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பிரிட்டன் ஐ ஐர் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து திலிருந்து வ்திலிருந்து வெளி ஐரயறுகிறது:
 ஐரதேசிய்திலிருந்து வெ ஐரோதேத்திற்கு எதி் ஐரோக, ஐ ஐர் ஐரோப்பிய ஐக்கிய  ஐரி ஐரோிலிி

அ்சுகளுக்க ஐரோக!
Statement by the Socialist Equality Party (UK),   31 January 2020

GMT  நேரப்படி இரவு 11  மணிக்க, 45  ஆண்டு க கால அங்கத்துவத்திற்கப்

பின்னர் பிரிட்டன் ஐநர காப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து றியத்திலிருந்து வவளிநயறும.  ஐநர காப்பிய

ஒன்றிய அங்கத்துவம மீது 2016 கருத்து வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்பு ேடத்தப்பட்டு மூன்ற்பட்டு மூன்றரர

ஆண்டுகளுக்கப் பின்னர் இந்த றியத்திலிருந்து வவளிநயறுதல் நிகழ்கின்றது.  அந்த

வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்பில் றியத்திலிருந்து வவளிநயறுவதற்க ஆதரவ காக 52 உம, எதிர காக 48 உம என்ற

சிறிய வித்திய காசத்தில் வ காக்ககள் வழங்கப்பட்டு இருந்தது.

பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் கருத்து வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்பு, பழ்பட்டு மூன்றரமவ காத கட்சியின் அப்நப கா்பட்டு மூன்றரதய பிரதம
மந்திரி நடவிட் நகமரூன கால், அக்கட்சிக்கள் யூநர கா மீது ஐயுறவு றியத்திலிருந்து வக காண்டிருந்த
கன்்பட்டு மூன்றரன்பட்டு மூன்றரய ஓரங்கட்டுவதற்க காகவும,  இல்ல காவிடின் தமக்க வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்புக்க
அ்பட்டு மூன்றரழப்பு விடுக்க காவிடில் ஓர் ஆதரவ கான வ காக்க காளர் வட்டம பிரிட்டன் சுதந்திர
கட்சிக்கத் (UKIP) த காவி விடுநம கா என்று அஞ்சி அ்பட்டு மூன்றரத
சம காத கானப்படுத்துவதற்க காகவும அ்பட்டு மூன்றரழப்பு விடுக்கப்பட்டது.  அ்பட்டு மூன்றரனத்து மூன்று
ே காட காளுமன்ற கட்சிகள், றியத்திலிருந்து வத காழிற்சங்கங்கள், வங்கிகள் மற்றும நிதியியல் து்பட்டு மூன்றரற,
ஐநர காப்பிய ஒன்றிய அரசுகள் மற்றும அறியத்திலிருந்து வமரிக்க ஜன காதிபதி ஒப காம கா
ஆகிநய காரின் ஆதரவு ஒன்றியத்திநலநய தங்கியிருக்கம முடி்பட்டு மூன்றரவநய
வ காக்களிப்பில் றியத்திலிருந்து வக காண்டு வருறியத்திலிருந்து வமன்ற அவரின் கணக்கீடு த்பட்டு மூன்றரலகீழ காக
ஆனதுடன்,  அதற்க ம காற காக "றியத்திலிருந்து வவஸ்ட்மின்ஸ்டர் உயரடுக்கின்"  மீதும மற்றும
"ஆளுமதட்டின்"  மீதும அப்நப காது மு்பட்டு மூன்றரளவிட்ட விநர காதத்த கால் பகதிய காக
உயிரூட்டப்பட்டதின கால் றியத்திலிருந்து வவளிநயறுவதற்க ஆதரவ கான வ காக்கக்பட்டு மூன்றரள
உருவ காக்கியது.

2016  இல் இருந்து,  பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட்்பட்டு மூன்றரட த காமதப்படுத்துவதற்நக கா அல்லது அ்பட்டு மூன்றரத
ம காற்றுவதற்நக கா அங்நக எண்ணற்ற முயற்சிகள் ேடந்துள்ளன.  இருப்பினும
பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் இப்நப காது யத கார்த்தம காகி உள்ளது.  ஆன கால் இருபத காம
நூற்ற காண்டில் இரண்டு உலகப் நப கார்க்பட்டு மூன்றரள உருவ காக்கிய இந்த முதல காளித்துவ
அ்பட்டு மூன்றரமப்புமு்பட்டு மூன்றரறயின் உலகள காவிய றியத்திலிருந்து வேருக்கடிய கால் நத காற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள
ஏக காதிபத்தியங்களுக்க இ்பட்டு மூன்றரடயில கான தீவிரம்பட்டு மூன்றரடந்துவரும றியத்திலிருந்து வபரும
எதிர்விநர காதங்களின் வி்பட்டு மூன்றரளவ காக, ஆளும வர்க்கத்தின் முன்னணி கன்்பட்டு மூன்றரனகநள
அ்பட்டு மூன்றரத ஊக்கவித்தத கால் பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் மீத கான மக்கள் உணர்வு அரசியல்ரீதியில்
கழப்பப்பட்டது.

