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பிரரான்சில் மக்மக்ரரரான் அர அரசராங்கத்ங்கத்தாங்கத்தைப
பாங்கத்தைவியிறக்க சுக சுயராதீன நடவடிக்ங்கத்தக
குழுக்கங்கத்துக்களைக் கட்டங்கத்தமயுங்கள!
Alex Lantier,

பின்வரும் அறிக்றிக்கஅறிக்கை ்கை சக்கை சோகலிக கமத்துவக் அறிக்கைட்சி ஆதரவ்கை சோளர்அறிக்கைள்கை சோல
பிர்கை சோன்ஸ்
எங்கிலும்
சகவ்வ்கை சோய்க்கிழறிக்கம
சம்கை சோதுத்துறிக்கு
்கை சவறிக்கலைநிறுத்தத்தில மங்சஅறிக்கைடுத்து வரும் சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள் மற்றும்
இறிக்களஞர்அறிக்கைளுக்கு வினி்கை ச்்கை சோகிக்அறிக்கைப்மட்டது.

இரயில்கை சவ

சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள்,
ஆசிரி்ர்அறிக்கைள்,
எரிகக்தித்துறிக்கு,
மருத்துவதுறிக்கு மற்றும் துறிக்குமுஅறிக்கை சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள்கை சோல, பிசரஞ்ச
ஜன்கை சோதிமதி இம்கை சோனுவல மக்்கை சர்கை சோன் மற்றும் அவரது ஓய்வூதி்
சவட்டுக்அறிக்கைளுக்கு எதிர்கை சோஅறிக்கை ம்கை சோரி் ்கை சவறிக்கலைநிறுத்த நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை
சத்கை சோடங்அறிக்கைப்மட்டு அண்மித்து இரண்டு வ்கை சோரங்அறிக்கைள்கை சோகின்ுன. இன்று,
நூு்கை சோயிரக் அறிக்கைணக்அறிக்கை்கை சோன ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைளும் ம்கை சோணவர்அறிக்கைளும்
மீண்டும் பிர்கை சோன்ஸ் எங்கிலும் ம்கை சோரி் ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளில அணிவகுத்தனர்.
ஐ்கை சர்கை சோப்ம்கை சோவின் இத்த்கை சோனத்தில வர்க்அறிக்கை ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்தின் இந்த
சவடிப்ம்கை சோனது,
கமூஅறிக்கைத்தில
அடிப்மறிக்கட
வர்க்அறிக்கை
்கை சஅறிக்கை்கை சோடுஅறிக்கைறிக்கள
வறிக்கரந்துள்ளதுடன் கர்வ்கை சதக சத்கை சோழிலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்தின் புரட்சிஅறிக்கைர
க்கை சோத்தி்க்கூறு மற்றும் கக்திறிக்க் எடுத்துக்அறிக்கை்கை சோட்டி உள்ளது. இரண்டு
வ்கை சோரங்அறிக்கைள்கை சோஅறிக்கை சவகுஜன ்கை சம்கை சோக்குவரத்து நின்று ்கை சம்கை சோயுள்ளது, மலை
மள்ளிஅறிக்கைள் மூடப்மட்டுள்ளன, அறிக்கைனரஅறிக்கை வ்கை சோஅறிக்கைன ஓட்டுனர்அறிக்கைள் மற்றும்
எண்சணய்
சத்திஅறிக்கைரிப்புத்துறிக்கு
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளின்
்கை சவறிக்கலைநிறுத்தங்அறிக்கைள்கை சோல எரிசம்கை சோருள் தட்டுப்ம்கை சோடு மற்றும் முற்றுமுதலை்கை சோஅறிக்கை
்கை சம்கை சோக்குவரத்து நின்றுவிடும் ஆமத்து அதிஅறிக்கைரித்துள்ளது.
