உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

அடிபணியியா பிிரியான்ஸ் கட்சியின் மீியின் மீதியான
திடீர் ் சரியாியின் மீததனனயும் அிரசு ஒடுக்குமுதனஒடுக்குமுறையின்
உலக ரீதியியான எழுச்சியும்
By Alex Lantier,
நேற்ற, உலகம் முழுவதும் மில்லியன் கணக்க்லியன் கணக்கான மக்கணக்கான மக்களக
அதிர்ச்சியணக்கான மக்கள்சியடையச் யச் சையச் செய்த இஸ்த்லியன் கணக்கான்புல்லில் உள்க ையச் செவூதி தூதரகத்தில்
ையச் செவூதி பத்திரிணக்கான மக்களகய்லியன் கணக்காகர் ஜம்லியன் கணக்கால் கந்்லியன் கணக்காகி சித்திரவணக்கான மக்களத யச் சையச் செய்து
யச் சக்லியன் கணக்கால்லப்பட்்சியடைதன் மீத்லியன் கணக்கான நக்லியன் கணக்காரம்லியன் கணக்கான விவரங்கள் யச் சவளிவந்துள்கன.
ையச் செவூதி அநரவிய்லியன் கணக்காணக்கான மக்களவ நையச் செர்ந்த குழு ஒன்ற பட்்சியடைத்து இகவரையச் செர் முகம்மது
பின் ையச் செல்ம்லியன் கணக்கானின் ஒரு எதிர்ப்ப்லியன் கணக்காகர்லியன் கணக்கான பத்திரிணக்கான மக்களகய்லியன் கணக்காகணக்கான மக்களர அடித்துச்
சித்திரவணக்கான மக்களத யச் சையச் செய்து யச் சக்லியன் கணக்காணக்கான மக்களல யச் சையச் செய்தத்லியன் கணக்காகவும் துண்டுதுண்்சியடை்லியன் கணக்காக்கியத்லியன் கணக்காகவும்
தூதரகத்திலிருந்து
கிணக்கான மக்கள்சியடைக்கும்
பதிவுகள்
உறதிப்படுத்துகின்றன.
யச் சக்லியன் கணக்காணக்கான மக்களலயச் சையச் செய்த விவரங்கள் யச் சவறப்பூட்டுபணக்கான மக்களவய்லியன் கணக்காக உள்கன. இது பற்ற
நியூ நய்லியன் கணக்கார்க் ணக்கான மக்கள்சியடைம்ஸ், “திரு. கந்்லியன் கணக்காகி அவரது விரல்கள் அகற்றப்பட்டு
உ்சியடைல் துண்டு துண்்சியடை்லியன் கணக்காக்கப்படும் முன்னர் யச் சக்லியன் கணக்கால்லப்பட்்சியடை்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்கா” எனத்
யச் சதளிவில்ல்லியன் கணக்காமல் இருக்கிறது என்ற எழுதியது. அவர் இறந்த உ்சியடைநன,
ையச் செவூதி த்சியடையவியல் நிபுணர், இஸ்த்லியன் கணக்கான்புல்லுக்கு விணக்கான மக்களரந்து அனுப்பப்பட்டு
துண்டுதுண்்சியடை்லியன் கணக்காக்கி எச்ையச் செத்ணக்கான மக்களத மணக்கான மக்களறப்பதற்கு உதவின்லியன் கணக்கார் — பிணத்ணக்கான மக்களத
யச் சவட்டும்யச் சப்லியன் கணக்காழுது மனஇறக்கத்ணக்கான மக்களத தகர்த்துவதற்கு “இணக்கான மக்களையச் செணக்கான மக்களயக் நகட்க”
அவர்களுக்கு அறவுறத்தப்பட்்சியடைது.
ஒரு அரசியல் எதிர்ப்ப்லியன் கணக்காகணக்கான மக்களர அழிப்பதற்குப்
படுயச் சக்லியன் கணக்காணக்கான மக்களலணக்கான மக்களய பயன்படுத்தும் ையச் செவூதி எண்யச் சணய்
முடிய்லியன் கணக்காட்சியின் நிணக்கான மக்களல மற்றம் ஏணக்கான மக்களனயவர்கணக்கான மக்களக
அணக்கான மக்களமதிப்படுத்த அச்சுறத்தும் முயற்சி, ையச் செர்வநதையச் செ
ரீதிய்லியன் கணக்காக நக்லியன் கணக்காபத்ணக்கான மக்களதயும் கடும் யச் சவறப்ணக்கான மக்களபயும்
தூண்டி
விட்டுள்கன.