பிரத கான சக்திகளுக்க இ்பட்டு மூன்றரடநய வர்த்தகப் நப கா்பட்டு மூன்றரர நே காக்கிய கட்டுக்கடங்க காத
நப காக்கக்க எவ்வ காறு வி்பட்டு மூன்றரடயிறுப்பது என்பதன் மீது தங்கியிருப்ப்பட்டு மூன்றரத
ஆதரிக்கம பிரிட்டிஷ் முதல காளித்துவத்தின் பிரிவும சரி றியத்திலிருந்து வவளிநயறுவ்பட்டு மூன்றரத
ஆதரிக்கம பிரிவும சரி எதிறியத்திலிருந்து வரதிர் மூநல காப காயங்க்பட்டு மூன்றரளக் றியத்திலிருந்து வக காண்டிருந்தன. இந்த
இரண்டு கன்்பட்டு மூன்றரனகளுநம சமஅளவில் பிற்நப காக்கத்தனம கான்பட்டு மூன்றரவநய.
ஒன்றியத்தில் தங்கியிருப்ப்பட்டு மூன்றரத ஆதரிக்கம கன்்பட்டு மூன்றரன ஐநர காப்பிய ஒன்றிய
வர்த்தக அணி மற்றும அதன் ப காரிய ஒநர சந்்பட்டு மூன்றரதக்கள்நளநய பிரிட்டனின்
உலகள காவிய நி்பட்டு மூன்றரல்பட்டு மூன்றரயப் நபணுவதற்க விருமபியது.  ஒன்றியத்்பட்டு மூன்றரத விட்டு
றியத்திலிருந்து வவளிநயறுவ்பட்டு மூன்றரத ஆதரிக்கம சக்திகநள கா,  அறியத்திலிருந்து வமரிக்க காவுடன் பலம கான
கூட்டணி்பட்டு மூன்றரய ்பட்டு மூன்றரமயப்படுத்திய மற்றும கறிப்ப காக நஜர்மனி மற்றும பிர கான்சுக்க
எதிர காக திருமபிய,  முற்றிலும கட்டுப்ப காடுகள் தளர்த்தப்பட்ட நிதியியல்
ஊகவணிகத்திற்க கான அடித்தளம காக ஓர் உலகள காவிய வர்த்தக மற்றும
முதலீட்டு றியத்திலிருந்து வக காள்்பட்டு மூன்றரக்பட்டு மூன்றரயப் பிரிட்டன் பின்றியத்திலிருந்து வத காடர்வதற்க ஐநர காப்பிய
ஒன்றியத்்பட்டு மூன்றரத ஒரு த்பட்டு மூன்றரடக்கல்ல காக ப கார்த்தன.

ஆகநவ பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் ஆனது,  முதல காளித்துவத்த கால் நத காற்றுவிக்கப்பட்ட
உலகள காவிய றியத்திலிருந்து வப காருள காத கார மற்றும சமூக முரண்ப காடுகளின்
வி்பட்டு மூன்றரளறியத்திலிருந்து வப காருள காகம.  இது,  அந்த கருத்து வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்பு ேடந்து ஒரு சில
ம காதங்களுக்கள்,  2016  அறியத்திலிருந்து வமரிக்க ஜன காதிபதி நதர்தலில் றியத்திலிருந்து வட கான கால்ட் ட்ரமப்
அவரின் றியத்திலிருந்து வச காந்த நதசியவ காத "அறியத்திலிருந்து வமரிக்க கா முதலில்"  திட்டநிரலின் மீது
நப காட்டியிட்டு நதர்ந்றியத்திலிருந்து வதடுந்றியத்திலிருந்து வதடுக்கப்பட்டதில் எடுத்துக்க காட்டப்பட்டது.  ட்ரமப்,

ஐநர காப்பிய ஒன்றிய உ்பட்டு மூன்றரட்பட்டு மூன்றரவ ஊக்கவிக்க பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட்்பட்டு மூன்றரட ஓர் ஆயுதம காக
எடுத்துக்றியத்திலிருந்து வக காண்ட கார், அவர் ஐநர காப்பிய ஒன்றியத்்பட்டு மூன்றரத ஒரு கூட்ட காளிய காக அல்ல
ஒரு "நப காட்டிய காளர்"  எனக் கண்டித்த கார்,  மற்றும நஜர்மனியின் ேலன்களில்
றியத்திலிருந்து வசயல்படும ஒரு "கூட்ட்பட்டு மூன்றரமப்பு" என்ற கார்.

