்ரளரய

வல்தொழிலரசு சக்திகளின் திவருவதசயுடன் காக ததோடர்புபட்ட மோற்றங்கள்

மீதோன ஒரு வக்கிரமோன கன்வருவதன ரமோததொழிலோக சுருங்கி

உள்ளன.

ஐரரோப்போவின் போரமபரிய கட்சிகளது ஆட்சியின்

ரதோல்வியோனது ஐரரோப்பிய முததொழிலோளித்துவத்தின்

திவோல்நிவருவததொழிலவருவதமக்குச் சோன்று பகிர்கிறது.  ஆனோல் சிக்கன

நடவடிக்வருவதககவருவதளத் திணித்து வருகின்ற மற்றும

புதொழிலமகாக தபயர்ந்தவர்கவருவதளக் காக தகோடூரமோக குறிவருவதவக்கின்ற

சல்வீனி ரபோன்ற அதிவதொழிலது "ரதசங்களின் ஐரரோப்போ"  இன்

போதுகோவதொழிலர்களுக்கும மற்றும ஐரரோப்பிய ஒன்றிய

எந்திரத்தின் போதுகோவதொழிலர்களுக்கும இவருவதடயிதொழிலோன ஒரு

சண்வருவதடயில் காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கம காக தவறுமரன பக்கவோட்டில்

நின்று ரவடிக்வருவதகப் போர்த்துக் காக தகோண்டிருக்க முடியோது.

அவ்விரு தரப்பினருரம போசிசவோத மற்றும எரதச்சதிகோர

ஆட்சி வடிவங்கவருவதள ரநோக்கி ரவகமோக நகர்ந்து

வருகிறோர்கள்.  1930  கவருவதளப் ரபோதொழிலன்றி,  ஆளும வர்க்கம,

இதுவவருவதரயில், போசிசவோத காக தகோள்வருவதககளுக்கு ஆதரவோக ஒரு

போரிய இயக்கத்திற்கோன அடித்தளத்வருவதத இன்னும

அபிவிருத்தி காக தசய்திருக்கவில்வருவததொழில.  ஆனோல்,  காக ததளிவோக

அதுரபோன்றகாக தவோரு அபிவிருத்திக்கோன அபோயம உள்ளது.

அதற்கு எதிரோக,  ஐரரோப்பிய மற்றும சர்வரதச காக ததோழிதொழிலோள

வர்க்கத்வருவதத அதன் காக தசோந்த பதோவருவதகயின் கீழ் மற்றும அதன்

காக தசோந்த அரசியல் ரவவருவததொழிலத்திட்டத்தின் மீது ரபோரோட்டத்தில்

அணிதிரட்டுவரத முன்னோல் இருக்கும ஒரர வழியோகும.

இதற்கு கட்டவிழ்ந்து வரும காக தநருக்கடியின் வர்க்க

இயக்கவியவருவததொழிலப் புரிந்து காக தகோள்ள ரவண்டியிருக்கிறது,

இதற்கு காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின் ரபோரோட்டங்கவருவதள

முததொழிலோளித்துவ வர்க்கத்தின் மற்றும காக தசல்வ காக தசழிப்போன

நடுத்தர வர்க்கத்தின் அவருவதனத்து அரசியல் பிரதிநிதிகளிடம

இருந்தும சுயோதீனமோக சர்வரதச அளவில்

ஐக்கியப்படுத்துவது அவசியமோகிறது.

