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மக்ரரோனுக்கு எதிரோக ஓய்வூதியங்கதியங்களூதியங்களை ங்களை போதுகோக்க
ஒரு சர்வரர்வதேச அரசியல் மூரயோங்களை போயம

அவசியமோகிறது
   By Alex Lantier,  13 September 2019

இம்மமாதம் பல துுறதுறைகுறைகளைச் ் சச் சேர்ந்த ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள, ஓய்வூதியங்கள

மீதமான கடுுறமயமான ந்த தன வெட்டுக்களுக்கு எதிக்கு எதிரமாகவும் மற்றும் பிந்த தக்கு எதிரஞ்ச
ஜனமாதிபதி இமமானுன வெல் மக்் சக்கு எதிரமானின் ந்த தபமாலிஸ-அக்கு எதிரச ந்த தகமாளுறககளுக்கு
எதிக்கு எதிரமாகவும் ் சன வெுறலநிறுத்த நடன வெடிக்ுறகயில் இதுறைங்கவுளைகளைனர்.
ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள மற்றும் இுறைகளைஞர்கள மத்தியில் நிலவும் பக்கு எதிரந்த
் சகமாபத்திற்கு மத்தியில், ந்த தபமாது ் சபமாக்குன வெக்கு எதிரத்துத்துுறதுறை ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள,
மருத்துன வெமுறன ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள,  ந்த தபமாதுச்் சச் சேுறன வெ,  மின்ச் சேமாக்கு எதிரத்துுறதுறை
ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள மற்றும் இக்கு எதிரயில்் சன வெ ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள என அுறனன வெரும்
் சன வெுறலநிறுத்தங்களுக்கு தயமாரிப்பு ந்த தச் சேய்து ன வெருகின்துறைனர்.

மில்லியன் கணக்கமான ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள மீது பமாதிப்ுறப ஏற்படுத்தக்
கூடிய ஓய்வூதிய ந்த தன வெட்டுக்குறைகளைத் தடுப்பதற்கு ் சபமாக்கு எதிரமாட,  ந்த ததமாழிலமாைகளை
ன வெர்க்கத்தில்,  அங்் சக பக்கு எதிரந்தைகளைவில் தீர்க்கமமான மனஉறுதி உளைகளைது.
பிந்த தக்கு எதிரஞ்ச மக்களில் 62  ச் சேதவீதத்தினர்,  "ந்த தச் சேல்ன வெந்தர்களின் ஜனமாதிபதி"
மக்் சக்கு எதிரமானுக்கு எதிக்கு எதிரமாக ஒரு ந்த தன வெகுஜன இயக்கத்ுறத விரும்புன வெதமாக
ச் சேமீபத்திய ஒரு கருத்துக்கணிப்பு கண்டறிந்தது.

இந்த மமாத ஆர்ப்பமாட்டங்கள, ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கத்தின் பமாரிய பலத்ுறத
அணித்திக்கு எதிரட்டுன வெதற்கமாக ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்கைகளைமால்
அுறஅப்புவிடுக்கப்படவில்ுறல,  மமாதுறைமாக அன வெர்களின் ் சகமாபத்ுறத
தணித்து எந்தந்த தன வெமாரு ் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்ுறதயும் நமாச் சேப்படுத்த் சன வெ அுறஅப்பு
விடுத்துளைகளைன.  மீண்டுந்த தமமாருமுுறதுறை,  அுறன வெ ந்த ததமாழிலமாைகளைர்குறைகளை
ந்த ததமாழில்துுறதுறை ச் சேமார்ந்தும்,  அன வெர்கள பங்கு பற்றியிருக்கும்
ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கம் ச் சேமார்ந்தும் கூட பிரித்து ுறன வெத்துளைகளைன.  ஒட்டுந்த தமமாத்த
ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கமும் அதன் ச் சேமூக மற்றும் ஜனநமாயக
உரிுறமகளுக்கமாக ஓர் ஒருங்கிுறணந்த எதிர் தமாக்குதுறல அபிவிருத்தி
ந்த தச் சேய்து விடு் சமமா என ந்த ததமாழிற்ச் சேங்க எந்திக்கு எதிரம் அதிகைகளைவில் அஞ்சகிதுறைது.

ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்களுக்கு ந்த தன வெளி் சய ந்த தன வெடித்து,  மக்் சக்கு எதிரமான் அக்கு எதிரச் சேமாங்கத்தின்
அஸதின வெமாக்கு எதிரங்குறைகளை் சய நடுநடுங்க ுறன வெத்த,  முதல் "மஞ்ச் சேள சீருுறட"
் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்களின் ஏதுறைத்தமாஅ ஓக்கு எதிரமாண்டின் ் சன வெுறைகளையில்,  ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள
மற்றும் இுறைகளைஞர்களின் முன்னமால் முக்கிய ் சகளவிகள
முன்நிற்கின்துறைன.  ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்கள மீதும்,  அன வெற்றுக்கு
முதலமாளிமமார்களும் மற்றும் அக்கு எதிரசம் நிதி ன வெஅங்குன வெதன் மீதும்,
அன வெற்றின் தின வெமால்நிுறலுறம மற்றும் திக்கு எதிரமாணியின்ுறம மீதும் மக்களின்
் சகமாபம் முன்ந்த தனமாரு் சபமாதும் இல்லமாதைகளைவில் அுறல் சமமாதியுறத
"மஞ்ச் சேள சீருுறட"  இயக்கம் கண்டது.  ஓய்வூதியங்கள,
் சன வெுறலன வெமாய்ப்பின்ுறம கமாப்பீடு மற்றும் ஏுறனய முக்கிய ச் சேமூகநலத்
திட்டங்குறைகளை மக்் சக்கு எதிரமானுடன் ் சபக்கு எதிரம்் சபச ன வெரும் ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்களுக்கு
முற்றிலும் ் சநந்த தக்கு எதிரதிக்கு எதிரமான பமாுறதயில் ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள நிற்கின்துறைனர்.

நமாஜ ஆக்கிக்கு எதிரமிப்புக்குப் பின்னர் பிக்கு எதிரமான்சன் மமாநகக்கு எதிரங்களில் மிகப்
ந்த தபரியைகளைவில் நடத்தப்பட்ட ுறகது நடன வெடிக்ுறககளின் அுறலயுடன்
் சச் சேர்ந்து, மக்் சக்கு எதிரமான், "மஞ்ச் சேள சீருுறடயமாைகளைர்கள" மீது மமாதக் கணக்கில்
இக்கு எதிரத்தந்் சதமாய்ந்த ஒடுக்குமுுறதுறைுறய கமாட்டியுளைகளைமார், அதிலிருந்து அன வெர்
பின்ன வெமாங்கப் ் சபமான வெதில்ுறல.  அன வெருக்குப் பின்னமால்,
ந்த ததமாழிலமாைகளைர்களுக்கு எதிக்கு எதிரமாக,  ச் சேர்ன வெ் சதச் சே நிதி ச் சேந்ுறதகளும்
ஐ் சக்கு எதிரமாப்பமாவின் ஒட்டுந்த தமமாத்த ஆளும் ன வெர்க்கமும் நிற்கிதுறைது.