அறிக்கனத்திற்கும் ்கை சமலை்கை சோஅறிக்கை, அலஜீரி்்கை சோ, ஈர்கை சோக், சம்கை சோலிவி்்கை சோ, சிலியில
ம்கை சோரி் சவகுஜன ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளும், அசமரிக்அறிக்கை மற்றும் சமக்சிக்அறிக்கைன்
வ்கை சோஅறிக்கைனத்துறிக்கு சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளின் ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தங்அறிக்கைளுடன் ்கை சகர்ந்து,
இந்த ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தம்கை சோனது விரிவறிக்கடந்து வரும் உலைஅறிக்கைள்கை சோவி் வர்க்அறிக்கை
்கை சம்கை சோர்கை சோட்ட மீசளழுச்சியின் உள்ள்கை சோர்ந்த ம்கை சோஅறிக்கைம்கை சோகும். இது, கமூஅறிக்கை
கமத்துவமின்றிக்கம, நிதியி்ல உ்ரடுக்கு மற்றும் முதலை்கை சோளித்துவ
அறிக்கமப்புமுறிக்குக்கு எதிர்கை சோஅறிக்கை அடக்கி றிக்கவக்அறிக்கைப்மட்டிருந்த எதிர்ப்பு
சம்கை சோங்கி எழுவதற்கு இட்டுச் சகன்றுள்ளது.
பிர்கை சோன்சிலும் அதற்கு அப்ம்கை சோலும் சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள் முஅறிக்கைங்சஅறிக்கை்கை சோடுக்கும்
அரசி்ல பிரச்சிறிக்கனஅறிக்கைள் ்கை சமசலைழுவதற்கு நீண்டஅறிக்கை்கை சோலைம் எடுக்அறிக்கைவிலறிக்கலை.
டிகம்மர் 5 அன்று முதல அணிவகுப்பில ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைறிக்களத்
த்கை சோக்குவதற்கு, மக்்கை சர்கை சோன், அறிக்கைவக வ்கை சோஅறிக்கைனங்அறிக்கைள், நீர்பீய்ச்சிஅறிக்கைள் மற்றும்
அறிக்கைலைஅறிக்கைம் ஒடுக்கும் சம்கை சோலிறிக்கம் பொலிஸை அனுப்பின்கை சோர். பின்னர் பிரதம மந்திரி
எட்வ்கை சோர்ட் பிலிப், எந்த விட்டுக்சஅறிக்கை்கை சோடுப்பும் வழங்அறிக்கைப்மட்கை சோது என்று
கமிக்றிக்கஞ சகய்து, அறிக்கைடந்த வ்கை சோரம் உறிக்கர்்கை சோற்றின்கை சோர். மக்அறிக்கைளில 70
கதவீதத்தினரின்
எதிர்ப்புக்கு
மத்தியில,
அவர்,
"புள்ளிஅறிக்கைள்
அடிப்மறிக்கடயிலை்கை சோன" ஓய்வூதி் முறிக்குறிக்க் அறிமுஅறிக்கைப்மடுத்தும், ஓய்வ
சமறும் வ்றிக்கத இரண்டு ஆண்டுஅறிக்கைள் அதிஅறிக்கைரித்து 64 ஆஅறிக்கை ஆக்கும்,
மற்றும் சம்கை சோதுத்துறிக்கு ஓய்வூதி் திட்டங்அறிக்கைறிக்களப் மடிப்மடி்்கை சோஅறிக்கை நீக்கும்
மக்்கை சர்கை சோனின் திட்டங்அறிக்கைறிக்கள ந்கை சோட்கை சோளுமன்ும் மூலைம்கை சோஅறிக்கை முன்சனடுக்அறிக்கை
சூளுறிக்கரத்த்கை சோர்.
ஜனந்கை சோ்அறிக்கை ்கை சஅறிக்கை்கை சோட்ம்கை சோடுஅறிக்கைறிக்களக் அறிக்கை்கை சோலைடியில இட்டு நசக்கும் ஓர்
எ்கை சதச்கதிஅறிக்கை்கை சோர ஆட்சிக்கு எதிர்கை சோன இந்த ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டம் சத்கை சோழிலை்கை சோள
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வர்க்அறிக்கைத்திற்கு அவகரம்கை சோன மணிஅறிக்கைறிக்கள முன்னிறுத்துகிுது: அத்கை சோவது,
மக்்கை சர்கை சோறிக்கனக் கீழிுக்குவதற்அறிக்கை்கை சோன ஓர் அரசி்ல ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்றிக்கத
ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்அறிக்கை
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளின்
ச்்கை சோதீனம்கை சோன
நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை
குழுக்அறிக்கைறிக்களக் அறிக்கைட்டறிக்கமப்மது மற்றும் ஒரு
புதி்
்கை சக்கை சோகலிக
தறிக்கலைறிக்கமறிக்க்க் அறிக்கைட்டறிக்கமப்மத்கை சோகும்.
