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ஸ்பபெயின, கட்டடல்டலான சுதந்திர சட்டங்கசட்டங்கள
இசட்டங்களடநிறுத்தி, பிரிவிசட்டங்களிரிவினைவினைவ்டலாதிகளுடிரிவினை்டலாிரிவினை
மம்டலாதசட்டங்களடல தீவிரப்பெடுத்துகிறது
By Alejandro Lopez,
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கடந்த வவெள்ளியன்று கட்டகட்டல கட்டலோனிய பிிய பிரகட்டலோந்திய ாந்திய நகட்டலோடகட்டலோளுமன்றம விளங்கிய
நிறறகட்டலவெற்றிய சுதந்திிய பிரத்திற்ககட்டலோன சட்டத்திற்கு "நிற மகட்டலோறுவெதன்"
மீது ஸ்வு ஸ்பெயினின் அிய பிரசிய றமப்பு நீதிமன்றம இறடக்ககட்டலோ
தறடவிதித்தது. இது, கட்டகட்டல கட்டலோனிய கட்டலதசிய தினமகட்டலோன கடந்த
திங்கட்கிழறம சுமகட்டலோர் 1 மில் யன் கட்டலு ஸ்பெர் ு ஸ்பெகட்டலோர்சிகட்டல கட்டலோனகட்டலோவில் கட்டலு ஸ்பெிய பிரண
ாந்திய நடத்திய பின்னர், அக்கட்டலடகட்டலோு ஸ்பெர் 1 இல் திட்டமிடப்ு ஸ்பெட்டுள்ள
கட்ட கட்டலோன் சுதந்திிய பிர வெகட்டலோக்வகடுப்பிற்கு மூன்று வெகட்டலோிய பிரங்களுக்கும
குறறவெகட்டலோன ாந்திய நகட்டலோட்ககட்டலள இருக்றகயில் வெந்துள்ளது.
கட்ட கட்டலோன் ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்பிய ஜனாந்திய நகட்டலோயகக் கட்சி (PdeCAT) ஆல்
உருவெகட்டலோக்கப்ு ஸ்பெட்ட ஆம வெகட்டலோக்குகளுக்ககட்டலோக இறளுக்காக இணைகட்டலவெகட்டலோம (Together
for Yes) கூட்டண, கட்டகட்டல கட்டலோனிய இடது குடியிய பிரசு (ERC) மற்றும
மக்கள் ஒற்றுறமயின் கட்டலவெட்ு ஸ்பெகட்டலோளர்கள் (Candidaturas de Unidad
Popular - CUP) என இந்த நிற மகட்டலோற்றும சட்டமகட்டலோனது கட்ட கட்டலோன்
ாந்திய நகட்டலோடகட்டலோளுமன்றத்தில் உள்ள
முத கட்டலோளித்துவெ பிரிவிறனவெகட்டலோத
கட்சிகளகட்டலோல் நிறறகட்டலவெற்றப்ு ஸ்பெட்டது. சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்பில் "ஆம"
வெகட்டலோக்குகள் வெந்தகட்டலோல், சுதந்திிய பிர பிிய பிரகடனத்திற்குப் பின்னர் ஓர்
அிய பிரசிய றமப்பு சட்டத்திற்ககட்டலோன அடித்தளத்றத அது அறமக்கும.
கட்ட கட்டலோன் சுதந்திிய பிரத்திற்ககட்டலோன சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்ு ஸ்பெகட்டலோலும மற்றும
அறத தடுப்ு ஸ்பெதற்ககட்டலோன மகட்டலோட்ரிட்டின் சட்டபூர்வெ மற்றும வு ஸ்பெகட்டலோலிஸ்
ாந்திய நடவெடிக்றககளகட்டலோலும, 1978
க்குப்
பின்னர்
ாந்திய நகட்டலோடகட்டலோளுமன்ற
ஜனாந்திய நகட்டலோயகமகட்டலோக மகட்டலோற்றப்ு ஸ்பெட்டத்திலிருந்து உருவெகட்டலோன ஸ்வு ஸ்பெயின்
அிய பிரசு அறமப்புமுறறயில் ஓர் ஆழ்ந்த வாந்திய நருக்கடி வவெடித்துள்ளது.