ஓய்வூதியங்குறைகளைப் பமாதுகமாப்பதற்கும் மற்றும் பமாசச் சேன வெமாத ந்த தபமாலிஸ-
அக்கு எதிரச ஆட்சுறய ் சநமாக்கி நன்கு முன்் சனறியுளைகளை முுறனுறன வெ
எதிர்ப்பதற்கும் ச் சேர்ன வெ் சதச் சே ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கத்ுறத ் சநமாக்கி திரும்புன வெ் சத
முன்் சனமாக்கி ந்த தச் சேல்லும் ன வெழியமாகும். 1991  இல் ஸக்கு எதிரமாலினிச் சே ஆட்சயமால்
் சச் சேமாவியத் ஒன்றியத்தில் முதலமாளித்துன வெம் மீட்டுறமக்கப்பட்டுறதத்
ந்த ததமாடர்ந்து ன வெந்த தச் சேமாப்தங்களில்,  உலந்த தகங்கிலும் ் சதசயன வெமாத
ந்த ததமாழிற்ச் சேங்க அதிகமாக்கு எதிரத்துன வெங்கைகளைமால் ன வெர்க்கப் ் சபமாக்கு எதிரமாட்டம்
ஒடுக்கப்பட்டது அல்லது குக்கு எதிரல்ன வெுறைகளை ந்த தநரிக்கப்பட்டது என்துறை நிுறலயில்,
ன வெர்க்கப் ் சபமாக்கு எதிரமாட்டம் இப்் சபமாது ந்த தன வெடிப்பமார்ந்த ச் சேக்தி் சயமாடு மீண்டும்
் சமந்த தலழுந்து ன வெருகிதுறைது.

ச் சேமூக ச் சேமத்துன வெமின்ுறம மற்றும் இக்கு எதிரமாணுன வென வெமாதத்திற்கு அதிகரித்து
ன வெரும் எதிர்ப்புடன் ் சச் சேர்ந்து,  ஒரு பக்கு எதிரந்த உலகைகளைமாவிய ன வெர்க்கப்
் சபமாக்கு எதிரமாட்ட மறுமலர்ச்ச நடந்து ன வெருகிதுறைது.  1980  களுக்குப் பின்னர்
அந்த தமரிக்கமாவில் நடந்த முதல் பமாரிய ் சன வெுறலநிறுத்தங்கைகளைமாக அந்நமாடு
கடந்தமாண்டு ஆசரியர் ் சன வெுறலநிறுத்த அுறலுறயக் கண்டது,
் சபமாலமாந்தில் முதலமாளித்துன வெ மீட்டுறமப்புக்குப் பின்னர்
முதல்முுறதுறையமாக ் சதசயைகளைவிலமான ஆசரியர்கள ் சன வெுறலநிறுத்தம்
நடந்துளைகளைது.  "மஞ்ச் சேள சீருுறடயமாைகளைர்கள"  ் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்களுக்கு
பக்கன வெமாட்டில்,  அல்ஜீரியமா மற்றும் சூடமானிய இக்கு எதிரமாணுன வெ ஆட்சகுறைகளைக்
குறலக்க ் சகமாரியும், அல்லது து ஹமாங்கமாங்கில் சீன ஸக்கு எதிரமாலினிச் சே ஆட்சக்கு
கீழ்ப்படிய மறுத்து ச் சேமூக ச் சேமத்துன வெமின்ுறமக்கு எதிக்கு எதிரமாகவும் ஜனநமாயக
உரிுறமகளுக்கமாகவும் ந்த தன வெகுஜன ் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்கள ந்த தன வெடித்துளைகளைன.

உலந்த தகங்கிலும் பில்லியன் கணக்கமான ந்த ததமாழிலமாைகளைர்களின் ஒட்டுந்த தமமாத்த
ந்த ததமாழில்துுறதுறை ச் சேக்தியும்,  சக்கன நடன வெடிக்ுறககள,  ந்த தபமாலிஸ-அக்கு எதிரச
இக்கு எதிரமாணுன வென வெமாதம் மற்றும் ் சபமாருக்கு எதிக்கு எதிரமான ஒரு சறிய
ந்த தச் சேமாத்துுறடுறம உயக்கு எதிரடுக்குக்கு எதிக்கு எதிரமாக அணிதிக்கு எதிரட்டப்பட ் சன வெண்டும்.
ஆனமால் இதற்கு ஒவ்ந்த தன வெமாரு நமாட்டிலும் முதலமாளித்துன வெ ன வெர்க்கத்துடன்
சக்கன நடன வெடிக்ுறக ன வெுறக்கு எதிரயுறதுறைகுறைகளை ் சபக்கு எதிரம்் சபசம் ் சதசயன வெமாத
அடிப்புறடயிலமான ந்த ததமாழிற்ச் சேங்க அதிகமாக்கு எதிரத்துன வெங்களுடன்
அுறமப்புரீதியிலும் அக்கு எதிரசயல்ரீதியிலும் தீர்க்கமமாக முறித்துக் ந்த தகமாளன வெது
அன வெசயமமாகிதுறைது.

ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள மற்றும் இுறைகளைஞர்களுக்கு,  ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்களில்
இருந்து சயமாதீனமமான,  ச் சேர்ன வெ் சதச் சே அைகளைவில் ஒழுங்குறமக்கப்பட்ட,
அன வெர்கைகளைமால் ் சநக்கு எதிரடியமாக கட்டுப்படுத்தப்படும் அன வெர்களின் ந்த தச் சேமாந்த
நடன வெடிக்ுறக குழுக்கள ் சதுறன வெப்படுகின்துறைன.  ் சதசய நிுறலப்பமாடுகளில்
ந்த ததமாழிலமாைகளைர்குறைகளைத் தனிுறமப்படுத்தி பின்னர் அன வெர்குறைகளைத் துுறதுறை
ச் சேமார்ந்து கூடுதலமாக பிைகளைவுபடுத்தும் ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்கைகளைமால் அன வெர்கள
வீணடிக்கப்படுன வெுறதக் கடந்து ன வெக்கு எதிரவும் மற்றும் ந்த ததமாழிலமாைகளைர்களின்
் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்குறைகளை ஒருங்கிுறணக்கவும்,  ந்த ததமாழிலிடங்கள,  பளளிகள
மற்றும் ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்க ச் சேமூகங்களில் கட்டுறமக்கப்படும்
இத்துறகய புதிய, ச் சேமாமமானிய அுறமப்புகள மட்டு் சம ஒ் சக்கு எதிர ன வெழியமாகும்.

அத்துறகய ் சபமாக்கு எதிரமாட்ட அுறமப்புகுறைகளைக் கட்டுறமத்து ் சபணிப்
பமாதுகமாப்பதற்கு ஒரு மமார்க்சச் சே அக்கு எதிரசயல் முன்் சனமாக்ுறக ் சநமாக்கி
திரும்ப ் சன வெண்டியுளைகளைது.  ச் சேர்ன வெ் சதச் சே அைகளைவில் ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கம்



அதிகமாக்கு எதிரத்ுறதக் ுறகப்பற்றி ஒரு ் சச் சேமாச் சேலிச் சே ் சன வெுறலத்திட்டத்தின்
அடிப்புறடயில் நிதியியல் பிக்கு எதிரபுத்துன வெத்தின் ந்த தச் சேமாத்துக்குறைகளைப் பறிமுதல்
ந்த தச் சேய்ன வெ் சத,  நடன வெடிக்ுறக குழுக்கைகளைமால் ஒழுங்குறமக்கப்பட்ட
ந்த ததமாழிலமாைகளைர்களுக்கமான ஒ் சக்கு எதிர நம்பகமமான முன்் சனமாக்கமாகும்.

இது,  ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்குறைகளை ் சநமாக்கி ் சநமாக்குநிுறல ந்த தகமாண்ட,
மக்் சக்கு எதிரமானுடன் ் சபச்சன வெமார்த்ுறத நடத்தி ன வெருகின்துறை,  ட்ந்த தக்கு எதிரமாட்ஸகிச் சேத்ுறத
விட்் சடமாடிய பல்் சன வெறு ஓடுகமாலிகள ன வெழின வெந்த மற்றும் ஸக்கு எதிரமாலினிச் சேம்
ன வெழின வெந்த அடிபணியமா பிக்கு எதிரமான்ஸ (Unsubmissive  France)  மற்றும் புதிய
முதலமாளித்துன வெ எதிர்ப்பு கட்ச (NPA)  ் சபமான்துறை குட்டி-முதலமாளித்துன வெக்
கட்சகளுடன் தீர்க்கமமாக முறித்துக் ந்த தகமாளன வெுறத உளைகளைடக்கி உளைகளைது.
ஆக்கு எதிரம்பத்தில் "மஞ்ச் சேள சீருுறட"  இயக்கத்ுறதப் பமாசச் சேன வெமாதமமாக
கண்டித்த இுறன வெ,  புறஅய,  ் சதசயன வெமாத ந்த ததமாழிற்ச் சேங்க
அதிகமாக்கு எதிரத்துன வெங்குறைகளை ஓர் உண்ுறமயமான ் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்திற்கு நிர்பந்திக்க
முடியும் என்துறை பிக்கு எதிருறமகுறைகளை ஊக்குவித்து ன வெருகின்துறைன.