ஆயினும்,
கந்்லியன் கணக்காகி
படுயச் சக்லியன் கணக்காணக்கான மக்களலய்லியன் கணக்கானது,
வகர்ச்சியணக்கான மக்கள்சியடைந்து
வரும்
அரசியல் எதிர்ப்ணக்கான மக்களப மிரட்டுவதற்க்லியன் கணக்காக ஆளும் உயர்
அடுக்க்லியன் கணக்கால்
பயன்படுத்தப்படும்
நப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரையச் செ
ஒடுக்குமுணக்கான மக்களறயின்
மிகவும்
யச் சக்லியன் கணக்காடூரம்லியன் கணக்கான
யச் சவளிப்ப்லியன் கணக்கா்சியடை்லியன் கணக்காக உள்கது.
இஸ்த்லியன் கணக்கான்புல்லிலிருந்து ஆயிரக்கணக்க்லியன் கணக்கான கிநல்லியன் கணக்கா மீட்்சியடைர்கள் யச் சத்லியன் கணக்காணக்கான மக்களலவில்,
க்சியடைந்த யச் சையச் செவ்வ்லியன் கணக்காய்க்கிழணக்கான மக்களம க்லியன் கணக்காணக்கான மக்களல ப்லியன் கணக்காரிசில், துப்ப்லியன் கணக்காக்கிகநக்லியன் கணக்காடும்
குண்டுதுணக்கான மக்களகக்க்லியன் கணக்காத உணக்கான மக்கள்சியடையணிந்தும் ஆயுதம்
தரித்த நப்லியன் கணக்காலிஸ்
அணியச் சய்லியன் கணக்கான்ற, அடிபணிய்லியன் கணக்கா பிர்லியன் கணக்கான்ஸ் (Unsubmissive France - LFI)
கட்சியின் தணக்கான மக்களலவர்லியன் கணக்கான நஜ்லியன் கணக்கான் லூக் யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கானின் வீட்டுக்குள்
யச் சேருக்கியடித்துக் யச் சக்லியன் கணக்காண்டு நுணக்கான மக்களழந்தது. இநதநப்லியன் கணக்கான்ற ஏணக்கான மக்களனய
பதிணக்கான மக்களனந்து நப்லியன் கணக்காலிஸ் குழுக்கள் இதர LFI அலுவலர்ககது வீடுகள் மற்றம்
LFI கட்சியின் தணக்கான மக்களலணக்கான மக்களமயகங்களில் திடுயச் சமன நுணக்கான மக்களழந்தன. அங்நக
யச் சப்லியன் கணக்காலீையச் செ்லியன் கணக்கார் பல யச் சப்லியன் கணக்காருட்கணக்கான மக்களகப் பறமுதல் யச் சையச் செய்தனர் மற்றம் LFI இன்
கணினிகளில் உள்க அணக்கான மக்களனத்துத் தரவுகணக்கான மக்களகயும் தரவிறக்கம் யச் சையச் செய்தனர்,
யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கானும் ஏணக்கான மக்களனய LFI உறப்பினர்களும் உள்நக நுணக்கான மக்களழவதற்கு
முற்பட்்சியடைநப்லியன் கணக்காது நப்லியன் கணக்காலிலிஸ்லியன் கணக்கார் ையச் செட்்சியடைவிநர்லியன் கணக்காதம்லியன் கணக்கான முணக்கான மக்களறயில் மறத்தனர்.
யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கானும் LFI இன் இதர ப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காளுமன்ற பிரதிநிதிகளும் கதணக்கான மக்களவத்
திறக்கும்லியன் கணக்காற நிர்பந்தித்தயச் சப்லியன் கணக்காழுது, அங்நக அவர்கள் நப்லியன் கணக்காலிஸ் அணிணக்கான மக்களய
எதிர்யச் சக்லியன் கணக்காண்்சியடைனர். அவர்களுள் ஒருவர் LFI உறப்பினர் ஒருவணக்கான மக்களர
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யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கான் எனக் கருதி யச் சேட்டித்தள்ளி அவர்கணக்கான மக்களக அங்கிருந்து
அகலும்லியன் கணக்காற நக்லியன் கணக்காரினர்.
அடுத்தே்லியன் கணக்காள், யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கான் ஒரு “அரசியல் திய்லியன் கணக்காகி” எனத் தன்ணக்கான மக்களனக்
க்லியன் கணக்காட்டிக் யச் சக்லியன் கணக்காள்வத்லியன் கணக்காக Libération பத்திரிணக்கான மக்களகயின் வ்லியன் கணக்கார்த்ணக்கான மக்களதகளில் கண்்சியடைனம்
யச் சையச் செய்யப்பட்டு, நீதிணக்கான மக்களயத் தடுத்ததும் யச் சப்லியன் கணக்காலீணக்கான மக்களையச் செ த்லியன் கணக்காக்கியதும் என்ற புக்லியன் கணக்காரின்
நபரில் அவர் மீது நீதிமன்றம் விையச் செ்லியன் கணக்காரணக்கான மக்களணணக்கான மக்களய ஆரம்பித்தத்லியன் கணக்காகவும் ஒரு
நையச் செர்ந்திணக்கான மக்களையச் செக்கப்பட்்சியடை பிரச்ையச் செ்லியன் கணக்காரம் ஊ்சியடைகத்தில் ஆரம்பம்லியன் கணக்காகியது.