பிரிட்டனில்,  பிரதம மந்திரி காக ததரரசோ ரம இன் பழவருவதமவோத

கட்சி 9  சதவீதமோக சரிந்து அவர் அரசோங்கம காக தபோறிந்த

நிவருவததொழிலயில்,  வருவதநஜல் ஃபரோஜின் அதிவதொழிலது பிகாக தரக்ஸிட் கட்சி

31  சதவீதத்துடன் முதலிடத்வருவதத எடுத்தது.  அவருவதனத்திற்கும

ரமதொழிலோக காக ததோழிற் கட்சி தவருவததொழிலவர் காக தஜர்மி ரகோர்பினின்

திவோல்நிவருவததொழிலவருவதமயின் கோரணமோக, ஃபரோஜ் ஆல் பிரிட்டனின்

காக தவடிப்போர்ந்த சமூக அதிருப்திவருவதயச் சோதகமோக்கிக் காக தகோள்ள

முடிந்தது.  அதிகரித்து வரும சமூக ரகோபத்தோல் கட்சி

தவருவததொழிலவர் பதவிக்கு வந்த அவர், காக ததகாக தரசோ ரம க்கு எதிரோக

ஐரரோப்போ எங்கிலுமோன ரபோரோட்டங்களுடன் ஒன்றிவருவதணந்த

காக ததோழிதொழிலோள வர்க்க ரபோரோட்டத்திற்கு அவருவதழப்பு விடுப்பவருவததப்

காக தபருமுயற்சிரயோடு தவிர்த்து வந்தோர்.  ரடோனி பிரளயர்

தவருவததொழிலவருவதமயிதொழிலோன அவரது கட்சியிலுள்ள ஈரோக் ரபோர்

குற்றவோளிகளின் பிரிவினருக்கு முடிவின்றி சலுவருவதககள்

வழங்கிய பின்னர்,  அவர் பிகாக தரக்ஸிட் காக தநருக்கடியில் ரம

இற்கு முட்டுக் காக தகோடுக்க அவருடன் இந்தோண்டு

ரபச்சுவோர்த்வருவததகள் நடத்துவதில் ரபோய் நின்றோர்.

ரகோர்பின் பழவருவதமவோதிகளுடனோன அவரது கட்சியின்

அணிரசர்க்வருவதகவருவதய காக தவளிப்பவருவதடயோக எடுத்துக்கோட்டி,

அவவருவதர எதிர்ரநோக்கியுள்ள காக ததோழிதொழிலோளர்களுக்குப்

ரபோரோடுவதற்குரிய எந்த வழியும கோட்டோமல்,  ரம

அரசோங்கத்தின் ஒரர எதிர்ப்போளரோக ஃபோரோஜ்

உணர்ச்சிகரமோக முன்நிறுத்திக் காக தகோள்வதற்கு அவருக்கு

வோய்ப்வருவதப வழங்கினோர்.  காக ததோழிற்கட்சி 14  சதவீதத்திற்கு

வீழ்ச்சி அவருவதடந்த நிவருவததொழிலயில்,  ஃபோரோஜோல் ரகோர்பின்

அசிங்கப்பட்டவருவதம அவரின் காக தசோந்த இஸ்லிங்டன் ரதர்தல்

மோவட்டத்தில் தோரோளவோத ஜனநோயக கட்சியின் காக தவற்றியோல்

நிவருவதறவு காக தசய்யப்பட்டது.

ரஜர்மனியில், “மகோ கூட்டணி" அரசோங்கத்திற்கோன 43 சதவீத

முடிவோனது ரஜர்மன் காக தவளியுறவு காக தகோள்வருவதகவருவதய

இரோணுவமயப்படுத்தும அதன் திட்டநிரல் மீதும மற்றும

ஹிட்தொழிலரிசம,  இரோணுவவோதம மற்றும சர்வோதிகோர ஆட்சி

வடிவங்களுக்கோக தீவிர வதொழிலது ரபோரோசிரியர்கவருவதள

ஊக்குவிப்பதன் மீதும மக்களின் மற்காக தறோரு மறுத்தளிப்போக

இருந்தது.  அதிவதொழிலது கட்சியோன ரஜர்மனிக்கோன மோற்றீடு

(AfD) கட்சிக்கும மற்றும ஆளும கட்சிகளுக்கும

இவருவதடயிதொழிலோன இத்தவருவதகய காக தநருக்கமோன உறவுகள் மற்றும

ஊடகங்கள் அதிவதொழிலவருவததத் காக ததோடர்ச்சியோக ஊக்குவிப்பது

ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில்,  AfD இன் 10.5  சதவீத

வோக்குகவருவதளப் பசுவருவதம கட்சியினரின் 22  சதவீதம காக தபரிதும

விஞ்சியிருந்தன.  இது நவ-போசிசவோதத்திற்கோன பரந்த

எதிர்ப்வருவதபயும அத்துடன் கோதொழிலநிவருவததொழில மோற்றத்திற்கு எதிரோன
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போரிய ரபோரோட்டங்களில் காக தவளிப்பட்ட சுற்றுச்சூழல்

சமபந்தமோன அக்கவருவதறவருவதயயும பிரதிபலித்தது.

