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பதன்கிழழமிழமை

பிபிர பிரெஞ்சு

அ பிரெசு

பிர அரசு செய்தி

பிரதசெய்தி தொடர்ி தொடர்பசெய்தி தொளர்

பிரி தொடர்பன்ஜமின் கிறி கிறிவ்செய்தி தொ அறிவிக்ழம அறிவிக்கையில, ஜனசெய்தி தொதிி தொடர்பதி இிழமைசெய்தி தொனு்ல
ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன் சிக் அறிவிக்கைன நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும்  அரசு செிழமைத்து்மின்ழமிழமைக்க
எதி பிரெசெய்தி தொன இவ்்செய்தி தொ பிரெ "ிழமைஞ் அரசு செள் சீருழமட"  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைளின்  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொது
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைழமள அணிதி பிரெட்ட இருப்ி தொடர்பதசெய்தி தொ அறிவிக்கை அறிவித்தசெய்தி தொர்.
60 ஆண்டு அறிவிக்கைளுக்க முன்னர் பி பிரெசெய்தி தொன்சிடம் இருந்து சுதந்தி பிரெம்
பிரி தொடர்பறு்தற் அறிவிக்கைசெய்தி தொ அறிவிக்கை 1954-1962 அலஜீரிய  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொரில பிபிர பிரெஞ்சு
இ பிரெசெய்தி தொணு்ம் ி தொடர்பசெய்தி தொரிய சித்தி பிரெ்ழமத ிழமைற்றும் ி தொடர்படுபிர அறிவிக்கைசெய்தி தொழமும் படுகொலை அறிவிக்கைழமள
நடத்தியதற்கப் பின்னர், ஆர்ப்ி தொடர்பசெய்தி தொட்டக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர் அறிவிக்கைளுக்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை
பிபிர பிரெஞ்சு
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட
அணிதி பிரெட்டப்ி தொடர்படு்து
இது கிறிவ்
முதலமுழமமுறையசெய்தி தொகம், இது ஒரு ் பிரெும் படுகொலைசெய்தி தொற்று திருப்பமுழமனழமயக்
கறிப்ி தொடர்பதுடன்  அரசு செர்் கிறிவத அரசு செ அளவில பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளுக்க ஓர்
எச் அரசு செரிக்ழம அறிவிக்கையசெய்தி தொகம். அதி அறிவிக்கைரித்தளவில  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொர்கணமிக் அறிவிக்கை எதிர்ப்ழமி தொடர்ப
மு அறிவிக்கைங்பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொடுத்து, நிதியியல பி பிரெபத்து்ம்  கிறிவ் அறிவிக்கைிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை இ பிரெசெய்தி தொணு்பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ் ஆட்சிழமய  கிறிவநசெய்தி தொக்கி ந அறிவிக்கைர்ந்து ்ருகிமுறைது.
இந்த
நிழமும் படுகொலைநிறுத்தல அறிவிக்கைளுக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ அறிவிக்கை
ஜனசெய்தி தொதிி தொடர்பதி
இிழமைசெய்தி தொனு்ல
ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொனின்
அ பிரெ அரசு செசெய்தி தொங் அறிவிக்கைம்
கூறும்
உத்தி கிறிவயசெய்தி தொ அறிவிக்கைபூர்்
 அரசு செசெய்தி தொக்கப் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொக்கில பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ் ஆத்தி பிரெமூட்டலின் துர்நசெய்தி தொற்முறைம்
வீசுகிமுறைது.
 அரசு செனிக்கிழழமிழமை
ி தொடர்பசெய்தி தொரீஸில
"ிழமைஞ் அரசு செள்
சீருழமட"
அணி்கப்பின்  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொது  அரசு செசெய்தி தொம்ப்ஸ்-எலி கிறிவ அரசு செ வீதி  அறிவிக்கைழமட அறிவிக்கைள்
சூழமமுறையசெய்தி தொடப்ி தொடர்பட்டதற்கப்
பின்னர்,
ி தொடர்பயங் அறிவிக்கை பிரெ்செய்தி தொத-தடுப்ப
ி தொடர்பழமடயசெய்தி தொன ஆி தொடர்ப கிறிவ பிரெஷன் பிர அரசு சென்டிபிரனலின் (Operation Sentinel)
துருப்ப அறிவிக்கைள்  அறிவிக்கைட்டிடங் அறிவிக்கைழமள ி தொடர்பசெய்தி தொது அறிவிக்கைசெய்தி தொக் அறிவிக்கைவும் ிழமைற்றும் "ிழமைஞ் அரசு செள்
சீருழமட"  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர் அறிவிக்கைளின் ்ன்முழமமுறைழமய ஒடுக் அறிவிக்கை  அறிவிக்கைும் படுகொலை அறிவிக்கைம்
ஒடுக்கம் பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிழமபொலிஸை விடுவிப்ி தொடர்பதற்கம் என அ பிரெ அரசு செசெய்தி தொங் அறிவிக்கைம்
்செய்தி தொதிடுகிமுறைது.