இது, கடந்த ஆண்டு ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன்
வவெளிகட்டலயறுவெதற்கு வெகட்டலோக்களிக்கப்ு ஸ்பெட்டதில் எடுத்துக்ககட்டலோட்டப்ு ஸ்பெட்ட
ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்பிய ஒன்றிய உறடவுக்கு எண்வளுக்காக இணைய் வெகட்டலோர்க்கிறது. 2008
கட்டலவெகட்டலோல் ஸ்ட்ரீட் வு ஸ்பெகட்டலோறிவுக்குப் பின்னர் ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்ு ஸ்பெகட்டலோ எங்கிலும
ஆழ்ந்த
சிக்கன
ாந்திய நடவெடிக்றககள்
மற்றும
ு ஸ்பெகட்டலோரிய
கட்டலவெற வெகட்டலோய்ப்பின்றமயின்
ஒரு
தசகட்டலோப்தத்திற்குப்
பின்னர்,
ஸ்வு ஸ்பெயினின் ஆளும வெர்க்கம மூர்க்கமகட்டலோக பிளவுு ஸ்பெட்டுள்ளது.
க்கு முந்றதய பிிய பிரகட்டலோன்சிஸ்கட்டலககட்டலோ பிிய பிரகட்டலோங்கட்டலககட்டலோவின் (Francisco
ு ஸ்பெகட்டலோசிசவெகட்டலோத ஆட்சி வெறிய பிரயில் அதன் நீண்ட அிய பிரசியல்
மிய பிரபியத்றதக் வககட்டலோண்டுள்ள, பிிய பிரதம மந்திரி மகட்டலோனுவெல் ிய பிரகட்டலுகட்டலோய்
இன் மக்கள் கட்சி (Partido Popular - PP), கட்ட கட்டலோன்
கட்டலதசியவெகட்டலோதிகளுடன் ஒரு கடுறமயகட்டலோன நிற ப்ு ஸ்பெகட்டலோட்றட எடுக்க
தீர்மகட்டலோனகிய பிரமகட்டலோக உள்ளது. கட்டகட்டல கட்டலோனியகட்டலோவில் உள்ள சிக்கனத்
திட்டத்திற்கு ஆதிய பிரவெகட்டலோன அிய பிரசகட்டலோங்கங்கள் வெழி ாந்திய நடத்தும அல் து
அிய பிரசிய றமப்புரீதியில் அங்கீகரிக்கப்ு ஸ்பெட்ட கட்சிகள் ஆதரிக்கும,
ஆம வெகட்டலோக்குகளுக்ககட்டலோக இறளுக்காக இணைகட்டலவெகட்டலோம கூட்டணயின் வெர்க்க
குளுக்காக இணைகட்டலோமசத்றத ு ஸ்பெற்றி மக்கள் கட்சிக்கு எந்தவித பிிய பிரறமயும
கிறடயகட்டலோது.