இந்த மூர்க்கத்தனம்லியன் கணக்கான யச் சப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரையச் செ த்லியன் கணக்காக்குதணக்கான மக்களல உலக நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிையச் செ
வணக்கான மக்களலத் தகம் ஐயத்திற்கி்சியடைமின்ற கண்்சியடைனம் யச் சையச் செய்கிறது. நூற்லியன் கணக்காயிரக்
கணக்க்லியன் கணக்கான ஆதரவ்லியன் கணக்காகர்கணக்கான மக்களகக் யச் சக்லியன் கணக்காண்டிருக்கும், க்சியடைந்த ஜன்லியன் கணக்காதிபதித்
நதர்தலில் மில்லியன் கணக்க்லியன் கணக்கான இ்சியடைதுையச் செ்லியன் கணக்காரி வ்லியன் கணக்காக்குகணக்கான மக்களகப் யச் சபற்றருக்கும்
கட்சிய்லியன் கணக்கான LFI மீத்லியன் கணக்கான த்லியன் கணக்காக்குதல், பியச் சரஞ்சு ஜன்லியன் கணக்காதிபதி இம்லியன் கணக்கானுநவல்
மக்நர்லியன் கணக்கானின்
சிக்கன
ே்சியடைவடிக்ணக்கான மக்களக
மற்றம்
நப்லியன் கணக்காலிஸ்
அரசு
யச் சக்லியன் கணக்காள்ணக்கான மக்களககளுக்கு
எதிர்லியன் கணக்கான
பரந்த
எதிர்ப்ணக்கான மக்களப
அச்சுறத்தும்
நே்லியன் கணக்காக்கங்யச் சக்லியன் கணக்காண்்சியடைத்லியன் கணக்காகும். இது, “யச் சையச் செல்வந்தர்களின் ஜன்லியன் கணக்காதிபதி” என்ற
யச் சவறக்கப்பட்்சியடை மக்நர்லியன் கணக்கான், ஒரு அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கத்ணக்கான மக்களத
அணக்கான மக்களமக்க
முயன்ற
நத்லியன் கணக்கால்வியுற்ற
இருவ்லியன் கணக்காரங்களுக்குப்
பின்னர்
ே்சியடைந்துள்கது;
மக்நர்லியன் கணக்கானின்
யச் சையச் செல்வ்லியன் கணக்காக்கின்ணக்கான மக்களம
க்லியன் கணக்காரணம்லியன் கணக்காக,
அரசியல்வ்லியன் கணக்காதிகள் அவரது அணக்கான மக்களமச்ையச் செரணக்கான மக்களவயில் நையச் செர
மறக்கின்றனர்,
அது
தங்களின்
அரசியல்
வ்லியன் கணக்காழ்க்ணக்கான மக்களகணக்கான மக்களய முடிவுக்கு யச் சக்லியன் கணக்காண்டு வந்துவிடுநம்லியன் கணக்கா
என அஞ்சுகின்றனர்.
உலக நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிையச் செ வணக்கான மக்களலத் தகம், யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கான்
உ்சியடைன் அடிப்பணக்கான மக்கள்சியடைய்லியன் கணக்கான அரசியல் நவறப்லியன் கணக்காடுகணக்கான மக்களகக்
யச் சக்லியன் கணக்காண்டிருக்கிறது, அது அவற்ணக்கான மக்களற விரிவ்லியன் கணக்காக
ஆவணப்படுத்தியும் இருக்கிறது. ஆயினும், அவர்
இன்னமும் கணிையச் செம்லியன் கணக்கான அகவு ஆதரணக்கான மக்களவக் யச் சக்லியன் கணக்காண்டுள்க ஒரு முன்னணி
அரசியல்வ்லியன் கணக்காதிய்லியன் கணக்காக இருக்கிற்லியன் கணக்கார். அவருணக்கான மக்கள்சியடைய அரசியணக்கான மக்களல ே்சியடைத்துவதற்கும்
அவரது தணக்கான மக்களலணக்கான மக்களமயகத்ணக்கான மக்களத ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காப்பதற்கும் உள்க அவரது உரிணக்கான மக்களம ,
அடிப்பணக்கான மக்கள்சியடை முக்கியத்துவம் வ்லியன் கணக்காய்ந்தது.
யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கான், யச் சப்லியன் கணக்காலீையச் செ்லியன் கணக்காரு்சியடைன் துப்ப்லியன் கணக்காக்கிச்சூடு ே்சியடைத்துவதற்குத் தய்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காக
இருந்த ஒரு பயங்கரவ்லியன் கணக்காத குண்டுத்லியன் கணக்காரி நப்லியன் கணக்கால , அவரது வீட்டிற்குள் ேன்கு
ஆயுதம் தரித்த யச் சப்லியன் கணக்காலீணக்கான மக்களையச் செ அனுபுவதற்க்லியன் கணக்கான உள்துணக்கான மக்களற அணக்கான மக்களமச்ையச் செகத்தின்
முடிவ்லியன் கணக்கானது, பிர்லியன் கணக்கான்சிலும் ஐநர்லியன் கணக்காப்ப்லியன் கணக்கா முழுணக்கான மக்களமயிலும் அதற்கு அப்ப்லியன் கணக்காலும்
உள்க மக்கட்திரளினணக்கான மக்களர அச்சுறத்துவதற்க்லியன் கணக்கான ஒரு யச் சதளிவ்லியன் கணக்கான
அச்சுறத்தல்லியன் கணக்காகும். 2008 நவ்லியன் கணக்கால் ஸ்ட்ரீட் யச் சப்லியன் கணக்காறவிற்குப் பின்னர்லியன் கணக்கான ஒரு
பத்த்லியன் கணக்காண்டில், ஆளும் உயரடுக்க்லியன் கணக்கானது தங்களின் அவலட்ையச் செணம்லியன் கணக்கான
யச் சையச் செல்வத்திரட்சி, சிக்கன ே்சியடைவடிக்ணக்கான மக்களக மற்றம் நப்லியன் கணக்கார் ஆகியன
மிகப்யச் சபருமகவில் யச் சவறக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பணக்கான மக்களதயிட்டு விழிப்ப்லியன் கணக்காக
உள்கது. பலவீனம்லியன் கணக்கான அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கங்கள், அரசியல் எதிர்ப்புக்கு எதிர்லியன் கணக்காக
ஆற்யச் சற்லியன் கணக்காண்லியன் கணக்கா ே்சியடைவடிக்ணக்கான மக்களககணக்கான மக்களக எடுப்பது்சியடைன், “பயங்கரவ்லியன் கணக்காதத்தின் மீத்லியன் கணக்கான

நப்லியன் கணக்கார்” என்பதன் நப்லியன் கணக்காது கட்்சியடைணக்கான மக்களமக்கப்பட்்சியடை நப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரசு அதிக்லியன் கணக்காரங்கணக்கான மக்களக
ஈவிரக்கமற்ற பயன்படுத்த நே்லியன் கணக்காக்கங்யச் சக்லியன் கணக்காண்டுள்கனர்.
ையச் செவூதி ஆட்சிணக்கான மக்களயப் நப்லியன் கணக்காலநவ, மக்நர்லியன் கணக்கான் அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கமும் ஐநர்லியன் கணக்காப்ப்லியன் கணக்கா
முழுவதிலுமுள்க அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கங்களும் பரந்துபட்்சியடை மக்களின் எதிர்ப்ணக்கான மக்களப
எதிர்யச் சக்லியன் கணக்காள்ணக்கான மக்களகயில், ேம்பிக்ணக்கான மக்களக இழந்த நிணக்கான மக்களலயில் ையச் செ்லியன் கணக்காட்ணக்கான மக்கள்சியடைணக்கான மக்களய எடுத்து
விக்லியன் கணக்காசுகின்றன. க்சியடைந்த ஆண்டு, ஸ்ப்லியன் கணக்கானிய அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கம் அக்ந்சியடை்லியன் கணக்காபர் 2017 ல்
கட்்சியடைநல்லியன் கணக்கானிய்லியன் கணக்கா சுதந்திரத்திற்க்லியன் கணக்கான வ்லியன் கணக்காக்யச் சகடுப்பில் கலந்துயச் சக்லியன் கணக்காண்்சியடை
ஆயிரக்கணக்க்லியன் கணக்கான
அணக்கான மக்களமதிய்லியன் கணக்கான
வ்லியன் கணக்காக்க்லியன் கணக்காகர்கணக்கான மக்களக
த்லியன் கணக்காக்குவதற்கு
ஆயிரக்கணக்க்லியன் கணக்கான யச் சப்லியன் கணக்காலீையச் செ்லியன் கணக்காணக்கான மக்களர அனுப்பியது. நதர்ந்யச் சதடுக்கப்பட்்சியடை
கட்்சியடைல்லியன் கணக்கான் பிர்லியன் கணக்காந்திய அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கத்ணக்கான மக்களத நீக்கம் யச் சையச் செய்த பின்னர்,
வ்லியன் கணக்காக்யச் சகடுப்ணக்கான மக்களப
ஒழுங்கு
யச் சையச் செய்ததற்க்லியன் கணக்காக
அல்லது
ம்லியன் கணக்காட்ரிட்டின்
ஒடுக்குமுணக்கான மக்களறக்கு எதிர்லியன் கணக்காக அணக்கான மக்களமதிய்லியன் கணக்கான எதிர்ப்புக்கு அணக்கான மக்களழப்பு
விடுத்ததற்க்லியன் கணக்காக உயர்மட்்சியடை கட்்சியடைல்லியன் கணக்கான் அரசியல்வ்லியன் கணக்காதிகணக்கான மக்களக சிணக்கான மக்களறயில்
தள்ளியது, அவர்கணக்கான மக்களக அரசியல் ணக்கான மக்களகதிகக்லியன் கணக்காக பிடித்து ணக்கான மக்களவத்திருந்தது.
யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கான் மீத்லியன் கணக்கான திடீர் நையச் செ்லியன் கணக்காதணக்கான மக்களனக்குப் பின்னர், நஜர்மன்
ையச் செ்லியன் கணக்கான்யச் சையச் செலர் அங்நகல்லியன் கணக்கா நமர்க்யச் சகல் இன் அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கத்திற்கு எதிர்லியன் கணக்காக பரந்த
ப்லியன் கணக்காசிையச் செ எதிர்ப்பு ஆர்ப்ப்லியன் கணக்காட்்சியடைங்கள் நபர்லினில் ே்சியடைக்ணக்கான மக்களகயில், நமர்க்யச் சகல்
ஐநர்லியன் கணக்காப்பியத் நதர்தல்கள் ேணக்கான மக்கள்சியடையச் சபறவிருப்பத்லியன் கணக்கால், தனது அரையச் செ்லியன் கணக்காங்கம்
எதிர்க்கட்சிகணக்கான மக்களக கண்க்லியன் கணக்காணிப்பணக்கான மக்களத அதிகரிக்கும் என்ற அறவித்த்லியன் கணக்கார் .
“உள்ே்லியன் கணக்காட்டுப்
ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காப்ணக்கான மக்களப”
பலப்படுத்தும்யச் சப்லியன் கணக்காருட்டு,
“தங்களின்
பிரச்ையச் செ்லியன் கணக்காரத்தில் தவற்லியன் கணக்கான தகவல்கணக்கான மக்களக தீவிரம்லியன் கணக்காய் பரப்பும் எதிர்க்
கட்சியினருக்கு” த்லியன் கணக்கான் வழிக்லியன் கணக்காட்டு யச் சேறமுணக்கான மக்களறகணக்கான மக்களக உருவ்லியன் கணக்காக்கப்
நப்லியன் கணக்காவத்லியன் கணக்காகக் கூறன்லியன் கணக்கார்.
இந்த தணிக்ணக்கான மக்களக மற்றம் நப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரசு ஒடுக்குமுணக்கான மக்களறயின் பிரத்லியன் கணக்கான
இலக்கு, முதல்லியன் கணக்காளித்துவதிற்கு ையச் செர்வநதையச் செத் யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கத்தில் உள்க
அடிப்பணக்கான மக்கள்சியடை அரசியல் எதிர்ப்ப்லியன் கணக்காகும். ையச் செவூதி ஆட்சி அதன் விமர்ையச் செகர்கணக்கான மக்களகப்
படுயச் சக்லியன் கணக்காணக்கான மக்களல யச் சையச் செய்ய வணக்கான மக்களகயச் சையச் செய்வதுநப்லியன் கணக்கால் , “ையச் செவூதி அநரபிய்லியன் கணக்காவின்
இணக்கான மக்களகய மற்றம் ேன்கு கல்விகற்ற மக்கள் அர்த்தமுள்க நவணக்கான மக்களலகணக்கான மக்களகக்
க்லியன் கணக்காணமுடிய்லியன் கணக்காது நப்லியன் கணக்கான்லியன் கணக்கால், எண்யச் சணய் நமல்லியன் கணக்காதிக்க யச் சப்லியன் கணக்காருக்லியன் கணக்காத்லியன் கணக்காரம்
பல்கிப்யச் சபருக வணக்கான மக்களகயச் சையச் செய்ய முடிய்லியன் கணக்காது நப்லியன் கணக்கான்லியன் கணக்கால் ’அணக்கான மக்களவ நகடுக்கு
ஆக்லியன் கணக்காகக்கூடும்’ ” என்பணக்கான மக்களத அறயும் என்ற ஒரு தூதரக அதிக்லியன் கணக்காரி
வ்லியன் கணக்காஷிங்்சியடைன் நப்லியன் கணக்காஸ்ட் இ்சியடைம் குறப்பிட்்சியடை்லியன் கணக்கார்.
மிக முன்நனறய முதல்லியன் கணக்காளித்துவ ே்லியன் கணக்காடுகளில், யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கம்
தீவிரமயப்படுவது
விணக்கான மக்களரவ்லியன் கணக்காக
ே்சியடைந்நதறவருகிறது.
