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கவன்னியியாக் இல் இருந்து வில்லிு வில்லியய வல்லியே வரி:
பிிியான்சில் வர்க்க ு வில்லிய்ியாிியாட்டமும
விலியாற்றுப் ்டிப்பில்லியே வரிப்பினைகளும
Alex Lantier,

தொழழிலழளர்களின்

ஓய்வூதிய நலன்கநலன்களள தன்களை வெட்டுன்களை வெொற்கழன
பிதிரெஞ்சு ஜனழதிபதி மக்ி மக்ரிரெழனின் முயற்சிகளுக்கு எதிிரெழக,
நழட்டின்
தபரும்பகுதிகளில்
இிரெயில்
மற்றும்
ொநலன்களிரென்களை வெழி
ி மக்ரபழக்குன்களை வெிரெத்து உள்கட்டநலன்களமப்நலன்களப முடக்க, இம்மழொம் மில்லியன்
கணக்கழனன்களை வெர்கள் ஆர்ப்பழட்டங்கள் மற்றும் தபழதுத்துநலன்களற
ி மக்ரன்களை வெநலன்களலநிறுத்ொங்களில் பங்தகடுத்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் ஓய்வு தபற்ற பிதிரெஞ்சு இிரெழணுன்களை வெத் ொளபதிகளின்
ொநலன்களலன்களை வெர் தஜனிரெல் பியர் டு வில்லிி மக்ரய, திங்களன்று, நடந்து
ன்களை வெரும் நழடுொழுவிய ி மக்ரன்களை வெநலன்களலநிறுத்ொ இயக்கத்திற்கு எதிிரெழக
கடுநலன்களமயழன ஒடுக்குமுநலன்களறநலன்களய ி மக்ரமற்தகழள்ளக் ி மக்ரகழரினழர்.
அன்களை வெிரெது இந்ொ அறிக்நலன்களக பிிரெழன்ஸ் தொழழிலழளர்களுக்கு
மட்டுமல்ல, சர்ன்களை வெி மக்ரொச அளவில் தொழழிலழளர்களுக்கு ஓர்
எச்சரிக்நலன்களகயழக
எடுத்துக்
தகழள்ளப்பட
ி மக்ரன்களை வெண்டும்.
முொலழளித்துன்களை வெ சமூகம், ஜனநழயக ஆட்சி முநலன்களறகளுக்கு
இணக்கமற்றவிொத்திலழன
சமூக
சமத்துன்களை வெமின்நலன்களமயின்
அளவினழல் பிளவுபட்டுள்ள நிநலன்களலயில், ஆளும் உயிரெடுக்கன்
கன்நலன்களனகள் ஓர் இிரெத்ொந்ி மக்ரொழய்ந்ொ இிரெழணுன்களை வெ சர்ன்களை வெழதிகழிரெத்திற்கு
அழுத்ொம்தகழடுத்து ன்களை வெருகன்றன.
கடந்ொழண்டில் ஏற்கனி மக்ரன்களை வெ மக்ி மக்ரிரெழன், சமூக சமத்துன்களை வெமின்நலன்களமக்கு
எதிிரெழன "மஞ்சள் சீருநலன்களட" ி மக்ரபழிரெழட்டங்கள், மழணன்களை வெர்கள்
ி மக்ரபழிரெழட்டங்கள் மற்றும் இப்ி மக்ரபழது ி மக்ரன்களை வெநலன்களலநிறுத்ொக்கழிரெர்களுக்கு
எதிிரெழக தொழடர்ச்சியழன ஒடுக்குமுநலன்களறக்கு உத்ொிரெவிட்டுள்ளழர்.