மக்்கை சர்கை சோன் அவரின் ஓய்வூதி் சவட்டுக்அறிக்கைறிக்களத் திரும்ம சமு
்கை சவண்டுசமன அவருக்கு பிர்கை ச்்கை சோகனமற்ு முறிக்குயீடுஅறிக்கைள் சகய்யும்
ஸ்ர்கை சோலினிக அறிக்கமப்ம்கை சோன சத்கை சோழிலை்கை சோளர் சம்கை சோது கூட்டறிக்கமப்பின் (CGT)
முறிக்குயீடுஅறிக்கைளுடன் சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள் தங்அறிக்கைறிக்கள மட்டுப்மடுத்திக் சஅறிக்கை்கை சோள்ள
முடி்்கை சோது. ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைள் கிறிஸ்துமஸ் இற்குப் பின்னரும்
்கை சவறிக்கலைநிறுத்தத்றிக்கத நீடிக்அறிக்கை அறிக்கழப்பு விடுக்கின்ு நிறிக்கலையில, CGT
தறிக்கலைவர் பிலிப் ம்கை சோர்ட்டி்கை சனஸ் சமரி் ்கை சமரணிஅறிக்கைளுக்கு அறிக்கழப்பு
விடுக்கும்
அ்கை சத்கை சவறிக்களயில
மக்்கை சர்கை சோன்
அவரின்
ஓய்வூதி்
சவட்டுக்அறிக்கைறிக்களப் மரிசீலைறிக்கன சகய்து திரும்ம சமறுவ்கை சோர்கை சோன்கை சோல,
கிறிஸ்துமஸ் க்கு முன்னத்கை சோஅறிக்கை ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தத்றிக்கத CGT முடிவக்குக்
சஅறிக்கை்கை சோண்டு வரும் என்று உறுதி்ளித்து ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைறிக்களத் தணிக்அறிக்கை
மு்ன்று வருகிு்கை சோர். சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைறிக்களப் சம்கை சோறுத்த வறிக்கரயில, இந்த
ம்கை சோறிக்கத ஒரு அறிக்கை்கை சோட்டிக்சஅறிக்கை்கை சோடுப்பிற்கும் ்கை சத்கை சோலவிக்கு்கை சம இட்டுச் சகலகிுது.
அறிக்கைடந்த வ்கை சோரம் சவளிப்மறிக்கட்்கை சோன விமரங்அறிக்கைள், மக்்கை சர்கை சோன் சஅறிக்கை்கை சோள்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைளின்
வர்க்அறிக்கை குண்கை சோம்கத்றிக்கதத் சதள்ளத்சதளிவ்கை சோஅறிக்கை சதளிவமடுத்துகின்ுன. 2017
இல அவர் அரக்கை சோங்அறிக்கைம் ்கை சதர்ந்சதடுக்அறிக்கைப்மட்டறிக்கத அடுத்து, அவரது
அரக்கை சோங்அறிக்கைம் சம்கை சோருள்கை சோத்கை சோரக் சஅறிக்கை்கை சோள்றிக்கஅறிக்கைறிக்க் வகுத்துக்சஅறிக்கை்கை சோண்டிருந்த
நிறிக்கலையில த்கை சோன், அவர் 6 ட்ரிலலி்ன் ட்கை சோலைர் மதிப்பிலை்கை சோன BlackRock
கர்வ்கை சதக நிதி் சக்கை சோத்து நிறுவனத்றிக்கத கந்தித்த்கை சோர். ஓய்வூதி்
சவட்டுக்அறிக்கைறிக்கள வடிவறிக்கமப்மதற்அறிக்கை்கை சோன அவரின் முதன்றிக்கம நமர் ்கை சஜ்கை சோன் ்கை சம்கை சோல டுலுவ்கை சோ, மல்கை சவறு அறிக்கமப்புஅறிக்கைளில இருந்து கட்டவி்கை சர்கை சோதம்கை சோஅறிக்கை
ஆறு இலைக்அறிக்கை வருவ்கை சோய் குவித்திருந்த்கை சோர் என்மது சவளி்்கை சோனதும் ்கை சநற்று
அவர் இர்கை சோஜின்கை சோம்கை சோ சகய்த்கை சோர். அரச ஓய்வூதி்ங்அறிக்கைறிக்கள சவட்டுவதிலும்
மற்றும் முதலீட்டு ஓய்வூதி் அறிக்கைணக்குஅறிக்கைறிக்கள அறிமுஅறிக்கைப்மடுத்துவதிலும்
்கை சநரடி்்கை சோஅறிக்கை ஆர்வம் சஅறிக்கை்கை சோண்டிருந்த சிலை அறிக்கை்கை சோப்பீட்டு நிறுவனங்அறிக்கைள்கை சோல
அவருக்கு நிதி வழங்அறிக்கைப்மட்டிருந்ததும் அதில உள்ளடங்கும்.