பரந்த
நவணக்கான மக்களலயின்ணக்கான மக்களமக்கு இணக்கான மக்கள்சியடையில் 2008 லிருந்து பத்த்லியன் கணக்காண்டுக்லியன் கணக்கால ஆழம்லியன் கணக்கான
சிக்கன
ே்சியடைவடிக்ணக்கான மக்களக,
க்சியடைந்த
ஆண்டு
ஐநர்லியன் கணக்காப்பிய
ஒன்றய
ஆணக்கான மக்களணயகத்தின் நபரில் ே்சியடைத்திய ஒரு கருத்து வ்லியன் கணக்காக்யச் சகடுப்பில் 35
வயதிற்கும் கீநழய்லியன் கணக்கான யச் சபரும்ப்லியன் கணக்கால்லியன் கணக்கான ஐநர்லியன் கணக்காப்பிய இணக்கான மக்களகஞர்கள் ையச் செமூக
ஒழுங்கிற்கு எதிர்லியன் கணக்கான ஒரு யச் சவகுஜன எழுச்சியில் நையச் செருவதற்கு விருப்பும்
யச் சக்லியன் கணக்காள்கின்றனர் என்ற கண்டுயச் சக்லியன் கணக்காண்்சியடைது. அயச் சமரிக்க்லியன் கணக்காவிலும், அநதநப்லியன் கணக்கான்ற
வ்லியன் கணக்காக்யச் சகடுப்பு இகந்யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காகர்கள் முதல்லியன் கணக்காளித்துவத்திற்கு ம்லியன் கணக்காற்ற்லியன் கணக்காக
நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிையச் செம் மற்றம் கம்யூனிையச் செத்ணக்கான மக்களத விரும்புவத்லியன் கணக்காகக் கண்்சியடைறந்தது.
மீத்லியன் கணக்கான திடீர் நையச் செ்லியன் கணக்காதணக்கான மக்களனகள் ஒரு எச்ையச் செரிக்ணக்கான மக்களக ஆகும்: ஒரு முன்ன்லியன் கணக்காள்
அரையச் செ்லியன் கணக்காங்க
அணக்கான மக்களமச்ையச் செரும்
உத்திநய்லியன் கணக்காகபூர்வ
அரசியலில்
ேன்கு
அறயப்பட்்சியடைவரும்லியன் கணக்கான
யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கானுக்கு
எதிர்லியன் கணக்கான
அத்தணக்கான மக்களகய
மிருகத்தனம்லியன் கணக்கான வழிமுணக்கான மக்களறகணக்கான மக்களகப் பயன்படுத்துவணக்கான மக்களத ஆளும் தட்டுக்கள்
ையச் செர்வநதையச் செ ரீதிய்லியன் கணக்காக ஏற்றக்யச் சக்லியன் கணக்காள்வ்லியன் கணக்கார்கக்லியன் கணக்கான்லியன் கணக்கால், பின்னர் அவர்கள்
யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காகர்களுக்கும்
இணக்கான மக்களகஞர்களுக்கும்
எதிர்லியன் கணக்காக
ஈவிரக்கமற்ற
வணக்கான மக்களகயில் ேகர முயல்வர்.

ப்லியன் கணக்காகம்லியன் கணக்காக மூர்க்கத்தனம்லியன் கணக்காக பரந்தகவில் உகவு ப்லியன் கணக்கார்ப்பதற்கும் நப்லியன் கணக்காலிஸ்
ஒடுக்குமுணக்கான மக்களறக்கும்லியன் கணக்கான ஒரு உலகத் திருப்பத்ணக்கான மக்களத எதிர்யச் சக்லியன் கணக்காள்கின்ற
நிணக்கான மக்களலயில், ஜனே்லியன் கணக்காயக உரிணக்கான மக்களமகணக்கான மக்களக ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காக்க யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கத்திற்கு
முன்நன்லியன் கணக்காக்கி யச் சையச் செல்லும் வழி, நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிையச் செத்திற்க்லியன் கணக்கான நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைத்திநலநய
உள்கது.
பியச் சரஞ்சு ஊ்சியடைகத்தில் உள்க ஒருையச் செமயம் தம்ணக்கான மக்களம நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிஸ்டுகள் எனக்
க்லியன் கணக்காட்டிக்யச் சக்லியன் கணக்காண்்சியடை அதன் பல தட்டுக்களின் யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்கானுக்கு எதிர்லியன் கணக்கான
ஒருமித்த திருப்பம்லியன் கணக்கானது, ஒரு எச்ையச் செரிக்ணக்கான மக்களக ஆகும். க்சியடைந்து யச் சையச் சென்ற “இ்சியடைது”
அரசியலில் நமல்லியன் கணக்காதிக்கம் யச் சையச் செய்திருந்த 1968 ம்லியன் கணக்காணவர் இயக்கத்திலிருந்து
இழுக்கப்பட்்சியடை ேடுத்தர வர்க்க யச் சையச் செல்வ்லியன் கணக்காக்குமிக்க அடுக்குகள் அதிவலதிற்கு ேகர்ந்துள்கது்சியடைன், நப்லியன் கணக்காலிஸ் அரசு்சியடைன்லியன் கணக்கான தங்களின் வழிணக்கான மக்களயப்
பிணக்கான மக்களணத்துக்
யச் சக்லியன் கணக்காண்டுள்கனர்.