கன்களை வெச ன்களை வெழகனங்கநலன்களளயும், நீர்ப்பீய்ச்சிகள், நலன்களகத்துப்பழக்ககள்
மற்றும் இிரெப்பர் ி மக்ரொழட்டழக்கள் நிிரெப்பிய துப்பழக்ககள் ஏந்திய
ஆயிிரெக்
கணக்கழன
கலகம்
ஒடுக்கும்
தபழலிநலன்களக
ி மக்ரபழிரெழட்டக்கழிரெர்கள் எதிர்தகழண்டுள்ளனர். இிரெண்டழம் உலகப்
ி மக்ரபழரில் 1940-1944 இன் நழஜிகளின் ஆக்கிரெமிப்பிற்க்குப் பின்னர்
பிிரெழன்சின் மிகப்தபரிய அிரெசு ஒடுக்குமுநலன்களற அநலன்களலயில், 10,000
க்கும் அதிகமழன ி மக்ரபழிரெழட்டக்கழிரெர்கள் நலன்களகது தசய்யப்பட்டு
விசழிரெநலன்களணக்கழக சிநலன்களறயில் அநலன்களடக்கப்பட்டுள்ளனர், 4,000 க்கும்
அதிகமழனன்களை வெர்கள்
கழயப்பட்டனர்,
இிரெண்டு
டஜன்
கணக்கழனன்களை வெர்கள்
இிரெப்பர்
ி மக்ரொழட்டழக்களழல்
கண்கநலன்களள
இழந்ொனர், தபழலிஸ் நலன்களகதயறி குண்டுகளுக்கு ஐந்து ி மக்ரபர்
கிரெங்கநலன்களள இழந்துள்ளனர், வீதியருி மக்ரக பழர்த்துக் தகழண்டிருந்ொ
ஒருன்களை வெர் தகழல்லப்பட்டுள்ளழர்.
மழர்ச்சில், பழரீஸ் மழன்களை வெட்ட இிரெழணுன்களை வெ ொளபதி தஜனிரெல் புரூி மக்ரனழ
லு ி மக்ரிரெ குறிப்பிடுநலன்களகயில், ி மக்ரபழிரெழட்டக்கழிரெர்கள் மீது துப்பழக்கச்
சூடு நடத்ொ சிப்பழய்களுக்கு அன்களை வெர் அதிகழிரெமளித்திருந்ொொழக
தொரிவித்ொழர். இதுி மக்ரபழன்ற உத்ொிரெவு 1948 க்குப் பின்னர்
பிிரெழன்சில் முொல்முநலன்களறயழக பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்ொது.
இவ்ன்களை வெழறிருக்நலன்களகயிலும், டு வில்லிி மக்ரய சமூக ி மக்ரபழிரெழட்டம் மீொழன
ஒடுக்குமுநலன்களற
இன்னமும்
அதிகளவில்
அதிகரிக்கப்பட
ி மக்ரன்களை வெண்டுதமன ன்களை வெலியுறுத்தினழர். தசவ்ன்களை வெழய்கழநலன்களம மில்லியன்
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கணக்கழனன்களை வெர்களின் பலமழன ி மக்ரபழிரெழட்ட ஆர்ப்பழட்டம் பற்றி
வின்களை வெழதிக்க மக்ி மக்ரிரெழனும் பிிரெொம மந்திரி எட்ன்களை வெழர்ட் பிலிப்பும்
இிரெழணுன்களை வெ ொளபதிகள் மற்றும் தொழழிற்சங்க நிர்ன்களை வெழககளுடன்
இிரெகசிய
கூட்டங்களுக்குத்
ொயழரிப்பு
தசய்து
தகழண்டிருந்ொி மக்ரபழது, டு வில்லிி மக்ரய RTL க்குப் பின்ன்களை வெருமழறு
தொரிவித்ொழர்: “நழம் உறுதித்ொன்நலன்களமக்கும் மனிொழபிமழனத்திற்கும்
இநலன்களடி மக்ரய முநலன்களறயழன சமநிநலன்களலநலன்களய மீளஸ்ொழபிக்க ி மக்ரன்களை வெண்டும். …
நம் நழட்டில் ி மக்ரபழதுமழனளவுக்கு உறுதித்ொன்நலன்களம இல்நலன்களல,”
என்றழர்.