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளுக்குப்
"புள்ளிஅறிக்கைள்
அடிப்மறிக்கடயில"
அறிக்கைணக்கிட்டு
குறிப்பிட்டு
கூுமுடி்்கை சோத
மணத்சத்கை சோறிக்கஅறிக்கை்்கை சோஅறிக்கை
ஓய்வூதி்ங்அறிக்கைள்
வழங்குவதற்அறிக்கை்கை சோன மக்்கை சர்கை சோனின் திட்டத்றிக்கதப் சம்கை சோறுத்த வறிக்கரயில, அதன்
்கை சந்கை சோக்அறிக்கைம் வலைதுக்கை சோரி முன்ன்கை சோள் பிரதம மந்திரி பிர்கை சோன்சவ்கை சோ
ஃபிய்்கை ச்்கை சோனின் 2016 உறிக்கரயின் ஒரு அறிக்கை்கை சோசண்கை சோளியில சருக்அறிக்கைம்கை சோஅறிக்கை
வறிக்கர்றுக்அறிக்கைப்மட்டது.
ஃபிய்்கை ச்்கை சோன்
சதரிவித்த்கை சோர்,
“புள்ளிஅறிக்கைள்
அடிப்மறிக்கடயிலை்கை சோன" ஓய்வூதி் முறிக்கு, “அரசி்லவ்கை சோதி எவரும் ஒப்புக்
சஅறிக்கை்கை சோள்ள்கை சோத ஒரு விட்த்றிக்கத அனுமதிக்கிுது. அது ஒவ்சவ்கை சோரு ஆண்டும்
அதன் அளறிக்கவ, புள்ளிஅறிக்கைளின் மதிப்றிக்கமக் குறிக்குக்அறிக்கை அனுமதிக்கிுது,
அவ்விதத்தில ஓய்வூதி்ங்அறிக்கைளின் மட்டத்றிக்கதச் குறிக்குக்கிுது,” என்ு்கை சோர்.
இது்கை சம்கை சோன்ுசவ்கை சோரு
்கை சம்கை சோகடி்்கை சோன
பிற்்கை சம்கை சோக்குத்தன
்கை சமரம்்கை சமசவதற்கு அங்்கை சஅறிக்கை
ஒன்று்கை சம
இலறிக்கலை.

முறிக்குயுடன்
மக்்கை சர்கை சோனுக்கு

முறிக்குயிடுவதற்அறிக்கை்கை சோன CGT இன் சஅறிக்கை்கை சோள்றிக்கஅறிக்கை திவ்கை சோலை்கை சோனது, மற்றும்
தக்கை சோப்தங்அறிக்கைள்கை சோஅறிக்கை ஓய்வூதி்ங்அறிக்கைறிக்கள சவட்டுவதற்கும், சத்கை சோழிலை்கை சோளர்
கந்றிக்கதயின் சநறிமுறிக்குஅறிக்கைறிக்களத் தளர்த்துவதற்கும் மற்றும் பிு சிக்அறிக்கைன
நடவடிக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைளுக்கும் ஒப்புதல வழங்அறிக்கை அடுத்தடுத்து சவற்றி சமற்று
ஆட்சிக்கு
வந்த
பிசரஞ்ச
அரக்கை சோங்அறிக்கைங்அறிக்கைளுடன்
சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கை
அதிஅறிக்கை்கை சோரத்துவம் சநருக்அறிக்கைம்கை சோஅறிக்கை ஒத்துறிக்கழத்து வந்திருப்மதன் ம்கை சோஅறிக்கைம்கை சோஅறிக்கை
அறிக்கமந்துள்ளது. புதி் முதலை்கை சோளித்துவ எதிர்ப்புக் அறிக்கைட்சியில (NPA)
இருந்து
லூத்
ஊவ்றி்கை ச்ர்
(LO)
வறிக்கரயில
்கை சஜ்கை சோன்-லூக்
சமசலைன்்கை சக்கை சோனின் அடிமணி்்கை சோ பிர்கை சோன்ஸ் (La France Insoumise) அறிக்கைட்சி
வறிக்கரயில
ஒட்டுசம்கை சோத்த
பிசரஞ்ச
்கை சம்கை சோலி-இடதும்
ஓய்வூதி்
சவட்டுக்அறிக்கைறிக்களத் திரும்ம சமு சகய்் மக்்கை சர்கை சோனுக்கு அழுத்தமளிக்அறிக்கை
முடியும் என்று வ்கை சோதிடுவதில சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைறிக்கள ஆதரிக்கின்ுன.