முதல காளித்துவத்தின் கீழ் ஐநர காப்பிய கண்டத்்பட்டு மூன்றரத சம காத கானம கான மு்பட்டு மூன்றரறயில்
ஐக்கியப்படுத்துவது ச காத்தியநம இல்்பட்டு மூன்றரல என்ற ட்றியத்திலிருந்து வர காட்ஸ்கியின்
வலியுறுத்த்பட்டு மூன்றரல பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.  இது,  அறியத்திலிருந்து வமரிக்க காவுடன்
மட்டுமல்ல ம காற காக ஐநர காப்பிய அரசுகளுக்க இ்பட்டு மூன்றரடயிலும நம காதல்க்பட்டு மூன்றரளத்
தீவிரப்படுத்தி வரும ்பட்டு மூன்றரமயவிலக்க சக்திகளின் அதிகரித்த அழுத்தத்தின் கீழ்,
தீவிரம்பட்டு மூன்றரடந்து வரும ஐநர காப்பிய ஒன்றிய உ்பட்டு மூன்றரடவின் மிகவும முன்நனறிய
றியத்திலிருந்து வவளிப்ப காட காகம.  அ்பட்டு மூன்றரனத்திற்கம நமல காக,  பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் ஆல்
உருவ காக்கப்பட்டுள்ள நதசியவ காத பதட்டங்களும,  உலகள காவிய சந்்பட்டு மூன்றரதகள்
மற்றும ஆத கார வளங்க்பட்டு மூன்றரளக் கட்டுப்ப காட்டில் றியத்திலிருந்து வக காள்வதற்க கான ே காட்டமும
ஏக காதிபத்திய இர காணுவவ காத றியத்திலிருந்து வவடிப்புக்க,  அ்பட்டு மூன்றரனத்திற்கம நமல காக ரஷ்ய கா
மற்றும சீன கா்பட்டு மூன்றரவ நே காக்கி திருப்பி விடப்பட்ட நம காதலுக்க இட்டுச
றியத்திலிருந்து வசல்கின்றன,  இது ஒட்டுறியத்திலிருந்து வம காத்த உல்பட்டு மூன்றரகயும நப காருக்கள் மூழ்கடிக்க
அசசுறுத்துகிறது.

நவ்பட்டு மூன்றரலகள்,  கூலிகள் மீது தயவுத காட்சண்யமின்றி த காக்கதல்கள் மூலம காகவும
அத்திய காவசிய சமூக நச்பட்டு மூன்றரவகளின் அழிப்பின் மூலம காகவும பிரிட்டிஷ் ஆளும
உயரடுக்கம அதன் நப காட்டிய காளர்களும உலகளவில் நப காட்டித்தன்்பட்டு மூன்றரம்பட்டு மூன்றரயத்
தக்க ்பட்டு மூன்றரவக்க மு்பட்டு மூன்றரன்பட்டு மூன்றரகயில்,  வர்த்தகப் நப கார் மற்றும இர காணுவ
மீள்ஆயுதமயப்படலுக்க சிக்கன ேடவடிக்்பட்டு மூன்றரகக்பட்டு மூன்றரள அதிகரிப்பதன் மூலம காக
றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கம வி்பட்டு மூன்றரல றியத்திலிருந்து வக காடுக்க றியத்திலிருந்து வசய்யப்பட்டு வருகிறது.  “த காட்சர்
புரட்சி்பட்டு மூன்றரயப் பூர்த்தி றியத்திலிருந்து வசய்வது"  மற்றும இலண்ட்பட்டு மூன்றரன "நதமஸ்-க்பட்டு மூன்றரர
சிங்கப்பூர காக"  ம காற்றுவது என நஜ கான்சன் அரச காங்கத்தின் அறிவிக்கப்பட்ட
நே காக்கங்கள கால்,  பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் இன் நிஜம கான றியத்திலிருந்து வப காருள காத கார மற்றும சமூக
திட்டநிரல் மிகத் றியத்திலிருந்து வதளிவ காக எடுத்துக்க காட்டப்படுகிறது.

இந்த வர்க்கப் நப கார் த காக்கதல்,  ஜனே காயக உரி்பட்டு மூன்றரமகள் மற்றும கடிமக்கள்
சுதந்திரங்கள் மீத கான ஒரு ஒடுக்கமு்பட்டு மூன்றரற்பட்டு மூன்றரயக் நக காருகிறது,  அது ஜனே காயக
ஆட்சிமு்பட்டு மூன்றரற றியத்திலிருந்து வப காலிஸ் அரசு வழி மு்பட்டு மூன்றரறகளுக்க வழி விட நவண்டுறியத்திலிருந்து வமன
எதிர்ப கார்க்கிறது.  “உடன்படிக்்பட்டு மூன்றரக எட்டப்பட காத"  பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் சமபவத்தில்
பத்த காயிரக் கணக்க கான துருப்புகளும கலகம ஒடுக்கம றியத்திலிருந்து வப காலி்பட்டு மூன்றரம் ஒடுக்கும் பொலிஸையும
நி்பட்டு மூன்றரலநிறுத்துவ்பட்டு மூன்றரத உள்ளடக்கிய,  அரச காங்கத்தின் “Operation  Yellowhammer”

