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மக்ரரோனுக்கு எதிரோய
ததோழிலோள வர்க்கத்த்தத அணிதிரட்டுரவோம!
Alex Lantier,

எரிபபொருள்

எண்பண்ணெய் வரி பவொடர்பொன மக் மக்ரனொனின் வற்ன் தற்கொலின் தற்க
நிறுத்தித்திவவப்பு அறிவிப்பு மற்றும் வரி உயர்வு இனத்து அறிவிப்பு
"மஞ்சள் சீருத்திவட"  மக்ரபொனொட்டக்ன் தற்கொர்ன் தற்களின் முக்கிய  மக்ரன் தற்கொரிக்த்திவன் தற்கன் தற்களில
எத்திவவயும் தீர்க்ன் தற்கவிலத்திவ். "மஞ்சள் சீருத்திவட"  மக்ரபொனொட்டக்ன் தற்கொர்ன் தற்களும்
அவர்ன் தற்களுக்கு பின்னொல பினொன்சிலும் ஐ மக்ரனொப்பொவிலும் உள்ள
பனந்துபட்ட பவொழி்ொளர்ன் தற்களும் சமத்துவமின்த்திவம, சிக்ன் தற்கன நடவடிக்த்திவன் தற்க
மற்றும் இனொணுவ ஒடுக்குமுத்திவஒடுக்குமுறைக்கு எதினொன் தற்க  மக்ரபொனொடுகின்ஒடுக்குமுறைனர்.
அனசொங்ன் தற்கம்
பபொதுமக்ன் தற்களின்
ன் தற்கஷ்டங்ன் தற்களுக்கு
ன் தற்கவனம்
பசலுத்துகின்ஒடுக்குமுறைது என்ஒடுக்குமுறை மக் மக்ரனொன் மற்றும் பினவமர் எட்வொர்ட்
பிலிப்பின் கூற்றுக்ன் தற்கள் உவவொக்ன் தற்கனவொனத்திவவயொகும். பிபனஞ்சு மற்றும்
சர்வ மக்ரவச நிதி மூ்வனத்தின் ந்ன்ன் தற்களுக்கு ஏற்ப பிபனஞ்சு சமூன் தற்கத்த்திவவ
மறுன் தற்கட்டுமொனம் பசய்ய உறுதிபூண்டிருக்கும் மக் மக்ரனொன், பவொழி்ொள
வர்க்ன் தற்கத்துடன் ஒரு  மக்ரமொவல பொத்திவவயில இருக்கிஒடுக்குமுறைொர்.
மொஒடுக்குமுறைொன் தற்க, அவனது அனசொங்ன் தற்கத்தின் வந்தி மக்ரனொபொயப் பின்வொங்ன் தற்க்ொனது
இனொணுவ மற்றும்  மக்ரபொலிஸ் ன் தற்கணிப்பீடுன் தற்களொல தீர்மொனிக்ன் தற்கப்படுகிஒடுக்குமுறைது.
நிதிப் பினபுத்துவத்திற்கும் முவ்ொளித்துவச் சுனண்டலுக்கும் எதினொன
பவொழி்ொள
வர்க்ன் தற்கத்தின்
 மக்ரன் தற்கொபமொனது
அனசு-ஆவனவுத்திவடய
பவொழிற்சங்ன் தற்கப் பொத்திவவன் தற்களுக்கு முற்றிலும் பவளி மக்ரய பவடித்துக்
பன் தற்கொண்டிருப்பதில அது தித்திவன் தற்கப்புற்றுள்ளது. ஆர்ப்பொட்டக்ன் தற்கொனர்ன் தற்கத்திவள
பொரிய அளவில த்திவன் தற்கது பசய்வத்திவமயும், ன் தற்கண்ணீர் புத்திவன் தற்க வொக்குவலன் தற்கள்
உட்பட அடிஉத்திவவன் தற்களொலும் ஆர்ப்பொட்டங்ன் தற்கத்திவள நிறுத்தி விட
முடியவிலத்திவ்.
மறுஒழுங்ன் தற்கத்திவமத்வலுக்கும்,
 மக்ரவத்திவவப்பட்டொல
ஒரு
அவசனன் தற்கொ்
சட்டத்த்திவவ மீண்டும் திணிப்பவன் மூ்மொன் தற்கவும் ஏத்திவனய  மக்ரபொலிஸ்-அனசு
நடவடிக்த்திவன் தற்கன் தற்களின் மூ்மொன் தற்கவும் கூட பவொழி்ொளர்ன் தற்களது சமூன் தற்க