 அரசு செனிக்கிழழமிழமை ி தொடர்பசெய்தி தொரீஸில என்ன நடந்தபிரதன்ி தொடர்பது பிரிழமைசெய்தி தொத்தத்தில
பிரதளி்செய்தி தொ அறிவிக்கை இலழமும் படுகொலை.  அரசு செசெய்தி தொம்ப்ஸ்-எலி கிறிவ அரசு செ வீதிழமயத் தசெய்தி தொக்கியதசெய்தி தொ அறிவிக்கை
கற்முறைஞ் அரசு செசெய்தி தொட்டப்ி தொடர்படுி தொடர்ப்ர் அறிவிக்கைள்
பிர அரசு செயல
 கிறிவநர்த்தி
மிக் அறிவிக்கை
நூற்றுக் அறிவிக்கைணக் அறிவிக்கைசெய்தி தொன பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொள்ழமளயர் அறிவிக்கைள் என்று
 கிறிவ்று கிறிவ்று
அதி அறிவிக்கைசெய்தி தொரி அறிவிக்கைள் கூறியுள்ளனர்—ஆனசெய்தி தொல அ்ர் அறிவிக்கைழமள அதிதீவி பிரெஇடது என்றும், “ அறிவிக்கைருப்பழமட அணிந்த மு அறிவிக்கைமூடி கழ" (black bloc)
அலும் படுகொலைது ந்-ி தொடர்பசெய்தி தொசி அரசு செ்செய்தி தொதி அறிவிக்கைளசெய்தி தொ அறிவிக்கை கூட இருக் அறிவிக்கைும் படுகொலைசெய்தி தொம் என்றும்
அ்ர் அறிவிக்கைள் ி தொடர்பல கிறிவ்று விதிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை அழமடயசெய்தி தொளம்  அறிவிக்கைசெய்தி தொணுகின்முறைனர்.
எந்த அழமிழமைப் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ அலும் படுகொலைது  அரசு செனிக்கிழழமிழமை பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ் ழம அறிவிக்கைது
பிர அரசு செய்த
250
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர் அறிவிக்கைளில
எ்பிர பிரெசெய்தி தொரு் கிறிவ பிரெசெய்தி தொ
சூழமமுறையசெய்தி தொடிய்ர் அறிவிக்கைளசெய்தி தொ அறிவிக்கை இதற்க பிரி தொடர்பசெய்தி தொறுப்ி தொடர்பசெய்தி தொக் அறிவிக்கைப்ி தொடர்படவிலழமும் படுகொலை.
அ்ர் அறிவிக்கைளில மூன்று  கிறிவி தொடர்பர் ிழமைட்டும் ி தொடர்பசெய்தி தொது அறிவிக்கைசெய்தி தொப்ப  கிறிவ அரசு செழம் அறிவிக்கைளசெய்தி தொல
நன் அறிவிக்கைறியப்ி தொடர்பட்ட்ர் அறிவிக்கைள்
என்றும்,
பிரி தொடர்பரும்ி தொடர்பசெய்தி தொும் படுகொலைசெய்தி தொன்ர் அறிவிக்கைள்
"்ன்முழமமுறை
நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைளில
ஈடுி தொடர்படசெய்தி தொிழமைல
முந்ழமதய
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைளில ஏற் அறிவிக்கைன கிறிவ் ி தொடர்பங்பிர அறிவிக்கைடுத்த்ர் அறிவிக்கைள்" என்றும்
L’Express கறிப்பிட்டது.

உண்ழமிழமையில அந்த சிும் படுகொலைரில ஒரு்ர் ஒரு  அறிவிக்கைழமடழமயச்
சூழமமுறையசெய்தி தொடுழம அறிவிக்கையில, ி தொடர்பசெய்தி தொரீஸ் பிர அரசு செயிண்ட்  கிறிவஜர்ிழமைன்  அறிவிக்கைசெய்தி தொலி தொடர்பந்தசெய்தி தொட்ட
கழவிற் அறிவிக்கைசெய்தி தொன பிரி தொடர்பசெய்தி தொருட் அறிவிக்கைள் விற்ி தொடர்பழமன  அறிவிக்கைழமடயில திருடுழம அறிவிக்கையில,
அழமடயசெய்தி தொளம்
 அறிவிக்கைசெய்தி தொணப்ி தொடர்பட்டசெய்தி தொர்.