1978

Franco)

எவ்வெகட்டலோறிருப்பினும ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்ு ஸ்பெகட்டலோ எங்கிலும தீவிிய பிரமறடந்து வெரும
சமூக கட்டலககட்டலோு ஸ்பெத்திற்கு மத்தியில், மக்கள் கட்சிகட்டலயகட்டலோ, 1936-39 ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய
உள்ாந்திய நகட்டலோட்டு யுத்தத்தின் கட்டலு ஸ்பெகட்டலோது பிிய பிரகட்டலோங்கட்டலககட்டலோ எதிர்ப்பின் றமயமகட்டலோக

ஒரு பிிய பிரகட்டலோந்தியத்தில், வதகட்டலோழி கட்டலோள வெர்க்கத்தின்
அிய பிரசியல்
எதிர்ப்று ஸ்பெ
தூண்டிவிடக்கூடிய
எந்தவவெகட்டலோரு
கவெனக்குறறவெகட்டலோன
ாந்திய நடவெடிக்றகறயயும
ஒரு
மிகப்வு ஸ்பெரும
அச்சுறுத்த கட்டலோக ு ஸ்பெகட்டலோர்க்கிறது. கட்ட கட்டலோன் பிரிவிறனவெகட்டலோதிகளுடன்
ஒரு
தீர்வுக்குப்
கட்டலு ஸ்பெிய பிரமகட்டலு ஸ்பெச
கட்டலவெண்டுவமன்ற
சர்வெகட்டலதச
ு ஸ்பெத்திரிறககள்
மற்றும
ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய
ஆளும
வெர்க்கத்தின்
பிரிவுகளிடம இருந்து வெரும எச்சரிக்றககளுக்கு மத்தியிலும,
மக்கள்
கட்சியகட்டலோனது
ஆக்கட்டலிய பிரகட்டலோஷமகட்டலோன
ாந்திய நடவெடிக்றககறளக்
வககட்டலோண்டு
அழுத்தமளிக்கின்ற
நிற யில்,
இது
அிய பிரசு
எந்திிய பிரத்திற்குள்
ஆயுத
கட்டலமகட்டலோதல்கறளத்
தூண்டிவிட
அச்சுறுத்துகின்றது.
மக்கள் கட்சியின் பிரிவுகள் இப்கட்டலு ஸ்பெகட்டலோது அிய பிரசிய றமப்பின் 155
வெது ஷிய பிரத்றதக் றகயிவ டுக்க முன்வமகட்டலோழிகின்றன, அது
கட்ட கட்டலோன் அிய பிரசகட்டலோங்கத்றத இறடநீக்கம வசய்து, மகட்டலோட்ரிட்டின்
கட்டலாந்திய நிய பிரடி ஆட்சிறய திணக்கும. வசவ்வெகட்டலோயன்று, மக்கள் கட்சி
ாந்திய நகட்டலோடகட்டலோளுமன்ற குழு வசய்தி வதகட்டலோடர்ு ஸ்பெகட்டலோளர் Rafael Hernando
சுட்டிக்ககட்டலோட்டுறகயில், ஷிய பிரத்து 155 “எப்கட்டலு ஸ்பெகட்டலோதும கட்டலமறசயில்
றவெக்கப்ு ஸ்பெட்டுள்ள ஓர்
அிய பிரசிய றமப்பு வெழிவெறகயகட்டலோகும,”
என்றகட்டலோர்.
நீதித்துறற
அறமச்சர்
Rafael
Catalá,
“அது
ு ஸ்பெயன்ு ஸ்பெடுத்தத்தக்க ஒரு கருவி தகட்டலோன்,” என்றகட்டலோர்.
அிய பிரசு தற றம வெழக்கறிஞர் José Manuel Maza சர்வெஜன
வெகட்டலோக்வகடுப்புக்கு ஆதிய பிரவு வதரிவித்துள்ள 712 ாந்திய நகிய பிர முதல்வெர்கறள
விசகட்டலோரிக்குமகட்டலோறு
கட்ட கட்டலோன்
மகட்டலோககட்டலோளுக்காக இணை
ாந்திய நகட்டலோன்கு
தற றம
வெழக்குத்வதகட்டலோடுனர்களுக்கு
உத்திய பிரவிட்டுள்ளகட்டலோர்.
இது
கட்டகட்டல கட்டலோனியகட்டலோவின் வமகட்டலோத்த ாந்திய நகிய பிர முதல்வெர்களில் முக்ககட்டலோல்வெகட்டலோசி
எண்ணக்றகயகட்டலோகும.
அவெர்கள்
வெழக்குத்வதகட்டலோடுனர்களின்
அலுவெ கத்திற்கு சுயமகட்டலோக தகட்டலோகட்டலம வெிய பிரகட்டலோவிட்டகட்டலோல், அவெர்கறளக்
றகது வசய்ய வு ஸ்பெகட்டலோலிஸிற்கு உத்திய பிரவிடப்ு ஸ்பெட்டுள்ளதகட்டலோக Maza
எச்சரித்தகட்டலோர். மக்கள் ஒற்றுறமயின் கட்டலவெட்ு ஸ்பெகட்டலோளர்கள் (CUP)
நீதிமன்றத்றத புறக்கணக்குமகட்டலோறு அதன் ாந்திய நகிய பிர முதல்வெர்கறளக்
கட்டலகட்டுக் வககட்டலோண்டுள்ளது.