ஆனோல் மகோ கூட்டணி கட்சிகளுடன்தோன் பசுவருவதம கட்சியினர்

காக தநருக்கமோக காக தசயல்பட்டு வருகின்றனர் என்ற நிவருவததொழிலயில்,

அவற்றிற்குப் பசுவருவதம கட்சி மோற்றீடு கிவருவதடயோது.  அது 1990

களில் போல்கன்களில் மூர்க்கமோன ரநட்ரடோ ரபோர்கவருவதள

ஆதரித்ததுடன்,  2000  களில் காக தவறுக்கப்பட்ட ்ட ஹோர்ட்ஸ் IV

சிக்கன சட்டங்கவருவதளத் திணிக்க சமூக ஜனநோயகவோதிகளுடன்

காக தசயல்பட்டது.  இப்ரபோரதோ,  அவர்களின் ஸ்தோபர்களில்

ஒருவரும பிரதோன தவருவததொழிலவர்களில் ஒருவருமோன முன்னோள்

மோணவர் ரபோரோட்டக்கோரர் டோனியல் ரகோன்-காக தபன்டிட்,

“மஞ்சள் சீருவருவதடயோளர்கவருவதள"  மக்ரரோன் ஒடுக்கி வருகின்ற

நிவருவததொழிலயிலும, அவரின் காக தநருக்கமோன ஆரதொழிலோசகரோக உள்ளோர்.

அவர்கள் அதிகோரத்திற்கு வந்தோல்,  பசுவருவதம கட்சியும மகோ

கூட்டணி தற்ரபோது திணித்துள்ள அரத காக தகோள்வருவதககவருவதளத்

தோன் ரவறுபோடின்றி பின்காக ததோடரும.

இந்த ரதர்தல்கள் ஸ்ரோலினிச கட்சிகளின்

வழிவந்தவர்கவருவதளயும மற்றும ட்காக தரோட்ஸ்கிசத்வருவதத விட்ரடோடிய

குட்டிமுததொழிலோளித்துவ ஓடுகோலிகவருவதளயும உள்ளடக்கிய

காக தசல்வகாக தசழிப்போன நடுத்தர வர்க்கத்தின் "இடது

காக தவகுஜனவோத"  கட்சிகளின் ஒட்டுகாக தமோத்த அடுக்வருவதகயும

அமபதொழிலப்படுத்தியுள்ளது.  காக ததோழிற்சங்க அதிகோரத்துவம

மற்றும "இடது"  கல்விதுவருவதறயோளர்கள் உட்பட "இடது

காக தவகுஜனவோத"  கட்சிகள் எங்ரக அடித்தளத்வருவததக்

காக தகோண்டிருக்கின்றனரவோ,  அந்த தனிச்சலுவருவதக காக தகோண்ட

சமூக அடுக்குகளுக்கு இன்னும அதிக ஆதரவோன

காக தகோள்வருவதககவருவதள நவருவதடமுவருவதறப்படுத்துவதற்கோன அவர்களின்

முயற்சிகள்,  பதொழிலமிழந்துள்ளன.  இத்தவருவதகய ரபோலி-இடது

கட்சிகள் காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின் எதிர்ப்வருவதப முடக்க

ஏறத்தோழ பிரத்ரயகமோக ரசவருவதவயோற்றுகின்றன என்பவருவதத

காக தவறும ஒருசிதொழில ஆண்டுகோதொழில கசப்போன அனுபவரம

எடுத்துக்கோட்டுகிறது.