ஒரு
ி தொடர்பத்திரிழம அறிவிக்கையசெய்தி தொளரின்
 கிறிவ அறிவிக்கைிழமை பிரெசெய்தி தொவுக்கள் சிக்கிய இ்ர் ஒரு  அறிவிக்கைும் படுகொலை அறிவிக்கைம் ஒடுக்கம்
பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர்
ஆ்செய்தி தொர்,
பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ்
பின்னர்
அந்த
ி தொடர்பத்திரிழம அறிவிக்கையசெய்தி தொளழம பிரெ தசெய்தி தொக்கியது.
முற்றிலும்
ஐயத்திற்கிடிழமைசெய்தி தொன
இத்தழம அறிவிக்கைய
 அரசு செம்ி தொடர்ப்ங் அறிவிக்கைழமள
அடிப்ி தொடர்பழமடயசெய்தி தொ அறிவிக்கை
ழம்த்து,
ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன்
அ பிரெ அரசு செசெய்தி தொங் அறிவிக்கைம்
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைளுக்க அழமழப்ப
விடுப்ி தொடர்பதுடன்,
நசெய்தி தொழமளய
"ிழமைஞ் அரசு செள் சீருழமட"  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டத்திற்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை இ பிரெத்தம் உழமமுறைய
ழம்க்கம் அச்சுறுத்தல அறிவிக்கைழமளயும் விடுத்து ்ருகிமுறைது. பிபிர பிரெஞ்சு
ிழமைக் அறிவிக்கைளில 70  அரசு செதவீதத்தினழம பிரெ உள்ளடக்கி உள்ள “ிழமைஞ் அரசு செள்
சீருழமட"
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைளில
இழமணி தொடர்ப்ர் அறிவிக்கைள்
அலும் படுகொலைது
ஆதரிப்ி தொடர்ப்ர் அறிவிக்கைள் அழமன்ழம பிரெயும்  அரசு செனிக்கிழழமிழமை ்ன்முழமமுறைக்க
"உடந்ழமதயசெய்தி தொ அறிவிக்கை" ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன்  அறிவிக்கைண்டிக்கிமுறைசெய்தி தொர். அங் கிறிவ அறிவிக்கை "சிும் படுகொலை
தன்னடக் அறிவிக்கைம்
இருக்கின்முறை
நிழமும் படுகொலையிலும்"
கூட,
ஒவ்பிர்செய்தி தொரு்ரிடமும்
“ி தொடர்பசெய்தி தொது அறிவிக்கைசெய்தி தொப்ப
ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைள்
ிழமைக் அறிவிக்கைழமளக்
 அறிவிக்கைசெய்தி தொயப்ி தொடர்படுத்துகிமுறைது, அலும் படுகொலைது அழமதவிட  கிறிவிழமைசெய்தி தொ அரசு செிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை நடந்து
பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொள்கிமுறைது என்முறை  அறிவிக்கைருத்து உள்ளது" என்று உள்துழமமுறை
அழமிழமைச் அரசு செ அறிவிக்கை ்ட்டசெய்தி தொ பிரெம் Le Parisien ி தொடர்பத்திரிழம அறிவிக்கைக்க பிரதரிவித்தது.
இது கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொன்முறை  அறிவிக்கைருத்துக் அறிவிக்கைள் ி தொடர்பசெய்தி தொசி அரசு செ்செய்தி தொத  அரசு செர்்செய்தி தொதி அறிவிக்கைசெய்தி தொரி பிலிப்
பிரி தொடர்பத்தன் ிழமைற்றும்  கிறிவஜசெய்தி தொர்ஜ் கிபிரளபிரிழமைசெய்தி தொன் கிறிவபொலிஸைசெய்தி தொழம் ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன்
கறிப்பிட்ட விதத்தில ப அறிவிக்கைழ்ந்துழம பிரெத்தழமத நிழமனவூட்டுகின்முறைன.
பிந்ழமதய்ர்,  பிரெஷ்யசெய்தி தொவில 1917 அக் கிறிவடசெய்தி தொி தொடர்பர் ப பிரெட்சிக்கப் பின்னர்
பி பிரெசெய்தி தொன்சுக்கள்
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட
நிழமும் படுகொலைநிறுத்தல
முடிவுக்கக்
பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொண்டு
் பிரெப்ி தொடர்படு்தற்க
முன்னதசெய்தி தொ அறிவிக்கை
அங் கிறிவ அறிவிக்கை
அழமத
நிழமும் படுகொலைநிறுத்திய  அறிவிக்கைழமடசி உள்துழமமுறை அழமிழமைச் அரசு செர் அறிவிக்கைளில ஒரு் பிரெசெய்தி தொன
அ்ர், 18  கிறிவி தொடர்பர் ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைளசெய்தி தொல பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொலும் படுகொலைப்ி தொடர்படு்ழமத
 கிறிவிழமைற்ி தொடர்பசெய்தி தொர்ழம்யிட்டசெய்தி தொர்,
அப் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொது
அந் கிறிவந பிரெத்தில
இந்த
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட ்ழழமிழமையசெய்தி தொ அறிவிக்கை  கிறிவ்ழமும் படுகொலைநிறுத்தங் அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும்  கிறிவிழமை
தின  கிறிவி தொடர்ப பிரெணி அறிவிக்கைளில பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைள் மீது துப்ி தொடர்பசெய்தி தொக்கிச்சூடு
நடத்தி ி தொடர்படுபிர அறிவிக்கைசெய்தி தொழமும் படுகொலை பிர அரசு செய்தன.