புதிய முதலமாளித்துன வெ எதிர்ப்புக் கட்சயின் (NPA)  நிர்ன வெமாகி ஒலிவி் சய
ந்த தபச் சேன்ந்த தன்ஸெ் சநமா 2003  க்குப் பிந்ுறதய அன வெக்கு எதிரது கட்சயின் ் சகமாுறடகமால
பளளியில் குறிப்பிட்டன வெமாறு,  ஓய்வூதிய ந்த தன வெட்டுக்களுக்கு எதிக்கு எதிரமான
நமான்கு ் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்கள பிக்கு எதிரமான்சல் ் சதமால்வியுறடந்துளைகளைன.
ந்த ததமாழிற்ச் சேங்க ் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்குறைகளைக் குறித்து ் சபசுறகயில்,  "அுறன வெ
் சன வெுறலக்கு ஆகமாந்த ததன எங்களுக்குத் ந்த ததரியும்"  என அன வெர் கூறினமார்.
ஆனமால் "கடந்தமாண்டு நமாம் பமார்த்த ன வெர்க்க ் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்தின்
ன வெுறக்கு எதிரயுறதுறைகளில்,  கூட் சன வெமா குுறதுறைய் சன வெமா அ் சதயைகளைவுக்கு இறுக்கமமான
ன வெமாக்கு எதிரங்குறைகளைக் ந்த தகமாண்ட"  ஓர் இயக்கத்தில் ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள,
இுறைகளைஞர்கள மற்றும் "மஞ்ச் சேள சீருுறட"  ் சபமாக்கு எதிரமாட்டக்கமாக்கு எதிரர்குறைகளை
ஐக்கியப்படுத்த "எல்லமா அக்கு எதிரசயல் ன வெர்க்க ் சபமாக்கு எதிரமாட்ட ந்த ததமாழிற்ச் சேங்க
அணிகளுக்கும்"  அுறஅப்பு விடுப்புறதத்தமான் அன வெக்கு எதிரமால் ஆகச்சதுறைந்த
ன வெுறகயில் ந்த தச் சேய்ய முடிந்தது.

ஆனமால் உுறஅக்கும் மக்கள மீதமான தமாக்குதல்குறைகளை நிறுத்த
கடந்தமாண்டு ் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்கள ் சபமாதுமமானுறன வெ அல்ல. ந்த ததமாழிலமாைகளைர்களும்
இுறைகளைஞர்களும் மக்் சக்கு எதிரமானுக்கு எதிக்கு எதிரமான ் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்தில் நுுறஅந்து
ன வெருுறகயில்,  அன வெர்கள முகங்ந்த தகமாடுக்கும் அக்கு எதிரசயல் ச் சேன வெமால்குறைகளை
முழுுறமயமாக மதிப்பிடுன வெது இன்றியுறமயமாததமாகும்.