"வெகட்டலோக்குப்வு ஸ்பெட்டிகள்,

அச்சடிக்கப்ு ஸ்பெட்ட வு ஸ்பெகட்டலோருட்கள் மற்றும கணனி
சகட்டலோதனங்கள்" என இந்த "சட்டவிகட்டலிய பிரகட்டலோத சுய-நிர்ளுக்காக இணைய சர்வெஜன
வெகட்டலோக்வகடுப்று ஸ்பெ" ாந்திய நடத்துவெதற்கட்டலககட்டலோ அல் து அதற்ககட்டலோன தயகட்டலோரிப்பு
வசய்வெதற்கட்டலககட்டலோ
உதவும
எந்த
வு ஸ்பெகட்டலோருறளயும
ு ஸ்பெறிமுதல்
வசய்யுமகட்டலோறு அிய பிரசு வெழக்கறிஞர்கள் கட்டலதசிய வு ஸ்பெகட்டலோலிஸ், துறளுக்காக இணை
இிய பிரகட்டலோணுவெ ஊர்க்ககட்டலோவெல் ு ஸ்பெறடகள் மற்றும கட்ட கட்டலோன் பிிய பிரகட்டலோந்திய
வு ஸ்பெகட்டலோலிஸ் ஆகியவெற்றிற்கு உத்திய பிரவிட்டுள்ளனர்.
இந்த சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்புக்கு ஆதிய பிரவெகட்டலோன கூட்டங்களும
இ க்கில் றவெக்கப்ு ஸ்பெட்டுள்ளன, வசப்டமு ஸ்பெர் 17 இல் மகட்டலோட்ரிட்டில்
"முடிவவெடுக்கும உரிறமறய ஆதரிக்கும மகட்டலோட்ரிட் குடிவெகட்டலோசிகள்"
(Madrileños
por
el
Derecho
a
Decidir)
அறமப்ு ஸ்பெகட்டலோல்
ஒழுங்கறமக்கப்ு ஸ்பெட்ட ஒரு கூட்டமும அதில் உள்ளடங்கும,

அதற்கு தறடவிதிக்கப்ு ஸ்பெட்டுள்ளது. அிய பிரசிய றமப்பு நீதிமன்றத்தின்
தீர்மகட்டலோனங்கள் மற்றும அிய பிரசிய றமப்பிற்கு ு ஸ்பெகிிய பிரங்கமகட்டலோககட்டலவெ
எதிிய பிரகட்டலோக உள்ள ஒரு நிகழ்றவெ ாந்திய நகிய பிரகட்டலோட்சிக்குள் ாந்திய நடத்துவெது
சகட்டலோத்தியமில்ற ,
ஏற்கனகட்டலவெ
கூறப்ு ஸ்பெட்டுள்ளறதப்
கட்டலு ஸ்பெகட்டலோ ,
சட்டத்றத கட்டலு ஸ்பெணுவெது கடறமயகட்டலோகும,” என்று அதற்குரிய நீதிு ஸ்பெதி
கூறினகட்டலோர்.
மகட்டலோட்ரிட்டின்
அச்சுறுத்தல்களுக்கு
இறடயிலும,
கட்ட கட்டலோன்
பிரிவிறனவெகட்டலோதிகள் சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்புக்கு அழுத்தமளித்து
வெருகின்றனர்,
இது
விறிய பிரவிகட்டல கட்டலய
கட்டுப்ு ஸ்பெகட்டலோட்றட
இழந்துவிடக்கூடிய ஒரு கட்டலமகட்டலோதலில் ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய மற்றும கட்ட கட்டலோன்
முத கட்டலோளித்துவெ வெர்க்கத்தினது ஒரு கட்டலமகட்டலோதல் கட்டலு ஸ்பெகட்டலோக்கிற்கு களம
அறமத்து வெருகிறது.