பி பிரெசெய்தி தொன்சின் "ி தொடர்பணக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர் அறிவிக்கைளுக் அறிவிக்கைசெய்தி தொன ஜனசெய்தி தொதிி தொடர்பதிக்க" உள்ள
எதிர்ப்ி தொடர்பசெய்தி தொலும், அலஜீரிய இ பிரெசெய்தி தொணு் ஆட்சியின் வீழ்ச்சிழமயக்
 கிறிவ அறிவிக்கைசெய்தி தொரி  அறிவிக்கைடந்த ிழமைசெய்தி தொதம் பிர்டித்த ி தொடர்பசெய்தி தொரிய  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைளசெய்தி தொலும்
ஸ்தம்பித்து, அ பிரெ அரசு செசெய்தி தொங் அறிவிக்கைம் ிழமைக் அறிவிக்கைழமளப் ி தொடர்பயமுறுத்த முழமனந்து
்ருகிமுறைது என்ி தொடர்பதுடன், அ்சியிழமைசெய்தி தொனசெய்தி தொல,  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைழமள
இ பிரெத்தத்தில
மூழ் அறிவிக்கைடிக் அறிவிக்கை
முயலும்
நிழமும் படுகொலைழமிழமை அறிவிக்கைளுக்கத்
திரும்ி தொடர்பவும் விரும்பகிமுறைது. எவ்்செய்தி தொறிருப்பினும் இது பிர்றுிழமை கிறிவன
தனிப்ி தொடர்பட்ட பிபிர பிரெஞ்சு நி அறிவிக்கைழ்வு கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொக்க இலழமும் படுகொலை, ிழமைசெய்தி தொமுறைசெய்தி தொ அறிவிக்கை
அதி அறிவிக்கைரித்து
்ரும்
ிழமைக் அறிவிக்கைள்
எதிர்ப்பக்க
எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை
எ கிறிவதச் அரசு செதி அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெத்ழமத ஊக்கவிப்ி தொடர்பதும் இ பிரெசெய்தி தொணு்த்திடம் தஞ் அரசு செம்

பக்தும்  அரசு செர்் கிறிவத அரசு செ அளவில நிதியியல பி பிரெபத்து்த்தில
அதி அறிவிக்கைரித்து ்ரும் ஒருமித்த பிர்ளிப்ி தொடர்பசெய்தி தொடசெய்தி தொ அறிவிக்கை உள்ளது.
ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன் பி பிரெசெய்தி தொன்சுக்கள் இ பிரெசெய்தி தொணு்த்ழமத நிழமும் படுகொலைநிறுத்துழம அறிவிக்கையில,
ட் பிரெம்ப் நிர்்செய்தி தொ அறிவிக்கை கிறிவிழமைசெய்தி தொ அபிரிழமைரிக் அறிவிக்கைசெய்தி தொவில அ் அரசு செ பிரெ அறிவிக்கைசெய்தி தொும் படுகொலை நிழமும் படுகொலைழமய
அறிவித்துள்ளது,
அ கிறிவத கிறிவ்ழமளயில
அபிரிழமைரிக் அறிவிக்கை-பிரிழமைக்சி கிறிவ அறிவிக்கைசெய்தி தொ
எலழமும் படுகொலையில பும் படுகொலைம்பிரி தொடர்பயர்ந்த்ர் அறிவிக்கைளுக்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை துருப்ப அறிவிக்கைழமள
அனுப்பகிமுறைது. இ கிறிவத கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொன்முறை நி அறிவிக்கைழ்வு கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொக்க அறிவிக்கைள் ஐ கிறிவ பிரெசெய்தி தொப்ி தொடர்பசெய்தி தொ
எங்கிலும் நடந்து ்ருகின்முறைன.  கிறிவஜர்ிழமைனியில அதிதீவி பிரெ
்ும் படுகொலைது அரசு செசெய்தி தொரி
 கிறிவி தொடர்ப பிரெசெய்தி தொசிரியர் அறிவிக்கைள்
ஹிட்ும் படுகொலைரின்
கற்முறைங் அறிவிக்கைழமளப்
பூசிபிரிழமைசெய்தி தொழககின்முறைனர் என்ி தொடர்ப கிறிவதசெய்தி தொடு, ி தொடர்பசெய்தி தொசி அரசு செ்செய்தி தொத Vox  அறிவிக்கைட்சி
உறுப்பினர் அறிவிக்கைள் ஸ்பிரி தொடர்பயினில ிழமைசெய்தி தொர்க்சி அரசு செத்திற்கத் தழமடவிதிக் அறிவிக்கை
அழமழப்ப விடுத்து ்ருகின்முறைனர், அ கிறிவத கிறிவ்ழமளயில பிரிட்டன்
அதி அறிவிக்கைசெய்தி தொரி அறிவிக்கை கிறிவளசெய்தி தொ
பிபிர பிரெக்ஸிட்டின்
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொது
பிரிட்டனுக்கள்
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைழமள
நிழமும் படுகொலைநிறுத்த
தயசெய்தி தொரிப்ப
பிர அரசு செய்து
்ருகின்முறைனர்.