2008  ் சன வெமால் ஸட்ரீட் ந்த தபமாறின வெமானது,  அண்ணைகளைன வெமாக உலக நிதியியல்
அுறமப்புமுுறதுறைுறய் சய ச் சேரிவுக்குக் ந்த தகமாண்டு ன வெந்த ஒரு தச் சேமாப்தத்திற்குப்
பின்னர்,  முதலமாளித்துன வெ அுறமப்புமுுறதுறை் சயமா மீண்டும் பமாசச் சேன வெமாதம்
மற்றும் ் சபமாுறக்கு எதிர ் சநமாக்கி நகர்ந்து ந்த தகமாண்டிருக்கிதுறைது.  ஈக்கு எதிரமான் மீதமான
தமாக்குதல் மற்றும் அந்த தமரிக்க ஜனமாதிபதி ் சதர்தல்குறைகளை ட்க்கு எதிரம்ப் இக்கு எதிரத்து
ந்த தச் சேய்யக்கூடும் என்று ன வெமாஷிங்டன் ஊகித்துக் ந்த தகமாண்டிருக்கின்துறை
அ் சத் சன வெுறைகளையில்,  பிரிட்டனில் ஆளும் ன வெர்க்கம் பிந்த தக்கு எதிரக்ஸிட்
வின வெகமாக்கு எதிரத்தில் கடுுறமயமாக வின வெமாதித்து ன வெருகின்துறை நிுறலயில் பிரிட்டன்
நமாடமாளுமன்துறைம் முடக்கப்படுகிதுறைது. ் சஜர்மனியில் ஒட்டுந்த தமமாத்த அக்கு எதிரசயல்
ஸதமாபகத்தமால் ஆதரிக்கப்படும் ன வெலதுச் சேமாரி தீவிக்கு எதிரன வெமாத ் சபக்கு எதிரமாசரியர்கள
் சஜர்மன் ந்த தன வெளியுதுறைவு ந்த தகமாளுறகயின் மீளஇக்கு எதிரமாணுன வெமயப்படுத்துறல
நியமாயப்படுத்த ஹிட்லுறக்கு எதிர "ன வெக்கிக்கு எதிரமமானன வெர் இல்ுறல"  என்று
ச் சேட்டபூர்ன வெமமாக்குகின்துறைனர்,  அ் சத் சன வெுறைகளையில் பிக்கு எதிரமான்சல் மக்் சக்கு எதிரமான்
கடந்தமாண்டு பமாசச் சே ச் சேர்ன வெமாதிகமாரி பிலிப் ந்த தபத்துறன "மமாவீக்கு எதிரர்"  என்று
புகழ்ந்தமார்.

இத்துறகய நிுறலுறமகளின் கீழ்,  "அக்கு எதிரசயலற்துறை"  (“apolitical”)
் சபமாக்கு எதிரமாட்டங்களுக்கமான அுறஅப்புகள ் சம் சலமாட்டமமானுறன வெ என்ப் சதமாடு
தின வெமாலமானுறன வெயமாக உளைகளைன.  ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள ஓர் அக்கு எதிரசயல்
் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்ுறத முகங்ந்த தகமாடுக்கிதுறைமார்கள.

"மஞ்ச் சேள சீருுறடயமாைகளைர்கள"  ுறதரியத்ுறதயும் மனஉறுதிுறயயும்
கமாட்டினமார்கள என்துறைமாலும், முன்் சனமாக்கு இல்லமாத ஒரு தன்னியல்பமான

"அக்கு எதிரசயலற்துறை" ் சபமாக்கு எதிரமாட்டம் என்ன ச் சேமாதிக்கும் என்பதன் ன வெக்கு எதிரம்புகுறைகளையும்
கமாட்டினமார்கள.  பிக்கு எதிரமான்சலும் உலந்த தகங்கிலும் அன வெர்களுக்கு மிகப்
ந்த தபரியைகளைவில் அனுதமாபம் இருந்தது என்துறைமாலும் அ் சத் சன வெுறைகளையில்
அன வெர்கைகளைமால் ஒரு பக்கு எதிரந்த,  ச் சேர்ன வெ் சதச் சே இயக்கத்திற்குத் துறலுறம
ந்த தகமாடுக்க முடியவில்ுறல.  அன வெர்களின் ் சபமாக்கு எதிரமாட்டம் ந்த தன வெடித்து
அண்மித்து ஓக்கு எதிரமாண்டுகளின் ் சன வெுறைகளையிலும்,  ந்த தன வெறுக்கப்படும் மக்கள
வி் சக்கு எதிரமாத மக்் சக்கு எதிரமான் இன்னமும் அதிகமாக்கு எதிரத்தில் தங்கியுளைகளைமார் என்பதுடன்
ந்த ததமாழிலமாைகளைர்களின் ன வெமாழ்க்ுறக தக்கு எதிரங்களுக்கு எதிக்கு எதிரமாக தமாக்குதல்
ந்த ததமாடுத்து ன வெருகிதுறைமார்.