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளின்
வ்கை சோழ்க்றிக்கஅறிக்கை
தரங்அறிக்கைள்
மற்றும்
ஜனந்கை சோ்அறிக்கை
உரிறிக்கமஅறிக்கைறிக்களப்
ம்கை சோதுஅறிக்கை்கை சோப்மதற்கு
மக்்கை சர்கை சோறிக்கனப்
மதவியிலிருந்து
கீழிுக்குவதற்அறிக்கை்கை சோன, கர்வ்கை சதக நிதி் பிரபுத்துவத்தின் சம்கை சோருள்கை சோத்கை சோர
மற்றும்
அரசி்ல
அதிஅறிக்கை்கை சோரத்றிக்கத
நசக்குவதற்அறிக்கை்கை சோன,
மற்றும்
முதலை்கை சோளித்துவத்றிக்கத ஒரு ்கை சக்கை சோகலிக கமுத்கை சோ்த்றிக்கதக் சஅறிக்கை்கை சோண்டு பிரதியீடு
சகய்வதற்அறிக்கை்கை சோன ஒரு ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டம் அவசி்ப்மடுகிுது.
இன்றிக்கு்
பூ்கை சஅறிக்கை்கை சோளம்ப்மட்ட
முதலை்கை சோளித்துவத்தில,
புரட்சிஅறிக்கைர
ம்கை சோறிக்கதறிக்க்த் தவிர சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள் ்கை சவறு முன்்கை சன்கை சோக்கி் ம்கை சோறிக்கதறிக்க்க்
அறிக்கை்கை சோண முடி்்கை சோது. பிர்கை சோன்சிலும் கர்வ்கை சதக அளவிலும் சவடித்து வரும்
்கை சம்கை சோதலஅறிக்கைள், தக்கை சோப்தங்அறிக்கைள்கை சோஅறிக்கை முதிர்ந்துள்ள பூ்கை சஅறிக்கை்கை சோளம்ப்மட்ட கமூஅறிக்கை
முரண்ம்கை சோடுஅறிக்கைளின் விறிக்களசம்கை சோருள்கை சோகும். 1991 இல ஸ்ர்கை சோலினிகத்த்கை சோல
்கை சக்கை சோவி்த் ஒன்றி்ம் அறிக்கைறிக்கலைக்அறிக்கைப்மட்டதற்குப் பிந்றிக்கத், அதுவம்
குறிப்ம்கை சோஅறிக்கை 2008 சம்கை சோறிவக்குப் பிந்றிக்கத் கஅறிக்கை்கை சோப்தம், சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள்கை சோல
்கை சத்கை சோற்றுவிக்அறிக்கைப்மட்ட
சகலவவளம்
இறிக்கடவிட்கை சோது
சமரும்
மணக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைளின்
றிக்கமஅறிக்கைளுக்கு
ம்கை சோற்ுப்மட்டுள்ளறிக்கதயும்,
ஆப்அறிக்கை்கை சோனிஸ்த்கை சோனில இருந்து சிரி்்கை சோ மற்றும் ம்கை சோலி வறிக்கரயிலும்
ஏஅறிக்கை்கை சோதிமத்தி் ்கை சம்கை சோர்அறிக்கைறிக்களயும் அறிக்கைண்டுள்ளது.