வதொழிலதுசோரி புதிய ஜனநோயக கட்சியோல் சிரிசோ இரண்டோம

இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட பின்னர்,  கிரரக்க பிரதம மந்திரி

அகாக ததொழிலக்சிஸ் சிப்ரோஸ் புதிய ரதர்தல்களுக்கு

அவருவதழப்புவிடுத்தோர்.  ஐரரோப்பிய ஒன்றிய சிக்கன

நடவடிக்வருவதககவருவதள முடிவுக்குக் காக தகோண்டு வருவதோக 2015

ரதர்தல்களில் அவர் அளித்த வோக்குறுதிகவருவதள அப்பட்டமோக

கோட்டிக்காக தகோடுத்து,  கிரரக்க காக ததோழிதொழிலோளர்கள் மீது பில்லியன்

கணக்கோன சமூக காக தவட்டுக்கவருவதளத் திணித்துள்ள நிவருவததொழிலயில்,

அரதரவவருவதளயில் கிரரக்க தீவுகளில் பத்தோயிரக் கணக்கோன

அகதிகவருவதளச் சிவருவதறயிலும அவருவதடத்து ரயமனில் சவூதி

ரபோருக்கு ஆயுதங்கவருவதளயும விற்பவருவதன காக தசய்துள்ள சிப்ரோஸ்,

அதிகோரத்வருவதத வதொழிலதிடம ஒப்பவருவதடப்பதற்கு அவரோல் என்ன

காக தசய்ய முடியுரமோ மீண்டும அவருவததரய காக தசய்து

காக தகோண்டிருக்கிறோர்.  புதிய ரதர்தல்களுக்கு அவர் அவருவதழப்பு

விடுக்வருவதகயில்,  கவருவதடசி காக தபோய்யோக,  அவர் "சமத்துவம,

நல்லிணக்கம மற்றும சமூக நீதிக்கோன ரபோரோட்டத்வருவதத

ஒருரபோதும வருவதகவிடப் ரபோவதில்வருவததொழில" என்று சூளுவருவதரத்தோர். 

ஸ்காக தபயினில்,  சிரிசோவின் கூட்டோளி காக தபோகாக தடரமோஸ் சிக்கன

நடவடிக்வருவதகவருவதய ஆதரிக்கும சமூக-ஜனநோயக அரசோங்கத்வருவதத

அது ஆதரித்த பின்னர் மற்றும 2017  கட்டதொழிலோன்

சுதந்திரத்திற்கோன சர்வஜன வோக்காக தகடுப்பில் காக தபோலிஸ்

ஒடுக்குமுவருவதறக்கு எதிரோக எந்த நடவடிக்வருவதகக்கும அவருவதழப்பு

விடுக்கோததோல் மற்றும கட்டதொழிலோன் ரதசியவோத அரசியல்

வருவதகதிகள் மீது வழக்கு காக ததோடுப்பவருவதத உறுதிப்படுத்தியதோல்,

அதன் ஐரரோப்பிய ஒன்றிய நோடோளுமன்ற ஆசனங்களில்

போதிவருவதய இழந்தது.  அதன் தவருவததொழிலவர் பப்ரதொழிலோ

இக்காக ததொழிலஸியோஸ்,  பகிரங்கமோன வதொழிலதுசோரி குடிமக்கள்

கட்சியுடன் தங்கள் பங்கிற்கு ஒரு கூட்டணிவருவதயப் பரிசீலித்து

வருகின்ற சமூக ஜனநோயகவோதிகளுடன் ரசர்ந்து ஒரு புதிய

கூட்டணி அரசோங்கம கட்டவருவதமக்க சூளுவருவதரத்ததன் மூதொழிலமோக

விவருவதடயிறுத்தோர்.