பிிய பிரதமர் Carles Puigdemont (PDeCAT) இன் கீழ் கட்ட கட்டலோன்
பிிய பிரகட்டலோந்திய அிய பிரசகட்டலோங்கம பின்வெகட்டலோங்க மறுக்கிறது, “நீதிமன்ற
வெழக்குகள் மற்றும அச்சுறுத்தல்கறள முகங்வககட்டலோடுத்தகட்டலோலும"
சர்வெஜன
வெகட்டலோக்வகடுப்று ஸ்பெ
ாந்திய நடத்த
"முன்பினும
அதிக
தீர்மகட்டலோனகிய பிரமகட்டலோக உள்ளதகட்டலோக” அது குறிப்பிடுகிறது. “ுகட்டல கட்டலோ புதிய
ாந்திய நகட்டலோடு", “ுகட்டல கட்டலோ குடியிய பிரசு", “ுகட்டல கட்டலோ ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்ு ஸ்பெகட்டலோ", “ுகட்டல கட்டலோ உ கம"
என்ற கட்டலககட்டலோஷங்களின் கீழ் வியகட்டலோழனன்று இிய பிரவு பிிய பிரச்சகட்டலோிய பிரம
வதகட்டலோடங்கப்ு ஸ்பெட்டது. பிிய பிரச்சகட்டலோிய பிர ாந்திய நடவெடிக்றககளின் கட்டலு ஸ்பெகட்டலோது பிிய பிரகட்டலோந்திய
ாந்திய நகட்டலோடகட்டலோளுமன்றத்றத இறடநிறுத்துமகட்டலோறு சு ஸ்பெகட்டலோாந்திய நகட்டலோயகர் Carme Forcadell
(ERC) க்கு பிரிவிறனவெகட்டலோத கட்சிகள் மனு அனுப்பியுள்ளன.
மகட்டலோட்ரிட்டுக்கும ு ஸ்பெகட்டலோர்சிகட்டல கட்டலோனகட்டலோவிற்கும இறடயி கட்டலோன கட்டலமகட்டலோதல் ஒரு
வாந்திய நருக்கடிறய தூண்டிவிட்டு, அது விறிய பிரவெகட்டலோக ஸ்வு ஸ்பெயின் மற்றும
ஐகட்டலிய பிரகட்டலோப்பிய ஒன்றியத்றதச் சூழுகட்டலமகட்டலோ என ஸ்வு ஸ்பெனியிலும
சர்வெகட்டலதச அளவிலும ஆளும வெர்க்கத்திறடகட்டலய கவெற
அதிகரித்து வெருகிறது. ிய பிரகட்டலுகட்டலோயின் மக்கள் கட்சி கட்ட கட்டலோன்
கட்டலதசியவெகட்டலோதிகளுடன் ஒரு உடன்ு ஸ்பெடிக்றகறய கட்டலமற்வககட்டலோண்டிருக்க
கட்டலவெண்டுவமன வெகட்டலோதிட்டு, ு ஸ்பெ ரும மக்கள் கட்சி பிிய பிரதம மந்திரி
ிய பிரகட்டலுகட்டலோயின்
விட்டுக்வககட்டலோடுப்ு ஸ்பெற்ற பிடிவெகட்டலோதத்றத
குறறகூறி
வெருகின்றனர்.
ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய முத கட்டலோளிகளின் அறமப்ு ஸ்பெகட்டலோன CEOE எச்சரிக்றகயில்,
சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும “சக
ாந்திய நடவெடிக்றககறள” அது
ஆதரிக்கின்ற அகட்டலதகட்டலவெறளயில், அிய பிரசகட்டலோங்கம அறத அமுல்ு ஸ்பெடுத்த
கட்டலவெண்டியுள்ளது, ஸ்வு ஸ்பெயினின் “சமூக ாந்திய நல்லிளுக்காக இணைக்கம மற்றும
வு ஸ்பெகட்டலோருளகட்டலோதகட்டலோிய பிர வசல்வெவெளம" ஆகியறவெகட்டலய ு ஸ்பெளுக்காக இணையத்தில் உள்ளன.