ஓர் அறிக்கர நூற்ு்கை சோண்டுக்கு முன்னர், ஸ்ர்கை சோலினிக பிசரஞ்ச அறிக்கைம்யூனிஸ்ட்
அறிக்கைட்சி கிசரனல (Grenelle) ஒப்மந்தங்அறிக்கைளின் கூலி உ்ர்வஅறிக்கைளுக்குப்
பிரதியீட்கை சோஅறிக்கை ்கை சம 1968 சம்கை சோது ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தத்தின் புரட்சிஅறிக்கைர
கந்தர்ப்மத்றிக்கத விற்றுத் தள்ளி்து. தக்கை சோப்தங்அறிக்கைள்கை சோஅறிக்கை சத்கை சோழிலதுறிக்கு
அழிப்பு மற்றும் சமரும் மணக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைளுக்கு வரி விட்டுக்சஅறிக்கை்கை சோடுப்புஅறிக்கைள்கை சோல
ந்கை சோகம்கை சோக்அறிக்கைப்மட்டுள்ள இன்றிக்கு் ஐ்கை சர்கை சோப்பி் முதலை்கை சோளித்துவத்த்கை சோல
அது்கை சம்கை சோன்ு விட்டுக்சஅறிக்கை்கை சோடுப்புஅறிக்கைறிக்கள வழங்அறிக்கை முடி்்கை சோது. மக்்கை சர்கை சோன் நூறு
பிலலி்ன்
அறிக்கைணக்அறிக்கை்கை சோன
யூ்கை சர்கை சோக்அறிக்கைறிக்கள
இர்கை சோணுவத்திற்கும்
பிலலி்னர்அறிக்கைளுக்கும் ம்கை சோய்ச்சி உள்ள்கை சோர் — அதுவம் அறிக்கைடந்த்கை சோண்டு அவர்
மிஅறிக்கைவம் ஆழம்கை சோஅறிக்கை சவறுக்அறிக்கைப்மட்டவர்கை சோஅறிக்கை ஆன பின்னரும் கூட,
ஒரு்கை சவறிக்கள
அவர்
எப்்கை சம்கை சோ்கை சதனும்
"மஞ்கள்
சீருறிக்கட"
்கை சம்கை சோர்கை சோட்டக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைளின் அறிக்கைரங்அறிக்கைளில வீழ்ந்த்கை சோல அவறிக்கர மீட்மதற்அறிக்கை்கை சோஅறிக்கை 24
மணி ்கை சநரமும் ஒரு சு ஹெலிஅறிக்கை்கை சோப்டர் நிறுத்த ்கை சவண்டியிருந்தது.
அறிக்கைடந்த்கை சோண்டு "மஞ்கள் சீருறிக்கட" ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைள், ஏற்அறிக்கைன்கை சவ,
சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கை
அதிஅறிக்கை்கை சோரத்துவத்தில
இருந்து
ச்்கை சோதீனம்கை சோஅறிக்கை
ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்அறிக்கைப்மட்ட
கமூஅறிக்கை
்கை சம்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளின்
க்கை சோத்தி்க்கூறிக்கு
எடுத்துக்அறிக்கை்கை சோட்டி உள்ளனர். சத்கை சோழிலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைம் ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்திற்குள்
நஅறிக்கைர்கின்ு
்கை சவறிக்களயில,
்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்றிக்கத
சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கை
அதிஅறிக்கை்கை சோரத்துவத்திலிருந்து ச்்கை சோதீனம்கை சோஅறிக்கை எவ்வ்கை சோறு ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமப்மது
மற்றும் சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளின் கிளர்ச்சிஅறிக்கைரம்கை சோன இ்க்அறிக்கைத்றிக்கத மக்்கை சர்கை சோனுடன்
பிறிக்கணப்மதற்அறிக்கை்கை சோன அதன் மு்ற்சிஅறிக்கைறிக்கள எவ்வ்கை சோறு இறிக்கணப்மது என்ம்கை சத
முக்கி் பிரச்சிறிக்கன்்கை சோகும்.
சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளில இருந்து ச்்கை சோதீனம்கை சோன நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை குழுக்அறிக்கைறிக்களக்
அறிக்கைட்டறிக்கமப்மதற்அறிக்கை்கை சோன ்கை சம்கை சோர்கை சோட்ட்கை சம இப்்கை சம்கை சோது முக்கி்ம்கை சோனத்கை சோகும். 1936

பிசரஞ்ச சம்கை சோது ்கை சவறிக்கலைநிறுத்தம் சவடிப்மதற்கு ஓர்கை சோண்டுக்கு முன்னர்,
லி்கை ச்்கை சோன் ட்சர்கை சோட்ஸ்கி பிர்கை சோன்ஸ் எங்்கை சஅறிக்கை சகலகிுது (Whither France)
என்மதில, அது்கை சம்கை சோன்ு குழுக்அறிக்கைள் த்கை சோன் "சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைம் மற்றும் அறிக்கைட்சி
எந்திரத்தின் எதிர்புரட்சிஅறிக்கைர எதிர்ப்றிக்கம உறிக்கடப்மதற்அறிக்கை்கை சோன ஒ்கை சர வழிவறிக்கஅறிக்கை"
என்று எழுதின்கை சோர். ்கை சம்கை சோலஷிவிக் புரட்சியில அதிஅறிக்கை்கை சோரத்றிக்கதக் றிக்கஅறிக்கைப்மற்றி்,
1917
இல
ரஷ்்
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள்கை சோல
உருவ்கை சோக்அறிக்கைப்மட்ட
்கை சக்கை சோவி்த்அறிக்கைளுடன் அவற்றிக்கு ஒப்பிட்டு, அவர் எழுதின்கை சோர்:
ஒரு
தற்அறிக்கை்கை சோப்பு
்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்தில
பிர்கை சோன்சின்
சமருந்திரள்கை சோன மக்அறிக்கைறிக்கள ஐக்கி்ப்மடுத்துவதும் மற்றும்
வரவிருக்கும் த்கை சோக்குதலுக்அறிக்கை்கை சோஅறிக்கை இந்த சமருந்திரள்கை சோன
மக்அறிக்கைளுக்கு அவர்அறிக்கைளின் சக்கை சோந்த மலைத்றிக்கதக் குறித்த
நனறிக்கவ உட்புஅறிக்கைத்துவது்கை சம இப்்கை சம்கை சோறிக்கத் அறிக்கைட்டத்தில
நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை
குழுக்அறிக்கைளின்
மணி்்கை சோஅறிக்கை
உள்ளன.
விட்ங்அறிக்கைள் நிஜம்கை சோன ்கை சக்கை சோவி்த்அறிக்கைறிக்கள எட்டும்கை சோ என்மது
பிர்கை சோன்சில
தற்்கை சம்கை சோறிக்கத்
சிக்அறிக்கைலை்கை சோன
நிறிக்கலைறிக்கம,
புரட்சிஅறிக்கைரம்கை சோன இறுதி தீர்ம்கை சோனங்அறிக்கைறிக்களக் அறிக்கைட்டவிழ்த்து
விடும்கை சோ இலறிக்கலை்்கை சோ என்மறிக்கதச் க்கை சோர்ந்துள்ளது.
ந்கை சோன்அறிக்கை்கை சோம் அகிலைத்தின் அறிக்கனத்துலைஅறிக்கைக் குழுவின் (ICFI) பிசரஞ்ச
பிரிவ்கை சோன ்கை சக்கை சோகலிக கமத்துவக் அறிக்கைட்சி (Parti de l'égalité socialiste – PES)
பிர்கை சோன்சிலும் கர்வ்கை சதக அளவிலும் சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள் மத்தியில இந்த
முன்்கை சன்கை சோக்றிக்கஅறிக்கைப் மரந்தளவில விவ்கை சோதிக்கும்கை சோறு வலியுறுத்துகிுது. வர்க்அறிக்கை
்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்தின் ஓர் உலைஅறிக்கைள்கை சோவி் மீசளழுச்சிக்கு மத்தியில, மக்்கை சர்கை சோன்
அரக்கை சோங்அறிக்கைத்திற்கும் சத்கை சோழிலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்திற்கும் இறிக்கட்கை ச் அபிவிருத்தி
அறிக்கடந்து வரும் ்கை சம்கை சோதலை்கை சோனது, ்கை சக்கை சோகலிகத்திற்அறிக்கை்கை சோன ஒரு புரட்சிஅறிக்கைர
்கை சம்கை சோர்கை சோட்டம் மீண்டும் அரசி்ல திட்டநிரலில நிற்கிுது என்மதற்அறிக்கை்கை சோன ஓர்
அறிகுறி்்கை சோகும். இதற்கு, சத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளினதும், மற்றும் புதி்
முதலை்கை சோளித்துவ எதிர்ப்பு அறிக்கைட்சி அலலைது அடிமணி்்கை சோ பிர்கை சோன்ஸ் ்கை சம்கை சோன்ு
அறிக்கைட்சிஅறிக்கைளில உள்ள அவற்றின் ம்கை சோதுஅறிக்கை்கை சோவலைர்அறிக்கைளினதும் எதிர்புரட்சிஅறிக்கைர
எதிர்ப்பில இருந்து முறித்துக் சஅறிக்கை்கை சோள்வது அவசி்ம்கை சோகும்.