ஜனே்லியன் கணக்காயக
உரிணக்கான மக்களமகணக்கான மக்களகப்
ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காப்பதற்க்லியன் கணக்கான
நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைத்திற்கு
எல்ல்லியன் கணக்காவற்றக்கும்
நமல்லியன் கணக்காக
யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கம் ஏணக்கான மக்களனய வர்க்க ையச் செக்திகளிலிலிருந்து தனது அரசியல்
சுய்லியன் கணக்காதீனத்ணக்கான மக்களத நபணுவதற்க்லியன் கணக்கான நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைம் நதணக்கான மக்களவப்படுகிறது.
குறப்ப்லியன் கணக்காக, உலக நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிையச் செ வணக்கான மக்களலத் தகம்லியன் கணக்கானது மக்நர்லியன் கணக்கானின்
ஒடுக்குமுணக்கான மக்களறக்கு எதிர்லியன் கணக்காக யச் சமநல்லியன் கணக்கான்நையச் செ்லியன் கணக்காணக்கான மக்களன நிபந்தணக்கான மக்களன அற்ற
வணக்கான மக்களகயிலும்
ஐயத்திற்கு
இ்சியடைமற்ற
வணக்கான மக்களகயிலும்
ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காக்கும்
அநதநவணக்கான மக்களக, அவரது யச் சக்லியன் கணக்காள்ணக்கான மக்களககணக்கான மக்களகப் பற்றய அதன் விமர்ையச் செனத்ணக்கான மக்களத
யச் சத்லியன் கணக்கா்சியடைர்ந்து
பர்லியன் கணக்காமரிக்கிறது,
அக்யச் சக்லியன் கணக்காள்ணக்கான மக்களககள்
நப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரணக்கான மக்களையச் செ
உருவ்லியன் கணக்காக்குவதில் வகித்த ப்லியன் கணக்காத்திரம் ையச் செற்றம் குணக்கான மக்களறந்ததல்ல. அவரது கட்சி,
பியச் சரஞ்சு நதசியவ்லியன் கணக்காதத்ணக்கான மக்களத இணக்கான மக்கள்சியடைவி்சியடை்லியன் கணக்காது ஊக்குவித்து வந்துள்கது, 2015
பயங்கரவ்லியன் கணக்காதத் த்லியன் கணக்காக்குதலுக்குப் பின்னர் அவையச் செரக்லியன் கணக்கால நிணக்கான மக்களல ையச் செட்்சியடைத்திற்கு
வ்லியன் கணக்காக்களித்தது, அது ஜனே்லியன் கணக்காயக உரிணக்கான மக்களமகணக்கான மக்களக நீக்கியநத்லியன் கணக்காடு நப்லியன் கணக்காலிஸ்
அதிக்லியன் கணக்காரங்கணக்கான மக்களக யச் சபருமகவில் அதிகரித்தது. மக்நர்லியன் கணக்கானுக்கு எதிர்லியன் கணக்காக
பியச் சரஞ்சுக்
குடியரணக்கான மக்களையச் செ
ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காப்பதற்கு
வலது்சியடைன்
கூட்டு
ணக்கான மக்களவத்துக்யச் சக்லியன் கணக்காள்வதற்க்லியன் கணக்கான அவரது உறதியச் சம்லியன் கணக்காழிய்லியன் கணக்கானது, இப்நப்லியன் கணக்காது
அவரது தணக்கான மக்களலக்கு உணக்கான மக்களலணக்கான மக்களவக்கும் நப்லியன் கணக்காலிஸ் ையச் செக்திகணக்கான மக்களக பலப்படுத்த
மட்டுநம யச் சையச் செய்துள்கது.
ம்லியன் கணக்காற்லியன் கணக்காக, நப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரசு ையச் செர்வ்லியன் கணக்காதிக்லியன் கணக்காரத்திற்கு எதிர்லியன் கணக்கான
அடிப்பணக்கான மக்கள்சியடைக் நக்லியன் கணக்காட்ப்லியன் கணக்காடுகக்லியன் கணக்காக பின்வருபணக்கான மக்களவ உள்கன:

•

நப்லியன் கணக்காலிஸ்-அரசு
ையச் செர்வ்லியன் கணக்காதிக்லியன் கணக்காரத்திற்கு
எதிர்லியன் கணக்கான
நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைம் ,
மக்களிணக்கான மக்கள்சியடைநயயுள்க அணக்கான மக்களனத்து முற்நப்லியன் கணக்காக்குக் கூறகணக்கான மக்களகயும்
தன்பின்நன ஐக்கியப்படுத்தும், ையச் செமுத்லியன் கணக்காயத்தின் ம்லியன் கணக்காயச் சபரும் புரட்சிகர
ையச் செக்திய்லியன் கணக்கான யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கத்ணக்கான மக்களத கட்்சியடை்லியன் கணக்காயம் அடித்தகம்லியன் கணக்காகக்
யச் சக்லியன் கணக்காண்டிருக்க நவண்டும்.