"சகட்டலோத்தியமகட்டலோன அளவுக்கு மிக உடனடியகட்டலோக" இந்வாந்திய நருக்கடிக்ககட்டலோன
ஓர் அிய பிரசியல் தீர்வு எட்டப்ு ஸ்பெட கட்டலவெண்டுவமன CEOE அறிவித்தது.
று ஸ்பெனகட்டலோன்சியல் றடமஸ், “கட்ட கட்டலோன் சமிய பிரசத்திற்ககட்டலோன கட்டலாந்திய நிய பிரம
கடந்து வககட்டலோண்டிருக்கிறது" என்ற தற ப்பின் கீழ், ிய பிரகட்டலுகட்டலோய்
"வெறளந்து
வககட்டலோடுக்கும
தன்றமயில் கட்டலோமல்"
இருப்ு ஸ்பெதகட்டலோக
குற்றஞ்சகட்டலோட்டியதுடன், ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய அிய பிரசகட்டலோங்கம இந்த சர்வெஜன
வெகட்டலோக்வகடுப்று ஸ்பெ, "பிரிவிறனறய ாந்திய நசுக்குவெறத விட தீர்ப்ு ஸ்பெதற்ககட்டலோன
ஓர்
அிய பிரசியல்
பிிய பிரச்சிறனயகட்டலோக"
ு ஸ்பெகட்டலோர்க்க
கட்டலவெண்டுவமன
அறழப்புவிடுத்தது. அது "சட்டவிகட்டலிய பிரகட்டலோத வெகட்டலோக்குப்வு ஸ்பெட்டிகள் மற்றும
வெகட்டலோக்குச்சீட்டுக்கறள
ு ஸ்பெறிமுதல்
வசய்வெதற்ககட்டலோக
ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய
ு ஸ்பெகட்டலோதுககட்டலோப்பு
ு ஸ்பெறடகள்
முயலும"
ககட்டலோட்சிறய,
கட்ட கட்டலோன்
கட்டலதசியவெகட்டலோதிகளின்
"குடியுரிறம
கட்டலு ஸ்பெகட்டலோிய பிரகட்டலோட்டத்திற்ககட்டலோன
அ ங்ககட்டலோிய பிரமகட்டலோக" ஒப்பிட்டு, அந்த "அருவெருக்கத்தக்க" ககட்டலோட்சி மீதகட்டலோன
அதன் விருப்ு ஸ்பெமின்றமறய வவெளிப்ு ஸ்பெடுத்தியது.
அந்த சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்பு வதகட்டலோழி கட்டலோளர்கள் மத்தியில்
ு ஸ்பெிய பிரந்தளவில்
விருமு ஸ்பெத்தக்கதகட்டலோக
இல்ற .
ு ஸ்பெ
கருத்துக்கணப்புகளும சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்புக்கு எதிிய பிரகட்டலோன

மகட்டலோட்ரிட்டின்
ஒடுக்குமுறறக்கு
எதிர்ப்று ஸ்பெக்
ககட்டலோட்டுகின்றன
என்றகட்டலோலும, இதில் 70 சதவீத ஸ்வு ஸ்பெயின் மக்கள் அந்த
வெகட்டலோக்வகடுப்பு
ாந்திய நடக்க
கட்டலவெண்டுவமன
விருமபுகின்றகட்டலோர்கள்
என்றகட்டலோலும, கட்டகட்டல கட்டலோனிய பிரிவிறனக்ககட்டலோன ஆதிய பிரகட்டலவெகட்டலோ 30 இல்
இருந்து 40 சதவீதத்திற்குள் மிகக் குறறவெகட்டலோககட்டலவெ உள்ளது.
இருப்பினும, மகட்டலோட்ரிட்டின்
ஒடுக்குமுறற
மீதகட்டலோன
மக்கள்
கட்டலககட்டலோு ஸ்பெத்தின் ககட்டலோிய பிரளுக்காக இணைமகட்டலோக, கட்டகட்டலோகட்டல கட்டலோனியகட்டலோ பிரிவிறனக்ககட்டலோன
ஆதிய பிரவு அதிகரித்து வெருவெதகட்டலோக வதரிகிறது.