பமாசச் சேன வெமாதம்,  ் சபமார் மற்றும் ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கத்ுறத ன வெறுுறமக்குள
தளளும் முதலமாளித்துன வெ ன வெர்க்கத்தின் முுறனவுக்கு ன வெக்கு எதிரலமாற்று
மமாற்றீடமாக இருப்பது ட்ந்த தக்கு எதிரமாட்ஸகிச் சே இயக்கமமான நமான்கமாம் அகிலத்தின்
அுறனத்துலகக் குழுன வெமாகும் (ICFI).  இக்கு எதிரண்டமாம் உலக ் சபமாருக்குப்
பின்னர் ஐ் சக்கு எதிரமாப்பமாவில் பமாசச் சேன வெமாத ஆட்சயின் ந்த தபமாறிவின் மத்தியில்,
அப்் சபமாது ஸக்கு எதிரமாலினிச் சே கட்சகள ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கம் அதிகமாக்கு எதிரத்ுறதக்
ுறகப்பற்றுன வெதில் இருந்து தடுத்திருந்த் சபமாது,  ந்த தகமாண்டு ன வெக்கு எதிரப்பட்ட
ச் சேமூகநல திட்டங்கள அுறனத்ுறதயும் நீக்குன வெதற்கமான மக்் சக்கு எதிரமானின்
உந்துதல், உலக ் சச் சேமாச் சேலிச் சேப் புக்கு எதிரட்சக்கமான ICFI ் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்தின் ச் சேரியமான
தன்ுறமுறய ஊர்ஜதப்படுத்துகிதுறைது.

ந்த ததமாழிற்ச் சேங்கங்கள மற்றும் அுறனத்து உத்தி் சயமாகபூர்ன வெ கட்சகைகளைமாலும்
ஏற்றுக் ந்த தகமாளைகளைப்பட்ட "வின வெமாதத்தின்" ஒட்டுந்த தமமாத்த ன வெடின வெுறமப்பும் —

அதமான வெது,  நல்லந்த ததமாரு ன வெச் சேதியமான ஓய்வூதியங்களுக்கும்,  மருத்துன வெக்
கமாப்பீடு,  கல்வி மற்றும் ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கத்தின் ஏுறனய ச் சேமூக
உரிுறமகளுக்கும் அங்் சக பணமில்ுறல என்பது— ஒரு ந்த தபமாய்யமாகும்.
பணம் இருக்கிதுறைது —  ஆனமால் அது ஒரு சறிய ந்த தபருநிறுன வென
உயக்கு எதிரடுக்கின் கக்கு எதிரங்களில் ஏக் சபமாகமமாக்கப்பட்டுளைகளைது.

ச் சேமூகத்தின் ் சச் சேமாச் சேலிச் சே மறுஒழுங்குறமப்் சப இதற்கமான பதிலமாகும்:
சக்கு எதிரண்டி ந்த தகமாழுத்த ந்த தபருநிறுன வென மற்றும் நிதியியில் உயக்கு எதிரடுக்கின்
ந்த தச் சேல்ன வென வெைகளைங்குறைகளைப் பறிமுதல் ந்த தச் சேய்ன வெதும், பிக்கு எதிரதமான ன வெங்கிகள மற்றும்
ந்த தபருநிறுன வெனங்குறைகளை ந்த தபமாதுமக்கள பயன்பமாட்டுக்குரியுறன வெயமாக
மமாற்றுன வெதும், அன வெற்ுறதுறை தனியமார் இலமாபங்களுக்கமாக அல்லமாமல் ச் சேமூக
் சதுறன வெுறயப் பூர்த்தி ந்த தச் சேய்யும் ன வெுறகயில் ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கத்தின்
ஜனநமாயக ரீதியிலமான கட்டுப்பமாட்டுக்குள ந்த தகமாண்டு ன வெருன வெதுமமாகும்.