உரித்திவமன் தற்கள் மீவொன வொக்குவலின் ஒரு அடுத்வ அத்திவ்த்திவய வயொரிப்பு
பசய்வவற்கும் ன் தற்கொ்அவன் தற்கொசம் பபறுவவற்ன் தற்கொன் தற்க மக் மக்ரனொன் அனசொங்ன் தற்கம்
முத்திவனந்து பன் தற்கொண்டிருக்கிஒடுக்குமுறைது.
ஆளும் உயனடுக்கின் ஆனம்பன் தற்கட்ட குழப்பம் பவொழி்ொளர்ன் தற்களின்
பவற்றித்திவய உறுதிபசய்து விடுவதிலத்திவ் என்பத்திவவ மக்ரய நீண்ட
வன்ொற்று அனுபவம் எடுத்துக்ன் தற்கொட்டுகிஒடுக்குமுறைது. பசன்ஒடுக்குமுறை சனிக்கிழத்திவமயன்று
சொம்ப்ஸ் எலி மக்ரல வீதி மொடின் தற்களில குறிபொர்த்து சுடும் பத்திவடயினர்
ஆர்ப்பொட்டக்ன் தற்கொனர்ன் தற்கத்திவள
குறித்திவவத்வபடி
 மக்ரபொலிலொல
நிறுத்வப்பட்டிருந்வனர் என்பது ன் தற்கண்டுபிடிக்ன் தற்கப்பட்டிருப்பது, அத்துடன்
பசன்ஒடுக்குமுறை மொவத்தில மக் மக்ரனொன் நொஜ-ஒத்துத்திவழப்புவொவ சர்வொதின் தற்கொரியொன
பிலிப் பபத்வொத்திவன ஒரு  மக்ரபொர் நொயன் தற்கர் என்று பொனொட்டியது ஆகிய
ப் எச்சரிக்த்திவன் தற்கன் தற்கள் இருக்கின்ஒடுக்குமுறைன. பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கத்தின்  மக்ரன் தற்கொபம்
அதின் தற்கரித்துச்
பசலவத்திவவக்
பன் தற்கொண்டு
மினட்சியத்திவடந்துள்ள
முவ்ொளித்துவ
வர்க்ன் தற்கம்
வொட்சண்யமற்ஒடுக்குமுறை
நடவடிக்த்திவன் தற்கன் தற்களுக்கு
வயொரிப்பு பசய்து பன் தற்கொண்டிருக்கிஒடுக்குமுறைது.
மக் மக்ரனொன் வொக்குவலன் தற்களின் ஒரு புதிய சுற்றுக்குத் வயொரிப்பு
பசய்கின்ஒடுக்குமுறை  மக்ரவத்திவளயில, பவொழி்ொளர்ன் தற்களும் அவர்ன் தற்களது பசொந்வ
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வயொரிப்புன் தற்கத்திவளச் பசய்வொன் தற்க  மக்ரவண்டும். ஆம்பு்ன்ஸ் ஓட்டுநர்ன் தற்கள்,
எண்பண்ணெய் சுத்தின் தற்கரிப்பு பவொழி்ொளர்ன் தற்கள், அத்துடன் மொண்ணெவர்ன் தற்கள்
இத்திவளஞர்ன் தற்கள் உள்ளிட ஒழுங்ன் தற்கத்திவமந்வ பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கத்தின்
அதின் தற்கரித்துச் பசலலும் பிரிவுன் தற்கள் ஆர்ப்பொட்டங்ன் தற்களில ஏற்ன் தற்கன மக்ரவ
இத்திவண்ணெந்து வருகின்ஒடுக்குமுறைன.
 மக்ரபொனொட்டத்த்திவவ பினொன்சிலும் சர்வ மக்ரவச அளவிலும் பவொழி்ொள
வர்க்ன் தற்கத்தின் இன்னும் பனந்வ பிரிவுன் தற்களுக்கு விரிவுபடுத்துவ மக்ரவ
இன்றியத்திவமயொவ பினச்சித்திவனயொகும்.
நொன்ன் தற்கொம் அகி்த்தின் அத்திவனத்து்ன் தற்கக் குழுவின் பிபனஞ்சு பிரிவொன
 மக்ரசொசலிச சமத்துவக் ன் தற்கட்சி (Parti de l’égalité socialiste - PES) பவொழி்ொள