இறுதியில் பிரோன்சில் மரீன் லு காக தபன் முதலிடத்தில்

வந்ததுதோன்,  ரஜோன்-லூக் காக தமரதொழிலோன்ரசோனின் அடிபணியோ

பிரோன்ஸ் (LFI)  கட்சி,  பப்ரதொழிலோவோத புதிய முததொழிலோளித்துவ

எதிர்ப்பு கட்சி,  மற்றும ஸ்ரோலினிச காக ததோழிற்சங்கங்கள்

ஆகியவற்றின் பிற்ரபோக்குத்தனமோன போத்திரத்தின்

எல்தொழிலோவற்றுக்கும ரமதொழிலோன விவருவதளவோக இருந்தது.  2017

ஜனோதிபதி ரதர்தல்களில் மக்ரரோவருவதன இரகசியமோக ஆதரித்த

அவர்கள்,  “மஞ்சள் சீருவருவதட"  ரபோரோட்டங்களுக்கு

கடுவருவதமயோக குரரோதத்துடன் இருந்தனர்.  2017  இல் 7

மில்லியன் வோக்குகள் காக தபற்ற பின்னரும கூட,  “மஞ்சள்

சீருவருவதடயோளர்கவருவதள"  இதொழிலக்கில் வருவதவத்த உக்கிரமோன

காக தபோலிஸ் வன்முவருவதற அவருவததொழிலக்கு எதிரோக அவர்கவருவதளப்

போதுகோக்க காக தமரதொழிலோன்ரசோன் போரிய ரபோரோட்டங்களுக்கு

அவருவதழப்புவிடுக்கவில்வருவததொழில.  ரமலும அவர்களுடனோன

நல்லிணக்கத்தில் அவருவதழப்பு விடுக்கப்பட்ட

ரவவருவததொழிலநிறுத்தங்கவருவதள காக ததோழிற்சங்கங்கள் தனிவருவதமப்படுத்தி

விற்றுத் தள்ளின.

இது இந்த முவருவதனவருவதவ நவ-போசிசவோதிகளிடம ஒப்பவருவதடத்தது.

நோஜி-ஒத்துவருவதழப்புவோத விச்சி ஆட்சி வழிவந்தவர்களின்

போரமபரியத்வருவதத அவர்கள் காக தகோண்டிருக்கின்ற ரபோதினும,

அவர்கள்,  காக தவறுக்கப்படும மக்ரரோன் ஜனோதிபதி ஆட்சியின்

சிறந்த எதிர்ப்போளர்களோகவும —வீதிகளில் "மஞ்சள்

சீருவருவதடயோளர்கவருவதள"  நவ-போசிசவோத காக தபோலிஸ் அடித்து

முடக்கியுள்ள ரபோதினும கூட— "மஞ்சள்

சீருவருவதடயோளர்களது"  ரபோரோடும உரிவருவதமயின்

போதுகோவதொழிலர்களோகவும தங்கவருவதள எரிச்சலூட்டும விதமோக

கோட்டிக் காக தகோண்டோர்கள்.

இந்த ஐரரோப்பிய ரதர்தல்,  பவருவதழய ஆளும உயரடுக்கினது

உவருவதடவினது முன்ரனறிய நிவருவததொழிலயோலும மற்றும வர்க்க

ரபோரோட்ட ரமகாக ததொழிலழுச்சியின் இப்ரபோவருவததய ஆரமப
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நிவருவததொழிலகளோலும குறிக்கப்பட்டவோறு,  மோற்றத்தினதும மற்றும

காக தநருக்கடியினதும ஒரு கோதொழிலக்கட்டத்தில் நடந்துள்ளது.  பதொழில

தசோப்தகோதொழில அரசியல் பிற்ரபோக்குத்தனத்திற்குப் பின்னர்,

சமூக ஜனநோயகமும ரபோலி-இடது கட்சிகளும காக ததோழிதொழிலோள

வர்க்கத்துடனும அல்தொழிலது சமூக ரபோரோட்டத்துடனும

வருவதவத்திருந்த எந்தகாக தவோரு காக ததோடர்புகவருவதளயும காக தவட்டியுள்ளன.

காக ததோழிதொழிலோளர்கள் இனியும அவற்வருவதற எதிர்ப்புக்கோன ஒரு

சக்தியோக போர்க்கவில்வருவததொழில என்பரதோடு,  ரபோரோட்டத்வருவதத

அவர்களின் காக தசோந்த கரங்களில் எடுக்க காக ததோடங்கி உள்ளனர்.

ஆளும உயரடுக்கு வதொழிலதுக்கு மோறி வந்தோலும கூட, போரிய

ரபோரோட்டங்களின் காக தவடிப்பும மற்றும காக ததோழிற்சங்கங்களில்

இருந்து சுயோதீனமோக சமூக ஊடகங்கள் மூதொழிலமோக

ஒழுங்கவருவதமக்கப்பட்ட ரவவருவததொழிலநிறுத்தங்களும பரந்தளவில்

இடதுக்கு நகர்வவருவததச் சுட்டிக்கோட்டுகின்றன.