்ர்க் அறிவிக்கைப்
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டத்தின்
அதி அறிவிக்கைரித்து
்ரும்
 அரசு செர்் கிறிவத அரசு செ
 கிறிவிழமைபிரும் படுகொலைழச்சிக்க
விழமடயிறுப்ி தொடர்பதில
அதி்ும் படுகொலைது
ஆட்சி
்டி்ங் அறிவிக்கைழமள  கிறிவநசெய்தி தொக்கிய நிதியியல பி பிரெபத்து்த்தின் முழமனவு
தீவி பிரெப்ி தொடர்படுத்தப்ி தொடர்பட்டுள்ளது. நசெய்தி தொன்க ிழமைசெய்தி தொதங் அறிவிக்கைளுக்க முன்னர்,
பி பிரெசெய்தி தொன்சின்
அ பிரெசு-நிதியுதவி
பிரி தொடர்பறும்
பிரதசெய்தி தொழிற் அரசு செங் அறிவிக்கை
அதி அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெத்து்ங் அறிவிக்கைளுக்க பிர்ளி கிறிவய  அரசு செமூ அறிவிக்கை ஊட அறிவிக்கைங் அறிவிக்கைள் மூும் படுகொலைிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை,
நூமுறைசெய்தி தொயி பிரெக்
 அறிவிக்கைணக் அறிவிக்கைசெய்தி தொன்ர் அறிவிக்கைள்
பின் கிறிவனசெய்தி தொக்கி
அதி அறிவிக்கைரித்து
பிர அரசு செலலும் எரிபிரி தொடர்பசெய்தி தொருள் ்ரியுயர்வு அறிவிக்கைள், ி தொடர்பணக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர் அறிவிக்கைளுக் அறிவிக்கைசெய்தி தொன
்ரி
பிர்ட்டுக் அறிவிக்கைள்,
கழமமுறைவூதியங் அறிவிக்கைள்,
இ பிரெசெய்தி தொணு்ச்
பிர அரசு செும் படுகொலைவினங் அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும் சிக் அறிவிக்கைன நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைளுக்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை
"ிழமைஞ் அரசு செள் சீருழமட"  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைழமள பிரதசெய்தி தொடங்கினர். அ கிறிவத
 கிறிவந பிரெத்தில, அபிரிழமைரிக் அறிவிக்கை ஆசிரியர் அறிவிக்கைளில இருந்து  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொர்ச்சுக் அறிவிக்கைல
பிர அரசு செவிலியர் அறிவிக்கைள்
்ழம பிரெயில,
பிரிழமைக்சிக் அறிவிக்கைன்
்செய்தி தொ அறிவிக்கைனத்துழமமுறை
பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும் இும் படுகொலைங்ழம அறிவிக்கை  கிறிவதசெய்தி தொட்டத் பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைள்
்ழம பிரெயில,
பிரதசெய்தி தொழிற் அரசு செங் அறிவிக்கைங் அறிவிக்கைளில
இருந்து
சுயசெய்தி தொதீனிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை
ஒழங் அறிவிக்கைழமிழமைக் அறிவிக்கைப்ி தொடர்பட்ட
பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளின்
ி தொடர்பசெய்தி தொரிய
 கிறிவ்ழமும் படுகொலைநிறுத்தங் அறிவிக்கைள் ி தொடர்ப பிரெவின.
்ர்க் அறிவிக்கை  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டம் நசுக் அறிவிக்கைப்ி தொடர்பட்டும், 1991 இல  கிறிவ அரசு செசெய்தி தொவியத்
ஒன்றியம்
ஸ் பிரெசெய்தி தொலினி அரசு செத்தசெய்தி தொல
 அறிவிக்கைழமும் படுகொலைக் அறிவிக்கைப்ி தொடர்பட்டும்
ி தொடர்பும் படுகொலை
த அரசு செசெய்தி தொப்தங் அறிவிக்கைளுக்கப் பின்னர், முதும் படுகொலைசெய்தி தொளித்து்த்திற்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை
அதி அறிவிக்கைரித்து ்ரும் அ பிரெசியல எதிர்ப்பக்க ிழமைத்தியில, ்ர்க் அறிவிக்கை
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டம் மீண்டும் உும் படுகொலைபிர அறிவிக்கைங்கிலும் மீபிரளழச்சி பிரி தொடர்பற்று
்ருகிமுறைது.