வர்க்ன் தற்கத்தில நடவடிக்த்திவன் தற்கக் குழுக்ன் தற்கத்திவள உருவொக்ன் தற்க அத்திவழப்பு
விடுக்கிஒடுக்குமுறைது.
பவொழி்ொளர்ன் தற்கள் வமது சமூன் தற்க உரித்திவமன் தற்கத்திவளப் பொதுன் தற்கொப்பவற்ன் தற்கொன் தற்க
நடத்தும்  மக்ரபொனொட்டத்தில, ப் வசொப்வங்ன் தற்களொன் தற்க அவர்ன் தற்களது ஒவ்பவொரு
முயற்சித்திவயயும் ன் தற்கொட்டிக் பன் தற்கொடுத்து வந்திருக்கும் பவொழிற்சங்ன் தற்கங்ன் தற்களில
இருந்து சுயொதீனப்பட்டத்திவவயொன் தற்க இந்வ குழுக்ன் தற்கள் இருந்வொன் தற்க
 மக்ரவண்டும். பவொழி்ொளர்ன் தற்கள் அனசொங்ன் தற்கத்தின் வொக்குவலன் தற்களுக்கு
எதினொன் தற்க
 மக்ரவத்திவ்நிறுத்வங்ன் தற்கத்திவளயும்
ஆர்ப்பொட்டங்ன் தற்கத்திவளயும்
ஒருங்கித்திவண்ணெப்பவற்கு இருக்கின்ஒடுக்குமுறை ஒ மக்ரனபயொரு வழி பபருநிறுவன,
அனசொங்ன் தற்க-ஆவனவு பவொழிற்சங்ன் தற்கங்ன் தற்களில இருந்து அத்திவமப்புரீதியொன் தற்கவும்
அனசியலரீதியொன் தற்கவும் சுயொதீனப்பட்ட புதிய  மக்ரபொனொட்ட அத்திவமப்புன் தற்கள்
மட்டு மக்ரமயொகும்.
இந்வக் குழுக்ன் தற்கள், பவொழி்ொளர்ன் தற்கள் மற்றும் இத்திவளஞர்ன் தற்களது
பவவ் மக்ரவறு பிரிவுன் தற்கத்திவள ஒன்ஒடுக்குமுறைொன் தற்கக் பன் தற்கொண்டுவந்து,  மக்ரபொனொட்டங்ன் தற்கத்திவளத்
வனித்திவமப்படுத்தி
ன் தற்கத்திவ்யச்
பசய்வவற்கு
பசய்யப்படுகின்ஒடுக்குமுறை
உத்தி மக்ரயொன் தற்கபூர்வ முயற்சின் தற்கத்திவள எதிர்த்து நிற்கும், அத்துடன்
மக் மக்ரனொனுக்கு எதினொன இயக்ன் தற்கத்தின் முக்கியமொன ன் தற்கடத்திவமன் தற்களுக்கு
ன் தற்கவனம்
பசலுத்தும்.
ன் தற்கங்ன் தற்கொரு
நீதிமன்ஒடுக்குமுறைங்ன் தற்களொல
சித்திவஒடுக்குமுறைக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்கும்
ஆர்ப்பொட்டக்ன் தற்கொனர்ன் தற்கத்திவள
விடுவத்திவ்
பசய்வவற்ன் தற்கொன
நடவடிக்த்திவன் தற்கன் தற்கள்,
ஆர்ப்பொட்டக்ன் தற்கொனர்ன் தற்கத்திவளயும்
பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கப் பகுதின் தற்கத்திவளயும்  மக்ரபொலிஸ் பன் தற்கொடுத்திவமயில இருந்து
பொதுன் தற்கொப்பது, அத்துடன் மக் மக்ரனொனின் சிக்ன் தற்கன நடவடிக்த்திவன் தற்கத் திட்டநினல
மற்றும் ன் தற்கட்டொய இனொணுவச்  மக்ரசர்ப்பின் மீள்வருத்திவன் தற்க ஆகியவற்றுக்கு
எதினொன  மக்ரவத்திவ்நிறுத்வங்ன் தற்கள் மற்றும் ஆர்ப்பொட்டங்ன் தற்கள் ஆகியத்திவவ
இந்வக் ன் தற்கடத்திவமன் தற்களில இடம்பபற்றிருக்கும்.
“மஞ்சள்