2022
இல்
நன்களை வெபழசிசன்களை வெழொ
ஜனழதிபதி
ி மக்ரன்களை வெட்பழளிரெழக
நிறுத்ொப்படலழதமன இப்ி மக்ரபழது பரிசீலிக்கப்பட்டு ன்களை வெரும் டு
வில்லிி மக்ரய, தொழழிலழளர்களுக்கும் அிரெசுக்கும் இநலன்களடி மக்ரய எழுந்து
ன்களை வெரும் ி மக்ரமழொல் குறித்து அன்களை வெரின் அச்சத்நலன்களொ ன்களை வெலியுறுத்தினழர்.
“ன்களை வெழிநடத்துபன்களை வெர்களுக்கும்
கீழ்படிந்து
நடப்பன்களை வெர்களுக்கும்
இநலன்களடி மக்ரய ஓர் இநலன்களடதன்களை வெளி எழுந்துள்ளது. இந்ொ இநலன்களடதன்களை வெளி
ஆழமழனது. ஏற்கனி மக்ரன்களை வெ 'மஞ்சள் சீருநலன்களடயழளர்கள்' இொன் முொல்
அறிகுறியழக இருந்ொனர்,” என்று கூறிய டு வில்லிி மக்ரய, “நழம்
ஒழுங்நலன்களக மீளநலன்களமக்க ி மக்ரன்களை வெண்டும்; விடயங்கள் இவ்விொத்தில்
தொழடிரெக் கூடழது,” என்றழர்.
பிதிரெஞ்சு மக்களில் மூன்றில் இிரெண்டு பங்கனிரெழல் எதிர்க்கப்படும்
இந்ொ ஆழ்ந்ொ சமூக தன்களை வெட்டுக்களுக்கு எதிிரெழன ி மக்ரபழிரெழட்டங்கநலன்களள
நசுக்க, துல்லியமழக அன்களை வெர்கள் இன்னும் எத்ொநலன்களன ி மக்ரபநலன்களிரெக்
தகழல்ல இருக்கறழர்கள் மற்றும் முடமழக்கவும் சிநலன்களறயில்
அநலன்களடக்கவும் இருக்கறழர்கள் என்பநலன்களொ டு வில்லிி மக்ரயயும்
மக்ி மக்ரிரெழனும் கூறவில்நலன்களல. ஆனழல் தொழழிலழள ன்களை வெர்க்கத்திற்கு
எதிிரெழன ஒரு ன்களை வென்முநலன்களற ி மக்ரபழிரெழட்டத்நலன்களொ அது தொழடுத்து
ன்களை வெருகறது என்பதில் ஆளும் ன்களை வெர்க்கம் மிகத் தொளின்களை வெழக
நனவுபூர்ன்களை வெமழக
உள்ளது.
டு
வில்லிி மக்ரய
எொற்கு
ன்களை வெக்கழலத்துன்களை வெழங்குகறழர்
என்பநலன்களொ
புரிந்து
தகழள்ள
ி மக்ரன்களை வெண்டுமழனழல், ஒருன்களை வெர் டு வில்லிி மக்ரய இன் முன்ி மக்ரனழடிகள்
தொழழிலழளர்களுக்கு எதிிரெழக அதிக "உறுதித்ொன்நலன்களம" உடன்
நடந்து தகழண்ட ி மக்ரபழது என்ன நடந்ொது என்பநலன்களொ நிநலன்களனவுக்கூிரெ
ி மக்ரன்களை வெண்டும்.
தநப்ி மக்ரபழலியனின் ி மக்ரபழர்களில் பிிரெழன்சின் ி மக்ரொழல்வியிலிருந்து
உதித்திருந்ொ முடியழட்சிகளுக்கு எதிிரெழக, 1848 இல், ஐி மக்ரிரெழப்பழ
எங்கலுமழன புிரெட்சியுடன் தொழழிலழளர்கள் களர்ந்தொழுந்ொனர்.