மகட்டலோட்ரிட்டில்
உள்ள
ஆளும
உயிய பிரடுக்கு
மற்றும
கட்டகட்டல கட்டலோனியகட்டலோவில் உள்ள முத கட்டலோளித்துவெ பிரிவிறனவெகட்டலோதிகள்
ஆகிய
இிய பிரண்டுக்கும எதிிய பிரகட்டலோக
வதகட்டலோழி கட்டலோள
வெர்க்கத்தின்
சுயகட்டலோதீனமகட்டலோன அிய பிரசியல் தற யீடு தகட்டலோன் இந்த வவெடிப்ு ஸ்பெகட்டலோர்ந்த
நிற றமயில்
இருக்கும
முக்கிய
பிிய பிரச்சிறனயகட்டலோகும.
கட்டகட்டலோகட்டல கட்டலோனியகட்டலோவில்
ஒரு
புதிய
முத கட்டலோளித்துவெ
அிய பிரசு
உதயமகட்டலோவெதகட்டலோல் ஏற்ு ஸ்பெடும ஸ்ு ஸ்பெகட்டலோனிய பிரிவிறனகட்டலயகட்டலோ, அல் து
மகட்டலோட்ரிட்றட றமயமகட்டலோக வககட்டலோண்ட ஒடுக்குமுறற வு ஸ்பெகட்டலோலிஸ்
எந்திிய பிரத்தின்
வெளர்ச்சிகட்டலயகட்டலோ,
வதகட்டலோழி கட்டலோளர்களுக்கு
எறதயும
வெழங்கப் கட்டலு ஸ்பெகட்டலோவெதில்ற .
குட்டி முத கட்டலோளித்துவெ "இடது" சக்திககட்டலளகட்டலோ, சிக்கன ாந்திய நடவெடிக்றக
சகட்டலோர்ு ஸ்பெகட்டலோன மற்றும கட்டலாந்திய நட்கட்டலடகட்டலோ சகட்டலோர்ு ஸ்பெகட்டலோன கட்சிகள் மற்றும
முத கட்டலோளித்துவெ வெர்க்கத்தின் தற றமயி கட்டலோன ஒரு சர்வெஜன
வெகட்டலோக்வகடுப்று ஸ்பெ
ஒரு
தீவிிய பிர
முன்கட்டலனகட்டலோக்கிய
ு ஸ்பெடியகட்டலோக
ஊக்குவிப்ு ஸ்பெதற்ககட்டலோக
கணசமகட்டலோன
ஆதகட்டலோிய பிரவெளங்கறள
அர்ப்ு ஸ்பெணத்துள்ளன. ு ஸ்பெப்கட்டல கட்டலோவெகட்டலோத முத கட்டலோளித்துவெ-எதிர்ப்புவெகட்டலோதிகள்
அந்த சர்வெஜன வெகட்டலோக்வகடுப்று ஸ்பெ ஒரு "அிய பிரசியல் புிய பிரட்சியகட்டலோக"
வெர்ணத்துள்ளன, அவெர்களின் தற வெர் Jaime Pastor கருத்துப்ு ஸ்பெடி,
அது
"ஸ்வு ஸ்பெயின்
ஆட்சியின்
சர்வெகட்டலோதிககட்டலோிய பிர
கட்டலு ஸ்பெகட்டலோக்குகறள
நிறுத்துவெதற்கு
உதவும
வெறகயில்,
ஸ்வு ஸ்பெயிறன
ஜனாந்திய நகட்டலோயகமயப்ு ஸ்பெடுத்துமகட்டலோம.”
இறதவிட உண்றமக்குப் புறமு ஸ்பெகட்டலோனது கட்டலவெவறதுவும இருக்ககட்டலோது.