சீருத்திவட” ஆர்ப்பொட்டங்ன் தற்கள் பபலஜயம், பல மக்ரன் தற்கரியொ மற்றும்
பநவர்்ொந்துக்கு பனவுகின்ஒடுக்குமுறை  மக்ரநனத்தில, இத்வத்திவன் தற்கய குழுக்ன் தற்கள்,
பினொன்சில உள்ள பவொழி்ொளர்ன் தற்களும் இத்திவளஞர்ன் தற்களும் ஐ மக்ரனொப்பிய
மற்றும் சர்வ மக்ரவசத் பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கம் ஆகிய அவர்ன் தற்களது
பநருங்கிய
கூட்டொளின் தற்களுடன்
ஒத்துத்திவழப்த்திவப
எதிர் மக்ரநொக்ன் தற்கவும்
ஒழுங்ன் தற்கத்திவமக்ன் தற்கவும் அனுமதிக்கும். பினொன்சில நடந்து வரும்
அபிவிருத்தின் தற்கத்திவள முன்வள்ளிக் பன் தற்கொண்டிருப்பத்திவவ அடிப்பத்திவடயொன் தற்க

 மக்ரவசிய நித்திவ்த்திவமன் தற்கள் அல், மொஒடுக்குமுறைொன் தற்க சர்வ மக்ரவச நித்திவ்த்திவமன் தற்கள் ஆகும்;
இத்திவவ ஒவ்பவொரு புள்ளியிலும் பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கத்தின் சர்வ மக்ரவச
ஒற்றுத்திவமக்ன் தற்கொன அவசியத்த்திவவ  மக்ரமலுயர்த்திக் பன் தற்கொண்டிருக்கின்ஒடுக்குமுறைன .
 மக்ரசொசலிஸ்ட் ன் தற்கட்சி மற்றும் அவனுடன் பவொடர்புபட்ட ஊடன் தற்கங்ன் தற்கள்,
பவொழிற்சங்ன் தற்க
அதின் தற்கொனத்துவம்
மற்றும்
அவர்ன் தற்களது
குட்டிமுவ்ொளித்துவ அனசியல கூட்டொளின் தற்கள் ஆகிய அத்திவனத்தும்
ஆர்ப்பொட்டங்ன் தற்கத்திவள
பவொழிற்சங்ன் தற்கங்ன் தற்களது
வத்திவளன் தற்களுக்குள்
ன் தற்கட்டுப்படுத்தி த்திவவத்து விடுவவற்கும், அவன்மூ்மொன் தற்க அவற்த்திவஒடுக்குமுறை
முவ்ொளித்துவ ஆளும் உயனடுக்கின் ந்ன்ன் தற்களுக்கு கீழ்ப்படியச்
பசய்வவற்குமொய் முத்திவனந்து பன் தற்கொண்டிருக்கின்ஒடுக்குமுறைன.
அவன் வத்திவ்யங்ன் தற்கத்தில, மக் மக்ரனொனின் ஜனொதிபதி
பவவிக்ன் தற்கொ்த்தில ஒரு “திருப்புமுத்திவன”யின் அபொயம் இருப்பவொன் தற்க
எச்சரித்வ மக்ரவொடு,
“இதுமொதிரியொன
சமூன் தற்க
 மக்ரமொவலன் தற்கத்திவள
ன் தற்கட்டுப்படுத்துவவற்கு
இன்றியத்திவமயொவத்திவவயொன ”
பவொழிற்சங்ன் தற்கங்ன் தற்கங்ன் தற்கத்திவள
ப்வீனப்படுத்துவவொன் தற்க
கூறி
அவத்திவன
விமர்சித்வது. பிபனஞ்சு ஜனநொயன் தற்க பவொழி்ொளர் கூட்டத்திவமப்பு (CFDT)
பவொழிற்சங்ன் தற்கம் “ மக்ரபச்சுவொர்த்த்திவவன் தற்கத்திவள திஒடுக்குமுறைப்பவற்ன் தற்கொன் தற்க”வும், “ஒரு
Le