இந்த நிவருவததொழிலவருவதம நோன்கோம அகிதொழிலத்தின் அவருவதனத்துதொழிலகக்

குழுவின் (ICFI) முன்ரனோக்குகள் மற்றும பகுப்போய்வுகவருவதள

நிரூபணம காக தசய்கின்றன.  ஸ்ரோலினிசத்தோல் முததொழிலோளித்துவம

மீட்டவருவதமக்கப்பட்டவருவதம "வரதொழிலோற்றின் முடிவருவதவ"  உம மற்றும

ரஷ்யோவில் 1917  அக்ரடோபர் புரட்சி திறந்துவிட்ட

முததொழிலோளித்துவத்திற்கு எதிரோன சர்வரதச வர்க்க ரபோரோட்ட

சகோப்தத்தின் முடிவருவதவயும குறிக்கவில்வருவததொழில. எல்தொழிலோவற்றிற்கும

ரமதொழிலோக,  வர்க்கப் ரபோரோட்டத்தின் மீகாக தளழுச்சி நிகழும

வடிவத்வருவதத, அதோவது பவருவதழய சமூக ஜனநோயக, ஸ்ரோலினிச

மற்றும பப்ரதொழிலோவோத அதிகோரத்துவங்கள் மற்றும அவற்றின்

காக ததோழிற்சங்க கூட்டோளிகள் அவருவதனத்திற்கும எதிரோக ஒரு

கிளர்ச்சியின் வடிவத்திரதொழிலரய எழும என்பவருவதத ICFI  சரியோக

முன்கண்டது.

உவருவதழக்கும மக்களின் சமூக நிவருவததொழிலவருவதமகவருவதள

ரமமபடுத்துவதற்கோன அடிப்பவருவதட மோற்றமோக கருதப்படும

புரட்சியும ரசோசலிசமும உதொழிலகாக தகங்கிலும அதிகரித்தளவில்

மக்களின் காக தசல்வோக்வருவதகப் காக தபற்றுள்ளன.  ஆனோல் லிரயோன்

ட்காக தரோட்ஸ்கி அவரின் தவருவததொழிலச்சிறந்த பவருவதடப்போன ரஷ்ய

புரட்சியின் வரதொழிலோற்றில் குறிப்பிட்டவருவததப் ரபோதொழில

காக ததோழிதொழிலோளர்கள் மற்றும இவருவதளஞர்களின் தீவிரப்படல்

நிகழ்வுரபோக்கு இன்னமும ஆரமப கட்டங்களில் தோன்

உள்ளது:

காக தபருந்திரளோன மக்கள் சமூக மறுகட்டவருவதமப்புக்கோன

ஒரு முன்தயோரிப்போன திட்டத்துடன் புரட்சியில்

இறங்குவதில்வருவததொழில,  மோறோக பவருவதழய ஆட்சிவருவதயச்

சகித்துக் காக தகோண்டிருக்க முடியோது என்ற கடுவருவதமயோன

உணர்வுடன் காக தசல்கிறோர்கள்.  ஒரு வர்க்கத்தின்

வழிகோட்டும அடுக்குகள் மட்டுந்தோன் ஓர் அரசியல்

ரவவருவததொழிலத்திட்டத்வருவததக் காக தகோண்டிருக்கும, இதுவுரம கூட

சமபவங்களினூடோக ரசோதவருவதனக்கு உட்படுவதுடன்,

காக தபருந்திரளோன மக்களோல் ஏற்றுக்

காக தகோள்ளப்பட்டிருப்பது அவசியமோகிறது. இவ்விதத்தில்

புரட்சியின் அடிப்பவருவதட அரசியல் நிகழ்வுரபோக்கு சமூக

காக தநருக்கடியிலிருந்து எழும பிரச்சிவருவதனவருவதய ஒரு

வர்க்கம படிப்படியோக புரிந்து காக தகோள்வதில்

தங்கியுள்ளது —  காக தவற்றிகரமோன மதிப்பீட்டு

முவருவதறயின் மூதொழிலமோக காக தபருந்திரளோன மக்கவருவதளச்

காக தசயலூக்கத்துடன் ரநோக்குநிவருவததொழில காக தகோள்ளச்

காக தசய்வதோகும.