சிக்கன ாந்திய நடவெடிக்றககளுக்கு கட்ட கட்டலோன் பிரிவிறனவெகட்டலோதிகளின்
ஆதிய பிரவு, அத்கட்டலதகட்டலோடு மத்திய கிழக்கில் கட்டவிழ்ந்து வெரும
ஏககட்டலோதிு ஸ்பெத்திய கட்டலு ஸ்பெகட்டலோர் அல் து உண்றமயில் அவெர்களது பிிய பிரகட்டலோந்திய
எல்ற களுக்கு வவெளிகட்டலய ாந்திய நடக்கும எதுவவெகட்டலோன்றின் மீதும
அவெர்கள்
ககட்டலோட்டும
அ ட்சியம
ஆகியறவெ, மகட்டலோட்ரிட்டின்
வககட்டலோள்றககள்
எந்தளவுக்கு
பிற்கட்டலு ஸ்பெகட்டலோக்குத்தனமகட்டலோனகட்டலதகட்டலோ
அகட்டலதமகட்டலோதிரியகட்டலோனதகட்டலோககட்டலவெ
கட்ட கட்டலோன்
பிரிவிறனவெகட்டலோதிகளின்
வககட்டலோள்றககளும பிற்கட்டலு ஸ்பெகட்டலோக்குத்தனமகட்டலோக இருக்கும.
பிரிவிறனவெகட்டலோதிகள்,
கட்ட கட்டலோன்
ஆளும
வெர்க்கத்தின்
பிரிவுகளுக்ககட்டலோக கட்டலு ஸ்பெசுகிறகட்டலோர்கள், ஸ்வு ஸ்பெயின் மக்கள்வதகட்டலோறகயில் 16
சதவீதகட்டலம கட்டகட்டலோகட்டல கட்டலோனிய களுக்காக இணைக்கில் வெருகிறது என்றகட்டலோலும, அது
வு ஸ்பெகட்டலோருளகட்டலோதகட்டலோிய பிர உற்ு ஸ்பெத்தியில் ஐந்தில் ஒரு ு ஸ்பெகட்டலோகத்றதயும ஸ்வு ஸ்பெயின்
ஏற்றுமதிகளில் ஒரு ககட்டலோல்வெகட்டலோசிறயயும களுக்காக இணைக்கில் வககட்டலோண்டுள்ளதன்
மீது ாந்திய நனவுபூர்வெமகட்டலோக உள்ள பிரிவிறனவெகட்டலோதிகள், இ கட்டலோு ஸ்பெங்களில்
வு ஸ்பெரும ு ஸ்பெங்றக கட்டலககட்டலோரி வெருகின்றனர். ஸ்வு ஸ்பெயினின் ஏறனய வெறிய
பிிய பிரகட்டலதசங்களுக்ககட்டலோன
சமூக
வச வுகளுக்கு
அவெர்களின்
வெரியிலிருந்து
நிதி
வெழங்குவெதற்ககட்டலோக
கட்டலககட்டலோு ஸ்பெமுற்றுள்ள
பிரிவிறனவெகட்டலோதிகள், அவெர்களது பிிய பிரகட்டலோந்தியம சுயஅதிககட்டலோிய பிரகட்டலமகட்டலோ
அல் து
சுதந்திிய பிரகட்டலமகட்டலோ
அறடந்தகட்டலோல்,
கட்டகட்டலோகட்டல கட்டலோனியகட்டலோவின்
வசல்வெவெளத்றதப்
ு ஸ்பெயன்ு ஸ்பெடுத்தி,
உ க
சந்றதயில்
அவெர்களுக்ககட்டலோன கட்டலு ஸ்பெிய பிரங்கறள இன்னும
சிறப்ு ஸ்பெகட்டலோக
வு ஸ்பெற
முடியுவமன ாந்திய நமபுகின்றனர். பிரிவிறனவெகட்டலோதிகள் வதகட்டலோழி கட்டலோள
வெர்க்கத்திற்கு மிகவும விகட்டலிய பிரகட்டலோதமகட்டலோனர்கள் என்ு ஸ்பெறத அவெர்ககட்டலள
நிரூபித்துள்ளனர்.