•

அது
நிதிமூலதனத்தின்
ையச் செர்வ்லியன் கணக்காதிக்லியன் கணக்காரத்ணக்கான மக்களத
முடிவுக்குக்
யச் சக்லியன் கணக்காண்டுவருவதற்க்லியன் கணக்கான மற்றம் இர்லியன் கணக்காணுவ வ்லியன் கணக்காதத்திற்கும் நப்லியன் கணக்காலிஸ்அரசு ஆட்சிக்கும் அடிப்பணக்கான மக்கள்சியடைக் க்லியன் கணக்காரணம்லியன் கணக்காக இருக்கும் யச் சப்லியன் கணக்காருக்லியன் கணக்காத்லியன் கணக்கார
அணக்கான மக்களமப்பு முணக்கான மக்களறணக்கான மக்களய முடிவுக்கு யச் சக்லியன் கணக்காண்டு வருவதற்க்லியன் கணக்கான
நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைத்ணக்கான மக்களத தவிர அங்நக ஜனே்லியன் கணக்காயகத்ணக்கான மக்களதப் ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காப்பதற்க்லியன் கணக்கான
அக்கணக்கான மக்களறய்லியன் கணக்கான ப்லியன் கணக்காதுக்லியன் கணக்காப்பு ஒன்றம் இருக்க முடிய்லியன் கணக்காது என்பத்லியன் கணக்கால் ,
அது
முதல்லியன் கணக்காளித்துவ
எதிர்ப்பு
உணக்கான மக்கள்சியடையத்லியன் கணக்காகவும்
நையச் செ்லியன் கணக்காையச் செலிையச் செத்திற்க்லியன் கணக்கானத்லியன் கணக்காகவும் கட்்சியடை்லியன் கணக்காயம் இருக்க நவண்டும்.

•

ஆணக்கான மக்களகய்லியன் கணக்கால் முதல்லியன் கணக்காளித்துவ வர்க்கத்தின் அணக்கான மக்களனத்து அரசியல்
கட்சிகளிலிருந்தும்
அணக்கான மக்களமப்புக்களிலிருந்தும்
முழுணக்கான மக்களமய்லியன் கணக்காகவும்
ஐயத்திற்கு
இ்சியடைமின்றயும்
சுய்லியன் கணக்காதீனம்லியன் கணக்காக
இருத்தல்
அதன்
கட்்சியடை்லியன் கணக்காயம்லியன் கணக்கான நதணக்கான மக்களவய்லியன் கணக்காகும்.

•

எல்ல்லியன் கணக்காவற்றக்கும் நமல்லியன் கணக்காக, ஏக்லியன் கணக்காதிபத்தியத்திற்கு எதிர்லியன் கணக்கான ஒரு
ஒன்றணக்கான மக்களணந்த உலகப் நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைத்தில் யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கத்தின்
பரந்த ையச் செக்தியிணக்கான மக்களன அணிதிரட்டும் ஒரு ையச் செர்வநதையச் செத்தன்ணக்கான மக்களம உணக்கான மக்கள்சியடையத்லியன் கணக்காக
அது கட்்சியடை்லியன் கணக்காயம் இருக்க நவண்டும்.

LFI

இன்ற எழுகின்ற பிரத்லியன் கணக்கான பணிய்லியன் கணக்கானது இர்லியன் கணக்காணுவ வ்லியன் கணக்காதத்திற்கும் நப்லியன் கணக்காலிஸ்
அரையச் செ ஒடுக்குமுணக்கான மக்களறக்கும் எதிர்லியன் கணக்காக யச் சத்லியன் கணக்காழில்லியன் கணக்காக வர்க்கத்திற்குள் ஒரு
ையச் செர்வநதையச் செ இயக்கத்ணக்கான மக்களதக் கட்டி எழுப்புவத்லியன் கணக்காகும். முதல்லியன் கணக்காளித்துவ
தன்னலக்குழுக்கள் தங்களின் ையச் செலுணக்கான மக்களககணக்கான மக்களக தக்கணக்கான மக்களவத்துக் யச் சக்லியன் கணக்காள்ளும்

நப்லியன் கணக்கார்லியன் கணக்காட்்சியடைத்தில்