சமருந்திரள்கை சோன மக்அறிக்கைளின் சவடிப்ம்கை சோர்ந்த எதிர்ப்பின் முன்ன்கை சோல, ஒரு
கமூஅறிக்கை எதிர்புரட்சிறிக்க் திணிப்மதற்அறிக்கை்கை சோன மக்்கை சர்கை சோனின் மு்ற்சிஅறிக்கைறிக்கள
ஒவ்சவ்கை சோரு ந்கை சோட்டிலும் முதலை்கை சோளித்துவ வர்க்அறிக்கைம் உன்னிப்ம்கை சோஅறிக்கை அறிக்கைவனித்து
வருகிுது.
பிர்கை சோன்சில
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைள்
முஅறிக்கைங்சஅறிக்கை்கை சோடுக்கும்
பிரச்சிறிக்கனஅறிக்கைறிக்களத் தீர்க்அறிக்கை அங்்கை சஅறிக்கை எந்த ்கை சதசி் ம்கை சோறிக்கதயும் இலறிக்கலை.
இந்தப் ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்தில, ஐ்கை சர்கை சோப்ம்கை சோ எங்கிலும் மற்றும் கர்வ்கை சதக அளவில
உள்ள அவர்அறிக்கைளின் வர்க்அறிக்கை க்கை சஅறிக்கை்கை சோதர க்கை சஅறிக்கை்கை சோதரிஅறிக்கை்கை சள பிசரஞ்ச
சத்கை சோழிலை்கை சோளர்அறிக்கைளுக்அறிக்கை்கை சோன சிுந்த கூட்ட்கை சோளிஅறிக்கைள்கை சோவர். ்கை சநட்்கை சட்கை சோ கூட்டணியின்
்கை சம்கை சோர் கதித்திட்டங்அறிக்கைள் மற்றும் கர்வ்கை சதக நிதி் கந்றிக்கதஅறிக்கைளின்
உம்கை சோ்ங்அறிக்கைளுக்கு எதிர்கை சோஅறிக்கை, ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டத்தில சத்கை சோழிலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்தின்
கர்வ்கை சதக ஐக்கி்த்றிக்கத ஏற்மடுத்துவ்கை சத தீர்க்அறிக்கைம்கை சோன ்கை சஅறிக்கைள்வி்்கை சோகும்.
பிசரஞ்ச ்கை சக்கை சோகலிக கமத்துவக் அறிக்கைட்சி (PES) நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை குழுக்அறிக்கைறிக்களக்
அறிக்கைட்டறிக்கமக்அறிக்கை வலியுறுத்துகிுது, அதன் மூலைம்கை சோஅறிக்கை்கை சவ சத்கை சோழிலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைம்
அதன் சம்கை சோருள்கை சோத்கை சோர மற்றும் சத்கை சோழிலதுறிக்கு மலைத்றிக்கத ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்அறிக்கை
முடியும், அதன் ்கை சம்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைறிக்கள கர்வ்கை சதக அளவிலும் இறிக்கணத்து,
கமூஅறிக்கைத்றிக்கத புரட்சிஅறிக்கைரம்கை சோனரீதியில மறுஒழுங்அறிக்கைறிக்கமப்பு சகய்வதற்அறிக்கை்கை சோன
அடித்தளத்றிக்கத அறிக்கமக்அறிக்கை முடியும். இதற்குள் இருந்து த்கை சோன், PES,
சத்கை சோழிலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்தின் ச்்கை சோதீனம்கை சோன அறிக்கமப்புஅறிக்கைளுக்கு அரச
அதிஅறிக்கை்கை சோரத்றிக்கதக் றிக்கஅறிக்கைம்கை சோற்றுவதற்கும், நிதியி்ல பிரபுத்துவத்றிக்கதப்
மறிமுதல சகய்வதற்கும் மற்றும் சம்கை சோருள்கை சோத்கை சோர வ்கை சோழ்றிக்கவ தனி்்கை சோர்
இலை்கை சோமத்திற்அறிக்கை்கை சோஅறிக்கை அலலை்கை சோது, கமூஅறிக்கை ்கை சதறிக்கவயின் அடிப்மறிக்கடயில
மறுஒழுங்கு சகய்வதற்கும்கை சோன ஓர் அரசி்ல மூ்கை சலை்கை சோம்கை சோ்த்றிக்கத
முன்சனடுக்கிுது.