என்பது,  உ்பட்டு மூன்றரழக்கம மக்க்பட்டு மூன்றரளத் றியத்திலிருந்து வத காடர்ந்து வறு்பட்டு மூன்றரமக்கட்படுத்துவதன்
தவிர்க்கவியல காத வி்பட்டு மூன்றரளவ காக ஏற்படும சமூக நம காத்பட்டு மூன்றரலக் ்பட்டு மூன்றரகய காள்வதற்க கான
உண்்பட்டு மூன்றரமய கான தய காரிப்பு திட்டங்கள காக உள்ளன.  முதலில் நப காக்கவரத்து
து்பட்டு மூன்றரறயிலும,  பின்னர் "அத்திய காவசியம கான்பட்டு மூன்றரவ"  எனக் கூறப்படும அ்பட்டு மூன்றரனத்து
நச்பட்டு மூன்றரவகளிலும மற்றும றியத்திலிருந்து வத காழில்து்பட்டு மூன்றரற அ்பட்டு மூன்றரனத்திலும எந்தறியத்திலிருந்து வவ காரு
நவ்பட்டு மூன்றரலநிறுத்தங்களுக்கம த்பட்டு மூன்றரடவிதிக்கம சட்டமநச காத கா ஏற்கனநவ
தய காரிக்கப்பட்டுள்ளது.  அநத நேரத்தில்,  அரச காங்கம,  அதன் "தடுக்கம"
மூநல காப காயத்தில் எண்ணற்ற பல அ்பட்டு மூன்றரமதிய கான நப கார காட்ட கழுக்க்பட்டு மூன்றரளயும,
இடதுச காரி கட்சிக்பட்டு மூன்றரளயும நசர்த்துள்ளதுடன்,  பயங்கரவ காத தடுப்பு
சட்டமநச காத கா்பட்டு மூன்றரவக் றியத்திலிருந்து வக காண்டு இத்பட்டு மூன்றரன றியத்திலிருந்து வசய்ய உத்நதசிக்கிறது.

அ்பட்டு மூன்றரனத்திற்கம நமல காக இப்நப காது றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கம முகங்றியத்திலிருந்து வக காடுக்கம
மரணகதியில கான அப காயங்களுக்க கான முழு றியத்திலிருந்து வப காறுப்பும, றியத்திலிருந்து வத காழிற்கட்சி த்பட்டு மூன்றரலவர்
றியத்திலிருந்து வஜர்மி நக கார்பின் மீதும மற்றும பிரிட்டனில் நப காலி-இடது மற்றும ஸ்ர காலினிச
நப காக்ககளில் இருந்து அவ்பட்டு மூன்றரர உற்ச காகப்படுத்துபவர்கள் மீதும விழுகிறது.

சிக்கன ேடவடிக்்பட்டு மூன்றரககள் மற்றும ஏக காதிபத்தியத்திற்க ஓர் எதிர்ப்ப காளர காக
அறிவித்துக் றியத்திலிருந்து வக காண்ட நக கார்பின் ே கான்க காண்டுகள காக அவரின் றியத்திலிருந்து வபரும ஆதர்பட்டு மூன்றரவ,