ஜ ஜூனில், முொலழளித்துன்களை வெ குடியிரெசு, ி மக்ரன்களை வெநலன்களலன்களை வெழய்ப்பற்றன்களை வெர்களுக்கு
ி மக்ரன்களை வெநலன்களலகள் ன்களை வெழங்குன்களை வெொற்கழக அநலன்களமக்கப்பட்டிருந்ொ ி மக்ரொசிய
தொழழில்பட்டநலன்களறகநலன்களளத் திடீதிரென மூடுன்களை வெொற்கு முயன்றி மக்ரபழது,
பழரீசில்
தொழழிலழளர்கள்
ன்களை வெறுநலன்களம
மற்றும்
பட்டினிக்கு
ன்களை வெழின்களை வெகுக்கும்
அந்ொ
தகழள்நலன்களகநலன்களயத்
ொடுக்க
வீதிகளில்
இறங்கனர். இொற்கு விநலன்களடயிறுப்பழக, தஜனிரெல் எி மக்ரஜன்
கன்களை வென்னியழக் ஜ ஜூன் மழொ தினங்களின் பழரிய படுதகழநலன்களலக்கழக
ஆயுொப்பநலன்களட மற்றும் பழதுகழப்புப் பநலன்களடகளுக்குத் ொநலன்களலநலன்களம

ொழங்கனழர். அதில் 3,000 க்கும் அதிகமழன தொழழிலழளர்கள்
தகழல்லப்பட்டனர், 25,000 ி மக்ரபர் நலன்களகது தசய்யப்பட்டனர் மற்றும்
11,000
ி மக்ரபர்
சிநலன்களறயில்
அநலன்களடக்கப்பட்டனர்
அல்லது
அல்ஜீரியழவுக்கு நழடு கடத்ொப்பட்டனர்.
புரூஸ்சியழவுக்கு எதிிரெழன பிிரெழன்சின் ி மக்ரபழருக்கு மத்தியில்,
ொற்கழப்புக்கழக பழரீஸ் நகிரெழல் ன்களை வெழங்கப்பட்ட பீிரெங்ககநலன்களள, மழர்ச்
1871 இல், பிதிரெஞ்சு மூன்றழம் குடியிரெசு திருடியொன் மூலமழக
அந்நகநலன்களிரெ நிிரெழயுொபழணிக்க முயன்றி மக்ரபழது, மீண்டும் புிரெட்சி
தன்களை வெடித்ொது. தொழழிலழள ன்களை வெர்க்க கம்யூன் பழரீசில் அதிகழிரெத்நலன்களொப்
பிடித்ொது. ஆனழல், கழல அன்களை வெகழசம் கநலன்களடத்ொதும், மற்றும்
புரூஸ்சிய இிரெழணுன்களை வெ ொளபதியின் ஒத்துநலன்களழப்புடன், தஜனிரெல்
பழட்ரிஸ் டு மக்-மழி மக்ராழன் இன் கீழ் பிதிரெஞ்சு இிரெழணுன்களை வெம் ி மக்ரம
மழொம்
பழரீஸ்
மீது
பநலன்களடதயடுத்து
களர்ச்சி
தசய்ொ
தொழழிலழளர்கநலன்களளக் தகழன்று குவித்ொது.
ொழிரெழளன்களை வெழொ
ன்களை வெிரெலழற்றழளர்
அி மக்ரடழல்ஃப்
திி மக்ரயர்
இன்
ஆய்வுகளின்படி,
பிதிரெஞ்சு
மூன்றழம்
குடியிரெசு
20,000
தொழழிலழளர்கநலன்களளக் தகழன்றொழகவும், 60,000 ி மக்ரபர் நலன்களகது
தசய்யப்பட்டொழகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ி மக்ரம 24 இல், பழரீசில்
இழின்களை வெழர்ந்ொ இிரெத்ொந்ி மக்ரொழய்ந்ொ பழரிய படுதகழநலன்களல ன்களை வெழிரெம்
கட்டவிழ்ந்ொ ி மக்ரபழது, திி மக்ரயர், “நழன் இிரெத்ொக் கழட்டழற்நலன்களற
ஓடவிட்டிருக்கி மக்ரறன்,”
என்று
ி மக்ரொசிய
நழடழளுமன்றத்தில்
தபருநலன்களமபீற்றினழர்.