“ கிறிவதர்தலில
 கிறிவதசெய்தி தொற்றுவிடு கிறிவ்செய்தி தொம்
என் கிறிவமுறைசெய்தி தொ,
'சீர்திருத்தம்' பிர அரசு செய்ய முடியசெய்தி தொிழமைல  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ அறிவிக்கைும் படுகொலைசெய்தி தொம் என்ி தொடர்பழமதக்
கறித் கிறிவதசெய்தி தொ, அலும் படுகொலைது ி தொடர்பங்கச் அரசு செந்ழமத இழப்பக் அறிவிக்கைழமளக் கறித் கிறிவதசெய்தி தொ
அலும் படுகொலை, ிழமைசெய்தி தொமுறைசெய்தி தொ அறிவிக்கை கிளர்ச்சி,  அறிவிக்கைும் படுகொலை அறிவிக்கைம், பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொடிய ்றுழமிழமை நிழமும் படுகொலை
கறித்து" நிதியியல பி பிரெபத்து்ம் இப் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொது அஞ்சுகிமுறைது என்று
Le Monde diplomatique எழதியது. இருந்தசெய்தி தொலும் கூட அது 2008
முறிவுக்கப்
பின்னர்
்ரி
பிர்ட்டுக் அறிவிக்கைள்
ிழமைற்றும்
பிரி தொடர்பசெய்தி தொதுச்பிர அரசு செசெய்தி தொத்தில இருந்து ்ழங் அறிவிக்கைப்ி தொடர்பட்ட பிழமணபிரயடுப்ப அறிவிக்கைளசெய்தி தொல
பிரி தொடர்பற்றுள்ள ட்ரிலலியன்  அறிவிக்கைணக்கிும் படுகொலைசெய்தி தொன யூ கிறிவ பிரெசெய்தி தொக் அறிவிக்கைளில ஒரு
ி தொடர்பகதிழமய
கூட
பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளின்
இ பிரெத்தம்
ிழமைற்றும்
வியர்ழம்க்க விழமும் படுகொலையசெய்தி தொ அறிவிக்கை பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொடுக் அறிவிக்கை விரும்ி தொடர்பவிலழமும் படுகொலை.
“ிழமைஞ் அரசு செள் சீருழமட" இயக் அறிவிக்கைத்திற்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைழமள
ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன் அணித்தி பிரெட்டு்துடன், ்ர்க் அறிவிக்கை  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டத்தின் இந்த
மீபிரளழச்சியினது
முதல
 அறிவிக்கைட்டம்
முடிவுக்க
்ந்து
பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொண்டிருக்கிமுறைது.
அந்த
ஆர்ப்ி தொடர்பசெய்தி தொட்டங் அறிவிக்கைளில
ி தொடர்பங்பிர அறிவிக்கைடுத்த்ர் அறிவிக்கைள்,
சுவிஸ்
ி தொடர்பசெய்தி தொணியிும் படுகொலைசெய்தி தொன
கடிிழமைக் அறிவிக்கைள்
ஆ பிரெம்பித்து ழம்த்த  அரசு செர்்ஜன ்செய்தி தொக்பிர அறிவிக்கைடுப்ப அறிவிக்கைள் (RIC)  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொன்முறை
ஏ கிறிவதசெய்தி தொவித உத்தி ஒரு  கிறிவதசிய ஜனநசெய்தி தொய அறிவிக்கை சீர்திருத்தத்தின்

அடிப்ி தொடர்பழமடயில ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொன் இப் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொழமதய அழமிழமைப்ப அறிவிக்கைள் மூும் படுகொலைிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை
அ்ர் அறிவிக்கைளுடன் ஓர் உடன்ி தொடர்பசெய்தி தொட்ழமட எட்ட அ்ழம பிரெ நிர்ி தொடர்பந்திக் அறிவிக்கை
அனுிழமைதிக்கம் என்று ி தொடர்பும் படுகொலை ிழமைசெய்தி தொதங் அறிவிக்கைளசெய்தி தொ அறிவிக்கை நம்பியிருந்தசெய்தி தொர் அறிவிக்கைள்.