வர்க்கப் நப கார காட்டத்்பட்டு மூன்றரதயும பிரிட்டிஷ் ஏக காதிபத்தியத்திற்க எதிர கான எந்தறியத்திலிருந்து வவ காரு
சவ கா்பட்டு மூன்றரலயும ேசுக்கவதற்கப் பயன்படுத்தின கார். ஐநர காப்பிய ஒன்றியத்தில் க்பட்டு மூன்றரற
இருந்த காலும,  அ்பட்டு மூன்றரத றியத்திலிருந்து வத காழில காளர்களின் ேலன்களுக்நகற்ப சீர்திருத்த முடியும
என்று கூறி,  அவர் அதிநலநய தங்கியிருக்கம பிரசச காரத்தில் நகமரூனுக்க
பக்கவ காட்டில் நின்ற கார். இந்த ஆதரவு நி்பட்டு மூன்றரலப்ப காட கானது, கிரீஸிலும, ஸ்றியத்திலிருந்து வபயின்,
நப கார்சசுக்கல் மற்றும ஏ்பட்டு மூன்றரனய ே காடுகளிலும றியத்திலிருந்து வத காழில காளர்களுக்க எதிர காக
ஐநர காப்பிய ஒன்றியம திணித்த ே காசகரம கான சிக்கன திட்டங்கள காலும மற்றும
மத்திய த்பட்டு மூன்றரரக்கடலில் ஆயிரக் கணக்க கானவர்கள் உயிரிழப்பதற்கம மற்றும
அக்கண்டத்தின் எல்்பட்டு மூன்றரல றியத்திலிருந்து வேடுகிலும முட்கமபி வ்பட்டு மூன்றரளயங்க்பட்டு மூன்றரள எழுப்பி
ே்பட்டு மூன்றரடமு்பட்டு மூன்றரறயளவில் சித்திரவ்பட்டு மூன்றரத முக காமக்பட்டு மூன்றரள அ்பட்டு மூன்றரமக்க இட்டுச றியத்திலிருந்து வசன்றுள்ள
புலமறியத்திலிருந்து வபயர்வுக்க எதிர கான க காட்டுமிர காண்டித்தனம கான "ஐநர காப்பிய நக காட்்பட்டு மூன்றரட"
ேடவடிக்்பட்டு மூன்றரககள காலும உருவ கான ப காரிய ஐநர காப்பிய ஒன்றிய எதிர்ப்்பட்டு மூன்றரப
எதிர்றியத்திலிருந்து வக காள்வதற்க கான ஒரு முயற்சிய காக இருந்தது.  இதில்,  நக கார்பின் கிரீஸில்
சிரிச கா வகித்த அநத ப காத்திரம வகித்த கார்.  சிரிச கா ஐநர காப்பிய ஒன்றியம
கட்ட்பட்டு மூன்றரளயிட்ட சிக்கன ேடவடிக்்பட்டு மூன்றரகக்பட்டு மூன்றரள எதிர்ப்பத காக வ காக்கறுதி அளித்தது
ஆன கால் அதற்க முன்னர் ஆட்சியிலிருந்த புதிய ஜனே காயக அரச காங்கம
ேடத்திய த காக்கதல்க்பட்டு மூன்றரள விட நம காசம கான்பட்டு மூன்றரத ே்பட்டு மூன்றரடமு்பட்டு மூன்றரறப்படுத்தியதுடன்,
இப்நப காது அது அகதிகள் தடுப்புக் க காவல் முக காமகள் மற்றும ே காடு
கடத்தல்க்பட்டு மூன்றரள கண்க காணிப்பு றியத்திலிருந்து வசய்து வருகிறது.

“Left Leave"  அல்லது "றியத்திலிருந்து வலக்ஸிட்"  (Lexit) க்க வக்க காலத்து வ காங்கியவர்களும,
நச காசலிச றியத்திலிருந்து வத காழில காளர் கட்சி,  நச காசலிஸ்ட் கட்சி மற்றும ஸ்ர காலினிச
கமயூனிஸ்ட் கட்சியும த கான் ஒட்டுறியத்திலிருந்து வம காத்தத்திலும மிகவும பிற்நப காக்கத்தனம கான
ப காத்திரம வகித்தன,  இ்பட்டு மூன்றரவ பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் க்கப் பின்னர் நக கார்பின்
"நச காசலிசத்திற்க கான பிரிட்டன் ப கா்பட்டு மூன்றரத்பட்டு மூன்றரய"  ே்பட்டு மூன்றரடமு்பட்டு மூன்றரறப்படுத்தக்கூடியத காக
இருக்கம என்ற வ காதத்தின் மீது ்பட்டு மூன்றரமயமிட்டிருந்த ஒருவித றியத்திலிருந்து வப காருள காத கார
நதசியவ காத தழுவலின் அடிப்ப்பட்டு மூன்றரடயில் ஐநர காப்பிய ஒன்றியத்்பட்டு மூன்றரத எதிர்த்தன.
இந்த றியத்திலிருந்து வக காள்்பட்டு மூன்றரக,  அதிலிருந்து றியத்திலிருந்து வவளிநயறுவதற்க கான உத்திநய காகபூர்வ
பிரசச காரத்திற்கத் த்பட்டு மூன்றரல்பட்டு மூன்றரம வகித்த ஆளும உயரடுக்கின் மிகவும
பிற்நப காக்கத்தனம கான கூறுப காடுகளுக்க றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கத்்பட்டு மூன்றரத
அரசியல்ரீதியில் அடிபணிய ்பட்டு மூன்றரவத்தது.  Left Leave  அணியின் முக்கிய றியத்திலிருந்து வசய்தி
றியத்திலிருந்து வத காடர்ப காளர் நஜ கார்ஜ் ஹநல காநவ UKIP த்பட்டு மூன்றரலவர் ்பட்டு மூன்றரேஜல் ஃப கார காஜ் உடன்
றியத்திலிருந்து வப காதுவ கான அரங்்பட்டு மூன்றரகப் பகிர்ந்து றியத்திலிருந்து வக காண்டு “இடது, வலது, இடது, வலது! என
ஒன்றி்பட்டு மூன்றரணந்து அணிவகப்நப காம,”  என்று அறிவித்த நப காது,  இது மிகவும
கீழ்தரம கான றியத்திலிருந்து வவளிப்ப காட்்பட்டு மூன்றரடக் கண்டது.