அந்ொ
சகழப்திய
ொநலன்களலச்சிறந்ொ
புிரெட்சியழளர்களழல்
மீளழய்வுதசய்யப்பட்ட இதுி மக்ரபழன்ற கசப்பழன சர்ன்களை வெி மக்ரொச ன்களை வெர்க்க
ி மக்ரபழிரெழட்ட அனுபன்களை வெங்களில் இருந்து தபறப்பட்ட அிரெசும்
புிரெட்சியும் என்ற மழர்க்சிச ொத்துன்களை வெம் ொழன், அக்ி மக்ரடழபர் 1917
புிரெட்சியின்
ி மக்ரபழது
ிரெஷ்யழவில்
தொழழிலழள
ன்களை வெர்க்கம்
அதிகழிரெத்நலன்களொக் நலன்களகப்பற்ற ன்களை வெழிகழட்டி இருந்ொது.
1884 இல் கழர்ல் மழர்க்ஸ் உடன் ன்களை வெழழ்ந்ொ ொநலன்களலச்சிறந்ொ சகசிந்ொநலன்களனயழளர் பிதிரெதடரிக் ஏங்தகல்ஸ் எழுதினழர், அிரெசு
"மக்கள் ொம்நலன்களம ஓர் ஆயுொப்பநலன்களடயழக ஒழுங்கநலன்களமத்துக்
தகழள்ன்களை வெநலன்களொ அிரெசழனது ஒரு தபழது அதிகழிரெமழக ஒருி மக்ரபழதும்
ஏற்றுக்தகழள்ளழது".
“இந்ொ
சிறப்பு
தபழது
அதிகழிரெம்
ி மக்ரொநலன்களன்களை வெப்படுன்களை வெது ஏதனன்றழல், ன்களை வெர்க்கங்களழக பிளவுபட்ட பின்னர்
மக்களின்
ஆயுொி மக்ரமந்திய
சுய-நடன்களை வெடிக்நலன்களக
அநலன்களமப்நலன்களப
ஏற்றுக்தகழள்ன்களை வெது சழத்தியமில்லழமல் ி மக்ரபழய்விடுன்களை வெொழல் இந்ொ
சிறப்பு தபழது அதிகழிரெம் ி மக்ரொநலன்களன்களை வெப்படுகறது... இந்ொ தபழது
அதிகழிரெம் ஒவ்தன்களை வெழரு அிரெசிலும் நிலவுகறது; இது தன்களை வெறுமி மக்ரன
ஆயுொப்பநலன்களடகநலன்களள மட்டும் தகழண்டிருக்கவில்நலன்களல மழறழக
சடரீதியில் உொவிகநலன்களளயும், சிநலன்களறச்சழநலன்களலகள், மற்றும் அநலன்களனத்து
ன்களை வெநலன்களகயழன அச்சுறுத்தும் அநலன்களமப்புகநலன்களளயும் தகழண்டுள்ளது...
எவ்ன்களை வெழறழயினும் அிரெசுக்குள் ன்களை வெர்க்க முிரெண்பழடுகள் இன்னும்
அதிக கூர்நலன்களமயழகும் விகொத்திற்கு ஏற்ப அதுவும் பலமழக
அதிகரிக்கறது.”