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைழமள அனுப்ப்தற் அறிவிக்கைசெய்தி தொன ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொனின் முடிவு
 அரசு செர்் கிறிவத அரசு செ அளவில பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளுக்க ஓர் எச் அரசு செரிக்ழம அறிவிக்கையசெய்தி தொகம்:
அ்ர் அறிவிக்கைள் மு அறிவிக்கைங்பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொடுக்கம் ிழமைசெய்தி தொற்றீடு அறிவிக்கைள் சீர்திருத்திழமைசெய்தி தொ அலும் படுகொலைது
ப பிரெட்சியசெய்தி தொ என்ி தொடர்பதலும் படுகொலை, ிழமைசெய்தி தொமுறைசெய்தி தொ அறிவிக்கை ப பிரெட்சியசெய்தி தொ அலும் படுகொலைது எதிர்ப பிரெட்சியசெய்தி தொ
என்ி தொடர்பதசெய்தி தொகம்.
இ பிரெசெய்தி தொணு்-பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ்
 அரசு செர்்செய்தி தொதி அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெ
அச்சுறுத்தும் படுகொலைசெய்தி தொல
 கிறிவிழமைபிரும் படுகொலைழந்துள்ள இந்த முக்கிய  கிறிவ அறிவிக்கைள்வி அறிவிக்கைளுக் அறிவிக்கைசெய்தி தொன ி தொடர்பதில,
 அரசு செர்் கிறிவத அரசு செ பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொள ்ர்க் அறிவிக்கைத்ழமத  கிறிவநசெய்தி தொக்கி திரும்ப்தும்,
அதற்கள் பிரதசெய்தி தொழிற் அரசு செங் அறிவிக்கைங் அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும் முதும் படுகொலைசெய்தி தொளித்து்- அரசு செசெய்தி தொர்ப
 அறிவிக்கைட்சி அறிவிக்கைளில இருந்து சுயசெய்தி தொதீனப்ி தொடர்பட்ட நட்டிக்ழம அறிவிக்கை கழக் அறிவிக்கைழமள
உரு்செய்தி தொக்க்தும்
ிழமைற்றும்
அ்ற்ழமமுறை
ஒரு
 கிறிவ அரசு செசெய்தி தொ அரசு செலி அரசு செ
 கிறிவ்ழமும் படுகொலைத்திட்டத்தின்
அடிப்ி தொடர்பழமடயில
ஒழங் அறிவிக்கைழமிழமைப்ி தொடர்பதுிழமைசெய்தி தொ அறிவிக்கை
உள்ளது.
பிரதசெய்தி தொழிலமுழமமுறையிும் படுகொலைசெய்தி தொன
ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைள்
ிழமைற்றும்
 அறிவிக்கைும் படுகொலை அறிவிக்கைம்
ஒடுக்கம்
பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ்
கூட்டத்தசெய்தி தொல
பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளுக்க
முன்னிறுத்தப்ி தொடர்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தல நிஜிழமைசெய்தி தொனதும் மி அறிவிக்கைவும்
அி தொடர்பசெய்தி தொய அறிவிக்கை பிரெிழமைசெய்தி தொனதுிழமைசெய்தி தொகம்.
ஆனசெய்தி தொல
் பிரெும் படுகொலைசெய்தி தொறு
பிரநடுகிலும்,
பிற் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொக்கத்தனிழமைசெய்தி தொன ஆட்சி அறிவிக்கைள், அ்ற்றிழமட கிறிவய தீர்வு அறிவிக்கைள்
இலும் படுகொலைசெய்தி தொத சிக் அறிவிக்கைும் படுகொலைசெய்தி தொன  அரசு செமூ அறிவிக்கை பி பிரெச்சிழமன அறிவிக்கைழமள அப்ி தொடர்பட்டிழமைசெய்தி தொன
ஒடுக்கமுழமமுறையும் பீதியூட்டலும்  அறிவிக்கைடந்து ் பிரெச் பிர அரசு செய்துவிடும்
என்று
நம்பி
்ந்துள்ளன;
இதுபிர்செய்தி தொரு
 கிறிவி தொடர்ப பிரெசெய்தி தொி தொடர்பத்தசெய்தி தொன
தப்பக் அறிவிக்கைணக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ அறிவிக்கை இருக்கபிரிழமைன்ி தொடர்பது இம்முழமமுறையும் நிரூபிக் அறிவிக்கைப்ி தொடர்பட
உள்ளது.