ஹநல காநவ இப்நப காது அவரின் பிரிட்டன் றியத்திலிருந்து வத காழில காளர் கட்சி்பட்டு மூன்றரய
ஸ்த காபித்துள்ள கார்.  அது "ஐநர காப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன்
றியத்திலிருந்து வவளிநயறுவ்பட்டு மூன்றரத ச காதகம காக கருதி ஏற்றுக்றியத்திலிருந்து வக காள்கின்றது"  மற்றும
புலமறியத்திலிருந்து வபயர்நவ கார்-விநர காத ேடவடிக்்பட்டு மூன்றரகக்பட்டு மூன்றரளக் நக காருகிறது.  ஒரு "நதசப்பற்று
எழுசசி்பட்டு மூன்றரய"  அனும கானித்து,  “நதச-விநர காத"  மற்றும "பிரிட்டன் விநர காத"
ேபர்கள காக ப கார்க்கப்படும "…  தங்களின் றியத்திலிருந்து வச காந்த நதசக்றியத்திலிருந்து வக காடி்பட்டு மூன்றரய மற்றும
தங்களின் றியத்திலிருந்து வச காந்த நதசத்்பட்டு மூன்றரத மற்றும அதன் கல காசச காரம மற்றும ப காரமபரியம
மற்றும வரல கா்பட்டு மூன்றரற ஜீரணிக்க முடிய காத"  எந்தறியத்திலிருந்து வவ காரு "இடது"  ேபரும கடந்த
"வரல காற காக" ஆகிவிடுவ கார் என்று அசசுறுத்துகிற கார்.

ஒட்டுறியத்திலிருந்து வம காத்த ஆளும உயரடுக்கிற்கம எதிர காக இப்நப காது ஒரு கடு்பட்டு மூன்றரமய கான
நப கார காட்டத்்பட்டு மூன்றரத முகங்றியத்திலிருந்து வக காடுக்கம றியத்திலிருந்து வத காழில காளர்க்பட்டு மூன்றரள நிர காயுதப காணிய காக
ஆக்கம வ்பட்டு மூன்றரகயில் அப காயகரம கான பிளவுக்பட்டு மூன்றரள வளர்ப்பநத, நக கார்பின் மற்றும
நப காலி-இடது றியத்திலிருந்து வக காள்்பட்டு மூன்றரககளினது ஒட்டுறியத்திலிருந்து வம காத்த வி்பட்டு மூன்றரளவ காக உள்ளது.

நச காசலிச சமத்துவக் கட்சி (SEP) மட்டுநம, நச காசலிச சர்வநதசியவ காதத்திற்க கான
நக காட்ப காட்டுரீதியில கான நப கார காட்டத்தின் அடிப்ப்பட்டு மூன்றரடயில் றியத்திலிருந்து வத காழில காள
வர்க்கத்திற்க கான உண்்பட்டு மூன்றரமய கான சுய காதீனம கான ஒரு நவ்பட்டு மூன்றரலத்திட்டத்்பட்டு மூன்றரத
முன்றியத்திலிருந்து வனடுத்தது.

றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கத்்பட்டு மூன்றரத முதல காளித்துவ வர்க்கத்தின் ஏநதனும ஒரு
பிற்நப காக்கத்தன முக காமகளுக்கப் பின்ன கால் இழுத்து விடுவதற்க கான
எந்தறியத்திலிருந்து வவ காரு முயற்சிக்பட்டு மூன்றரளயும எதிர்ப்பதில்,  பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் கருத்து வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்்பட்டு மூன்றரப
றியத்திலிருந்து வசயலூக்கத்துடன் புறக்கணிக்கம காறு SEP அ்பட்டு மூன்றரழப்பு விடுத்தது.  ேமது
முன்நன காக்க ஐநர காப்ப கா எங்கிலும றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கத்தின் சுய காதீனம கான
அரசியல் அணிதிரள்வின் மீது அடித்தளத்்பட்டு மூன்றரத றியத்திலிருந்து வக காண்டிருந்தது.

ேமது அறிக்்பட்டு மூன்றரக கறிப்பிட்டது: “நச காசலிச சமத்துவக் கட்சி சமரசத்திற்கிடமின்றி
ஐநர காப்பிய ஒன்றியத்்பட்டு மூன்றரத எதிர்க்கிறது.  ஆன கால் ேமது எதிர்ப்பு இடதிலிருந்நத
தவிர, வலதிலிருந்து அல்ல.”