இப்ரபோது, காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின் மீகாக தளழுச்சியின் ஆரமப

கட்டங்களில் உள்ளரபோது,  பதொழில விடயங்கள் காக ததளிவுபடுத்த

ரவண்டியுள்ளது.  எதிர்ப்போனது இன்னமும முந்வருவததய

சகோப்தத்தில் காக தசல்வச்காக தசழிப்போன நடுத்தர வர்க்கத்தின்

அரசியல் "இடது"  என்று இருந்த தடங்கவருவதள இன்னும

சுமக்கின்றது.  அந்த சகோப்தத்தில் அவருவதவ ஜனநோயக

மவருவதறப்பின் கீழ் வர்க்கப் ரபோரோட்டத்வருவதத எதிர்த்து வந்தன.

அதிக மனிதோபிமோன முததொழிலோளித்துவ அரசியலுக்கு

உறுதியளிக்கும பசுவருவதமக் கட்சி அல்தொழிலது தோரோளவோத

கட்சிகளுக்கு பின்னோல் எதிர்ப்பு வோக்குகள் காக தசல்கின்றன

அல்தொழிலது மக்கவருவதளப் சர்வரதச காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின்

புரட்சியினோல் அல்தொழிலோது ரதசிய அரசு போதுகோக்கும என

வோக்குறுதியளிக்கும நவ-போசிசவோதிகளின் பின்னோலும கூட

காக தசல்கின்றன.

எவ்வோறிருப்பினும சமபவங்கள் வர்க்க நனவருவதவ ரவகமோக

நகர்ந்தி,  காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின் அரசியல்

ரநோக்குநிவருவததொழிலயில் காக தவடிப்போர்ந்த மோற்றங்கவருவதளத் தயோரிப்பு

காக தசய்கின்றன.  காக ததோழிதொழிலோளர்கள் மற்றும இவருவதளஞர்களின்

தீவிரமயப்படல், நிதியியல் பிரபுத்துவத்தின் இருமபுப்பிடியின்

கீழ் காக தகோள்வருவதகவருவதய மோற்றுவது சோத்தியரம இல்வருவததொழில

என்பரதோடு ரசர்ந்து,  ICFI  இன் நிவருவததொழிலப்போட்வருவதடயும வர்க்க

அடிப்பவருவதடயிதொழிலோன காக தகோள்வருவதகக்கோன அதன் அவருவதழப்வருவதபயும

பதொழிலப்படுத்தும.  ICFI இன் ஐரரோப்பிய பிரிவுகளோன

பிரிட்டனின் ரசோசலிச சமத்துவக் கட்சி, பிரோன்சின் ரசோசலிச

சமத்துவக் கட்சி (Parti de l' galit  socialisteé é ) மற்றும ரஜர்மன்

ரசோசலிச சமத்துவக் கட்சி (Sozialistische  Gleichheitspartei)

ஆகியவருவதவ அதுரபோன்றகாக தவோரு அபிவிருத்திக்குத் தயோரிப்பு

காக தசய்யரவ ஐரரோப்பிய ரதர்தல்களில் பிரச்சோரம காக தசய்தன.

நோன்கோம அகிதொழிலத்தின் அவருவதனத்துதொழிலக குழுவின்

ரவவருவததொழிலத்திட்டம மற்றும முன்ரனோக்வருவதக,  அதோவது

முததொழிலோளித்துவ வர்க்கத்வருவதத பறிமுதல் காக தசய்வதற்கோக

சர்வரதச காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின் முழு பதொழிலத்வருவதத

அணிதிரட்டுவது,  அரசியல் அதிகோரத்வருவததக் வருவதகப்பற்றி

ரசோசலிசத்வருவததக் கட்டவருவதமப்பது ஆகியவற்வருவதறக்

வருவதகவரப்காக தபறுவரத முன்ரன உள்ள ஒரர வழி என்பவருவதத

அனுபவம எடுத்துக்கோட்டும.  ஐரரோப்பிய முததொழிலோளித்துவ

காக தநருக்கடிக்கோன தீர்வு,  ஐரரோப்பிய ஒன்றியரமோ அல்தொழிலது

ஒரு போசிசவோத "ரதசங்களின் ஐரரோப்போரவோ"  அல்தொழில,

மோறோக ஐக்கிய ஐரரோப்பிய ரசோசலிச அரசுகவருவதளக்

கட்டவருவதமப்பதற்கோன காக ததோழிதொழிலோள வர்க்கத்தின்

ரபோரோட்டமோகும.
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