Monde

அத்தியொவசிய சுற்றுச்சூழல உருமொற்ஒடுக்குமுறைம் ” என அது பொனொட்டிய
வரின் தற்கத்திவளப் பனொமரிப்பவற்ன் தற்கொன் தற்கவும் பிலிப்த்திவப பொனொட்டியது.
“இடது”

என கூறிக்பன் தற்கொள்ளும் உத்தி மக்ரயொன் தற்கபூர்வ ன் தற்கட்சின் தற்கள், மக் மக்ரனொன்
அனசொங்ன் தற்கத்த்திவவக் கீழிஒடுக்குமுறைக்ன் தற்க பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கம் நடத்துகின்ஒடுக்குமுறை ஒரு
 மக்ரபொனொட்டத்த்திவவ நினொன் தற்கரிப்பதில ஒன்றுபட்டு நிற்கின்ஒடுக்குமுறைன.  மக்ரஜொன் லூக்
பம மக்ர்ொன் மக்ரசொன் “புதிய  மக்ரவர்வலுக்கு” -மக் மக்ரனொனின் பினவமனொன் தற்க  மக்ரசத்திவவ
பசய்ய வொன் முன்வந்வத்திவவ அத்திவடகின்ஒடுக்குமுறை நம்பிக்த்திவன் தற்கயில என்பது
ன் தற்கண்கூடு- அத்திவழப்புவிடுத்துக் பன் தற்கொண்டிருக்கிஒடுக்குமுறைொர்.
பப் மக்ர்ொவொவ

புதிய

முவ்ொளித்துவ

எதிர்ப்புக்

ன் தற்கட்சியின்

(NPA)

வத்திவ்த்
வளம்,
“மஞ்சள்
சீருத்திவட”
 மக்ரபொனொட்டங்ன் தற்கள் ஸ்னொலினிச பவொழி்ொளர் பபொதுக் கூட்டத்திவமப்பு (CGT)
சங்ன் தற்கத்துடன்
ஒன்றுபடுவவற்கு
அத்திவழப்புவிடுக்கிஒடுக்குமுறைது.
அவன்
வத்திவ்வனொன பிலிப் மொர்ட்டி மக்ரனஸ் ஆர்ப்பொட்டக்ன் தற்கொனர்ன் தற்கத்திவள ஆவரிக்ன் தற்க
Révolution

மறுத்வ மக்ரவொடு,
குறிப்பிட்டொர்.

அவர்ன் தற்கத்திவள

மத்திவஒடுக்குமுறைமுன் தற்கமொன் தற்க

நவ-பொசிஸ்டுன் தற்களொன் தற்க

க்கு பவளி மக்ரய, இடது என்று கூறிக்பன் தற்கொள்ளும் எந்வபவொரு
அனசியல  மக்ரபொக்கும் கூட மக் மக்ரனொனுக்கு எதினொன  மக்ரபொனொட்டத்த்திவவ
விரிவு பசய்வவற்ன் தற்கொன் தற்க  மக்ரபொனொடவிலத்திவ். மொஒடுக்குமுறைொன் தற்க, ன் தற்கட்டுப்படுத்தும்
இடத்தில பவொழிற்சங்ன் தற்கங்ன் தற்கத்திவள மறுபடியும் அமனத்திவவக்ன் தற்க முத்திவனவவன்
மூ்மொன் தற்க, அனசொங்ன் தற்கத்திற்கு மின் தற்கவும் சொவன் தற்கமொன விவத்தி்ொன ஒரு
PES