பி பிரெசெய்தி தொன்சிலும் ஏழமனய இடங் அறிவிக்கைளிலும் ஆயுதப்ி தொடர்பழமடயிடமும்
 அறிவிக்கைும் படுகொலை அறிவிக்கைம் ஒடுக்கம் பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸிடமும் ி தொடர்பசெய்தி தொரிய ஆயுத தள்செய்தி தொடங் அறிவிக்கைள்
உள்ளன
என்முறைசெய்தி தொலும்,
அ்ர் அறிவிக்கைள்
இப் கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொது
ஆழ்ந்த
அன்னியப்ி தொடர்படழமும் படுகொலையும்,
அ பிரெ அரசு செசெய்தி தொங் அறிவிக்கைம்
ிழமைற்றும்
நிதியியல
பி பிரெபத்து்ம் ிழமைக் அறிவிக்கைளிழமட கிறிவய பிர அரசு செல்செய்தி தொக்க இழந்திருப்ி தொடர்பழமதயும்
மு அறிவிக்கைங்பிர அறிவிக்கைசெய்தி தொடுக்கின்முறைனர். அ பிரெசு ஒடுக்கமுழமமுறை நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைள்
அலும் படுகொலைது அச்சுறுத்தல அறிவிக்கைளுக்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைள் ிழமைற்றும்
இழமளஞர் அறிவிக்கைளிழமடயிும் படுகொலைசெய்தி தொன எதிர்ப்ழமி தொடர்ப அணித்தி பிரெட்ட ிழமைற்றும்
ஒருங்கிழமணக் அறிவிக்கை
சுயசெய்தி தொதீனிழமைசெய்தி தொன
நட்டிக்ழம அறிவிக்கை
கழக் அறிவிக்கைழமள
ஏற்ி தொடர்படுத்து்தற் அறிவிக்கைசெய்தி தொன  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்ட கிறிவிழமை ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொனின் பிரி தொடர்பசெய்தி தொலிஸ்-அ பிரெசு
நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைளுக்க எதி பிரெசெய்தி தொன  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டத்தில ஒரு முக்கிய
ி தொடர்பசெய்தி தொத்தி பிரெம் ்கிக்கம்.
சிக் அறிவிக்கைன நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைளுக்க எதி பிரெசெய்தி தொன  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டக் அறிவிக்கைசெய்தி தொ பிரெர் அறிவிக்கைளுக்க
எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை ஆயுதப்ி தொடர்பழமட அறிவிக்கைழமள அனுப்பம் ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொனின் ந அறிவிக்கைர்வு, சிும் படுகொலை
கறிப்பிட்ட
அடிப்ி தொடர்பழமட
யதசெய்தி தொர்த்தங் அறிவிக்கைழமளத்
பிரதளிவுி தொடர்படுத்துகின்முறைது. பி பிரெசெய்தி தொன்ஸ் ிழமைற்றும் உும் படுகொலைபிர அறிவிக்கைங்கிலுிழமைசெய்தி தொன
அழமனத்து பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளும், ஆளும் உய பிரெடுக்க எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை,
ிழமைற்றும்
அ பிரெசுக்க
எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கை,
ிழமைற்றும்
முதும் படுகொலைசெய்தி தொளித்து்
அழமிழமைப்பமுழமமுறையின் தனியுரிழமிழமை அறிவிக்கைழமளப் ி தொடர்பசெய்தி தொது அறிவிக்கைசெய்தி தொக் அறிவிக்கைவும் ிழமைற்றும்
விழமும் படுகொலை கிறிவி தொடர்ப அரசு செவும் இருக்கின்முறை அதன் "ஆயுத கிறிவிழமைந்திய நி தொடர்பர் அறிவிக்கைளின்
அழமிழமைப்ப அறிவிக்கைளுக்க" எதி பிரெசெய்தி தொ அறிவிக்கைவும் ஓர் அ பிரெசியல  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டத்தில
உள்ளனர்.
ிழமைக் கிறிவ பிரெசெய்தி தொனின்
சிக் அறிவிக்கைன
நட்டிக்ழம அறிவிக்கை அறிவிக்கைளுக்க
எதி பிரெசெய்தி தொன
 கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டத்திற்க,
ஒரு
 கிறிவ அரசு செசெய்தி தொ அரசு செலி அரசு செ
 கிறிவ்ழமும் படுகொலைதிட்டத்திற் அறிவிக்கைசெய்தி தொன
பிரதசெய்தி தொழிும் படுகொலைசெய்தி தொளர் அறிவிக்கைளின்  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டமும், நசெய்தி தொன் அறிவிக்கைசெய்தி தொம் அகிும் படுகொலைத்தின்
அழமனத்துும் படுகொலை அறிவிக்கை கழவின்
பிபிர பிரெஞ்சு
பிரி்செய்தி தொன
 கிறிவ அரசு செசெய்தி தொ அரசு செலி அரசு செ
 அரசு செிழமைத்து்க்  அறிவிக்கைட்சிழமய (Parti de l'égalité socialiste – PES)
 அறிவிக்கைட்டழமிழமைப்ி தொடர்பதற் அறிவிக்கைசெய்தி தொன  கிறிவி தொடர்பசெய்தி தொ பிரெசெய்தி தொட்டமும் அ்சியப்ி தொடர்படுகிமுறைது.