ே காம விவரித்நத காம,  “நச காசலிஸ்டுகளின் முதல் அக்க்பட்டு மூன்றரற றியத்திலிருந்து வவறுமநன
றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கத்தின் நிகழ்க கால ேலன்க்பட்டு மூன்றரள ப காதுக காப்பது மட்டுமல்ல,
ம காற காக அதன் எதிர்க காலத்்பட்டு மூன்றரதயும ப காதுக காப்பத காகம.  இந்த சூழ்நி்பட்டு மூன்றரலயில்
“இடது நதசியவ காதம”  என்பத காகக் கூறப்படுகின்ற ஒன்்பட்டு மூன்றரற ஏற்பதன்
அடிப்ப்பட்டு மூன்றரடயில் வர்க்கப் பத கா்பட்டு மூன்றரகக்பட்டு மூன்றரளக் கலப்பறியத்திலிருந்து வதன்பது மிகப்றியத்திலிருந்து வபரும அரசியல்
அப காயம காகம.”

நச காசலிச சமத்துவக் கட்சி (SEP) "ஒரு றியத்திலிருந்து வசயலூக்கம கான புறக்கணிப்்பட்டு மூன்றரப SEP

ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்ப்ப காட்டம காக சிந்திக்கவில்்பட்டு மூன்றரல,  ம காற காக றியத்திலிருந்து வத காழில காள
வர்க்கத்தின் அரசியல் றியத்திலிருந்து வதளிவுறியத்திலிருந்து வபறலுக்க கான ஒரு றியத்திலிருந்து வத காடக்கத்திற்கம றியத்திலிருந்து வத காழிற்
கட்சி மற்றும றியத்திலிருந்து வத காழிற்சங்க அதிக காரத்துவத்தின காலும மற்றும அதன் நப காலி-
இடது வக்க காலத்துவ காதிகள காலும உருவ காக்கப்பட்ட நே காக்கநி்பட்டு மூன்றரல பிறழ்்பட்டு மூன்றரவ
எதிர்த்து நிற்பதற்கம கான ஒரு வழிவ்பட்டு மூன்றரகய காகநவ சிந்திக்கிறது...  சர்வஜன
வ காக்றியத்திலிருந்து வகடுப்பு பிரசச காரத்தின் இரண்டு தரப்பினர காலும ஊக்கவிக்கப்படுகின்ற
நதசியப் நபரினவ காதம மற்றும றியத்திலிருந்து வவளிே காட்டவர் மீத கான றியத்திலிருந்து வவறுப்பு
ஆகியவற்றுக்க எதிர காக, றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கம கானது வ காழ்க்்பட்டு மூன்றரகத் தரங்க்பட்டு மூன்றரளயும
ஜனே காயக உரி்பட்டு மூன்றரமக்பட்டு மூன்றரளயும ப காதுக காப்பதற்க ஐநர காப்ப கா முழு்பட்டு மூன்றரமயிலும கான
றியத்திலிருந்து வத காழில காளர்களின் நப கார காட்டங்க்பட்டு மூன்றரள ஐக்கியப்படுத்துவதற்க கான தனது சர்வநதச
நவ்பட்டு மூன்றரலத்திட்டத்்பட்டு மூன்றரத முன்றியத்திலிருந்து வனடுக்க நவண்டும.  ே காடுகடந்த நிறுவனங்களுக்க
எதிர காக ஐநர காப்பிய றியத்திலிருந்து வத காழில காளர்களுக்க முன்்பட்டு மூன்றரவக்கின்ற ம காற்றீடு ஐநர காப்பிய
நச காசலிச அரசுகளின் ஒன்றியத்திற்க கான நப கார காட்டம காகம.”

இந்த முன்நன காக்்பட்டு மூன்றரக உணர்ந்து றியத்திலிருந்து வக காள்வதற்க கான புறநி்பட்டு மூன்றரல அடித்தளம,
இந்திய கா,  றியத்திலிருந்து வமக்சிநக கா,  நப கார்த்நத கா ரிக்நக கா,  ஈக்வநட கார்,  றியத்திலிருந்து வக காலமபிய கா,  சிலி,
அறியத்திலிருந்து வமரிக்க கா, அல்ஜீரிய கா,  றியத்திலிருந்து வலபன கான், ஈர காக்,  ஈர கான் மற்றும சூட கான், றியத்திலிருந்து வகன்ய கா,
றியத்திலிருந்து வதன் ஆபிரிக்க காவில் மில்லியன் கணக்க கானவர்க்பட்டு மூன்றரள உள்ளடக்கிய ப காரிய
நப கார காட்டங்கள் மற்றும நவ்பட்டு மூன்றரலநிறுத்தங்களிலும,  ஐநர காப்ப காவில் பிர கான்சில்
மஞ்சள் சீரு்பட்டு மூன்றரடய காளர் நப கார காட்டங்கள் மற்றும மக்நர கானுக்க எதிர கான
றியத்திலிருந்து வப காதுத்து்பட்டு மூன்றரற நவ்பட்டு மூன்றரலநிறுத்தங்களிலும றியத்திலிருந்து வதள்ளத்றியத்திலிருந்து வதளிவ காக
எடுத்துக்க காட்டப்பட்டுள்ள ஓர் உலகள காவிய றியத்திலிருந்து வவடிப்பின் வடிவில் இப்நப காது
உருவ காகி வருகிறது.