நமான்கமாம் அகிலத்தின் அுறனத்துலகக் குழுவின் பிந்த தக்கு எதிரஞ்ச பிரின வெமாக
் சச் சேமாச் சேலிச் சே ச் சேமத்துன வெக் கட்சக்கு (Parti  de  l’ galit  socialiste  -  PES)é é

முன்பிருந்த அுறமப்பமான பியர் லம்் சபரின் ச் சேர்ன வெ் சதச் சே கம்யூனிஸட்
அுறமப்பு (OCI)  1971  இல் முதலமாளித்துன வெ ் சச் சேமாச் சேலிஸட் கட்ச (PS)
உடன் "இடதுகளின் ஐக்கியம்"  ("Union  of  the  Left”)  என்துறை ் சபரில்
கூட்ுறட ் சபணுன வெதற்கமாக ICFI மற்றும் ட்ந்த தக்கு எதிரமாட்ஸகிச் சேத்துடன் முறித்துக்
ந்த தகமாண்டதற்கு அுறக்கு எதிர நூற்துறைமாண்டுக்குப் பின்னர்,  பிந்த தக்கு எதிரஞ்ச ் சச் சேமாச் சேலிச் சே
ச் சேமத்துன வெக் கட்ச (PES)  2016  இல் நிறுன வெப்பட்டது.  ் சதசய-
அடிப்புறடயிலமான முதலமாளித்துன வெ அக்கு எதிரச் சேமாங்கத்துக்கமான பக்கு எதிரந்த
கட்சகுறைகளைக் கட்டுறமக்கும் ட்ந்த தக்கு எதிரமாட்ஸகிச் சே வி் சக்கு எதிரமாத முன்் சனமாக்கிற்கு
எதிக்கு எதிரமாக, ச் சேர்ன வெ் சதச் சே ் சச் சேமாச் சேலிச் சேப் புக்கு எதிரட்ச ் சன வெுறலத்திட்டத்திற்கமாக பிக்கு எதிரமான்சல்
ந்த ததமாழிலமாைகளை ன வெர்க்கத்தின் ஒரு மமார்க்சச் சே முன்னணிப் புறடுறயக்
கட்டுறமக்க ் சபமாக்கு எதிரமாடும் ் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்ுறத PES முன்நிறுத்துகிதுறைது.

முதலமாளித்துன வெத்திற்கு எதிக்கு எதிரமாக மற்றும் ் சச் சேமாச் சேலிச் சேத்திற்கமான
் சபமாக்கு எதிரமாட்டத்ுறத முன்ந்த தனடுக்க விரும்பும் ந்த ததமாழிலமாைகளைர்கள, இுறைகளைஞர்கள
மற்றும் உண்ுறமயமான ் சச் சேமாச் சேலிச் சே-சந்துறன ந்த தகமாண்ட புத்திஜீவிகுறைகளை
் சச் சேமாச் சேலிச் சே ச் சேமத்துன வெக் கட்சயில் இுறணயுமமாறும்,  ந்த ததமாழிலமாைகளை
ன வெர்க்கத்தின் புக்கு எதிரட்சகக்கு எதிர துறலுறமயமாக ் சச் சேமாச் சேலிச் சே ச் சேமத்துன வெக் கட்சுறய
கட்டுறமக்க ் சபமாக்கு எதிரமாடுமமாறும் நமாங்கள ன வெலியறுத்துகி் சதுறைமாம்.