உடன்பொட்த்திவட பபொறியத்திவமவு பசய்வவற்ன் தற்கொன் தற்க மக்ரவ அத்திவவ பசயற்பட்டுக்
பன் தற்கொண்டிருக்கின்ஒடுக்குமுறைன.
 மக்ரபொனொட்டத்த்திவவ
வணிப்பவற்ன் தற்கொன
இத்வத்திவன் தற்கய
அத்வத்திவன
முயற்சின் தற்கத்திவளயும் பவொழி்ொளர்ன் தற்கள் நினொன் தற்கரிக்ன் தற்க  மக்ரவண்டும். மொஒடுக்குமுறைொன் தற்க,
பினொன்சிலும் சர்வ மக்ரவச அளவிலும் பவொழி்ொள வர்க்ன் தற்கத்திற்கு
சொத்தியமொன மின் தற்கப் பனந்வ அத்திவழப்புவிடுவவன் மூ்மொன் தற்கவும்,
அத்துடன் பினொன்சிலும் மற்றும் ஐ மக்ரனொப்பொ முழுத்திவமயிலும் ஒவ்பவொரு
 மக்ரவத்திவ்யிடத்திலும்,
பள்ளி
மற்றும்
பலன் தற்கத்திவ்க்ன் தற்கழன் தற்கத்திலும்
 மக்ரபொனொட்டத்த்திவவக் பன் தற்கொண்டுபசலவவற்கு நடவடிக்த்திவன் தற்கக் குழுக்ன் தற்கத்திவள
ன் தற்கட்டிபயழுப்புவவன் மூ்மொன் தற்கவும் இந்வப்  மக்ரபொனொட்டம் விரிவு
பசய்யப்பட்டொன் தற்க  மக்ரவண்டும்.
மக் மக்ரனொனுக்கு எதினொன் தற்க வர்க்ன் தற்கப்  மக்ரபொனொட்டத்த்திவவ நடத்வவிருக்கும்
அத்திவமப்புன் தற்களது அபிவிருத்தியொனது ஒரு புனட்சின் தற்கன மற்றும்  மக்ரசொசலிச
முன் மக்ரனொக்கின் அடிப்பத்திவடயில ஒரு அனசியல வத்திவ்த்திவமத்திவய
அபிவிருத்தி
பசய்வதுடன்
இத்திவண்ணெக்ன் தற்கப்பட
 மக்ரவண்டும்.
வவிர்க்ன் தற்கவிய்ொவ வண்ண்ணெம், பினொன்சிலும் சர்வ மக்ரவச அளவிலும்
இப் மக்ரபொது அபிவிருத்தி ன் தற்கண்டுவரும்  மக்ரபொனொட்டமொனது பவறும் ஒரு
வனிநபருக்கு அல்து ஒரு வனி அனசொங்ன் தற்கத்திற்கு எதினொன
 மக்ரபொனொட்டமல்,
மொஒடுக்குமுறைொன் தற்க
ஒட்டுபமொத்வ
முவ்ொளித்துவ
அத்திவமப்புமுத்திவஒடுக்குமுறைக்கும் எதினொன  மக்ரபொனொட்டமொகும்.

permanente

இந்வ முன் மக்ரனொக்கு  மக்ரவத்திவ்யிடங்ன் தற்களிலும், பள்ளின் தற்கள் மற்றும்
பலன் தற்கத்திவ்க்ன் தற்கழன் தற்கங்ன் தற்களிலும் மற்றும் சமூன் தற்க ஊடன் தற்கங்ன் தற்களிலும் விரிவொன
முத்திவஒடுக்குமுறையில விவொதிக்ன் தற்கப்படுவவற்கு PES அத்திவழப்பு விடுக்கிஒடுக்குமுறைது. இந்வப்
 மக்ரபொனொட்டத்தில பங்குபபஒடுக்குமுறை விரும்பு மக்ரவொர் PES ஐ பவொடர்பு
பன் தற்கொள்வவற்கும் அதில இத்திவண்ணெவவற்கும் அது ஊக்ன் தற்கப்படுத்துகிஒடுக்குமுறைது.

தொோதுக் கூட்டம
மக்ரரோனுக்கு எதிரோன ரொோரோட்டத்திற்கோன புரட்சிகர முன்ரனோக்கு என்ன?

Dimanche 16 décembre, 15h
AGECA
177 Rue de Charonne, 75011 Paris
Métro: Charonne (ligne 9), Alexandre Dumas (ligne 2)
Contactez nous : lepesfrance@gmail.com