ஆங்கில க கால்வ கா்பட்டு மூன்றரய கடந்து அங்நக வர்க்க நப கார காட்டம பரவுவ்பட்டு மூன்றரத
பிறியத்திலிருந்து வரக்ஸிட் தடுக்கறியத்திலிருந்து வமன ேமபுவத காக ரூநபர்ட் முர்நட காக்கின் சன் பத்திரி்பட்டு மூன்றரக
வலியுறுத்தியது. “ேமது கண்டத்தின் அண்்பட்டு மூன்றரட ே காடுகள் ஐநர காப்பிய ஒன்றிய
ஒன்றியத்த கால் முட்டுக்றியத்திலிருந்து வக காடுக்கப்பட்டு ஸ்திரப்ப காட்டில் களிர் க காய்்பட்டு மூன்றரகயில்"
பிரிட்டன் த கான் கழப்பத்தில் றியத்திலிருந்து வப காறிந்து நப காய்விடும என்றும அங்க
கருதப்படுகின்றது. ஆன கால் அதற்க ம காற காக "வன்மு்பட்டு மூன்றரற ஆத்திரத்தின்
உசசபட்ச மட்டத்துடன் பிர கான்சில் உள்ே காட்டு கழப்பம இப்நப காது அதன்
அரசியல் ஸ்த காபகத்்பட்டு மூன்றரத நே காக்கியும,  மற்றும அவர்களின் விருப்பத்்பட்டு மூன்றரத
அமுல்படுத்தும றியத்திலிருந்து வப காலிஸ் மீதும திருமபி வருகிறது,  அது கட்டுப்ப காட்்பட்டு மூன்றரட மீறி
விடும அப காயத்தில் உள்ளத காக,” அப்பத்திரி்பட்டு மூன்றரக கறிப்பிட்டது.

சன் பத்திரி்பட்டு மூன்றரக தனது கனவுகள் ச காத்தியம காகல காம என சிந்தித்துக்
றியத்திலிருந்து வக காண்டிருக்கிறது.  சமூக பதட்டங்கள் உ்பட்டு மூன்றரடயும புள்ளியில் உள்ளன.
பிரிட்டனில் றியத்திலிருந்து வத காழில காளர்கள் மற்றும இ்பட்டு மூன்றரளஞர்களுக்க எதிர காக
திட்டமிடப்பட்டுள்ள த காக்கதல்கள்,  உலக நச காசலிச வ்பட்டு மூன்றரலத் தளம
முன்கணித்தவ காறு "தீவிரம்பட்டு மூன்றரடந்து வரும வர்க்க நப கார காட்டம மற்றும உலக
நச காசலிச புரட்சியின் தச காப்தம காக" இருக்கம ஒன்றின் ஓர் உள்ள கார்ந்த ப காகம காக,
பிரிட்டனில் தவிர்க்கவியல காமல் வர்க்க நப கார காட்டத்தின் ஒரு றியத்திலிருந்து வவடிப்புக்க
இட்டுச றியத்திலிருந்து வசல்லும.”

றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்கத்தின் த்பட்டு மூன்றரலவிதி,  ே கான்க காம அகிலத்தின் அ்பட்டு மூன்றரனத்துலகக்
கழுவினது (ICFI)  த்பட்டு மூன்றரல்பட்டு மூன்றரமயின் கீழ்,  அதன் றியத்திலிருந்து வப காதுவ கான வர்க்க எதிரிக்க
எதிர காக அதன் சர்வநதச ஐக்கியத்்பட்டு மூன்றரதச ச கார்ந்துள்ளது.  ேமது சநக காதரத்துவ
கட்சிகளுடன் நசர்ந்து, நச காசலிச சமத்துவக் கட்சி (SEP), நச காசலிசத்திற்க காக ஓர்
ஒருங்கி்பட்டு மூன்றரணந்த ஐநர காப்பிய மற்றும உலக றியத்திலிருந்து வத காழில காள வர்க்க இயக்கத்்பட்டு மூன்றரதக்
கட்ட்பட்டு மூன்றரமத்து,  இப்நப காது அட்டவ்பட்டு மூன்றரணயில் உள்ள வரவிருக்கம புரட்சிகர
நப கார காட்டங்களுக்க அவசியம கான த்பட்டு மூன்றரல்பட்டு மூன்றரம்பட்டு மூன்றரய வழங்கம.
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