இதிலிருந்து
ொழன்,
ஆளும்
ன்களை வெர்க்கத்தின்
எதிர்புிரெட்சிகிரெ
ன்களை வென்முநலன்களறநலன்களய நசுக்க தொழழிலழளர்கி மக்ரள அிரெசு அதிகழிரெத்நலன்களொ
நலன்களகப்பற்றவும், ி மக்ரசழசலிச தகழள்நலன்களககள் மூலமழக சமூக
சமத்துன்களை வெத்நலன்களொ
உருன்களை வெழக்கவும்,
அிரெசு
உதிர்த்தொழுன்களை வெொற்கு
கழிரெணமழன
சமூகம்
ன்களை வெர்க்கங்களழக
பிளவுபட்டிருப்பநலன்களொ
முடிவிற்கு
தகழண்டுன்களை வெிரெவும்
ி மக்ரன்களை வெண்டிய
அன்களை வெசியம்
தபருக்தகடுக்கன்றது. பழரீஸ் கம்யூனுக்கு பின்னர் கட்டத்ொட்ட
150 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. இருப்பினும் ஏங்தகல்ஸின்
பகுப்பழய்வு இன்று பிிரெழன்சிலும் உலதகங்கலும் உநலன்களழக்கும்
மக்கள் முகங்தகழடுக்கும் தீர்க்கமழன ி மக்ரகள்விகநலன்களள இன்னமும்
தொளின்களை வெழக எடுத்துக் கழட்டி ன்களை வெருகறது.

கடந்ொ
இிரெண்டழண்டுகள்,
அதமரிக்க
ன்களை வெழகனத்துநலன்களற
தொழழிலழளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ி மக்ரன்களை வெநலன்களலநிறுத்ொம் முொல்
அல்ஜீரியழ, தலபனழன், ஈிரெழக், சிலி, தபழலிவியழ மற்றும்
அொற்கு அப்பழலும் சமத்துன்களை வெமின்நலன்களம மற்றும் சர்ன்களை வெழதிகழிரெத்திற்கு
எதிிரெழன தன்களை வெகுஜன ி மக்ரபழிரெழட்டங்கள் ன்களை வெநலன்களிரெயில், ி மக்ரபழிரெழட்டங்களின்
ஒரு தன்களை வெடிப்நலன்களபக் கண்டுள்ளன. ன்களை வெர்க்க ி மக்ரபழிரெழட்டத்தின் இந்ொ
உலகளழவிய மீதளழுச்சியழனது, ொசழப்ொங்களழக முொலழளித்துன்களை வெ
பூி மக்ரகழளமயமழக்கலழல் முதிர்ச்சியநலன்களடந்ொ சமூக முிரெண்பழடுகளின்
விநலன்களளன்களை வெழகும். 1991 ஸ்ிரெழலினிசத்ொழல் ி மக்ரசழவியத் ஒன்றியம்
கநலன்களலக்கப்பட்டொற்கு பிந்நலன்களொய, அதுவும் குறிப்பழக 2008
நிதியதபழறிவுக்குப் பிந்நலன்களொய சகழப்ொம், தொழழிலழளர்களழல்
ி மக்ரொழற்றுவிக்கப்பட்ட
தசல்ன்களை வென்களை வெளம்
ொயவுொழட்சண்யமின்றி
நிதியியல்
பிிரெபுத்துன்களை வெத்திற்கு
நலன்களகமழற்றப்பட்டநலன்களொயும்,
ஆப்கழனிஸ்ொழனில் இருந்து சிரியழ, லிபியழ மற்றும் மழலி
ன்களை வெநலன்களிரெயில் ஏகழதிபத்திய ி மக்ரபழர்கநலன்களளயும் கண்டுள்ளது.
இந்ொ ன்களை வெர்க்க எதிர்விி மக்ரிரெழொங்களினது தீவிிரெத்ொன்நலன்களமயின் அளவு,
உலதகங்கலும் இிரெழணுன்களை வெ மற்றும் தபழலிஸ் பநலன்களடகளின்
அசழொழிரெண
கட்டநலன்களமப்பழல்
எடுத்துக்கழட்டப்படுகறது.
ஓய்வூதியொழிரெர்களிடம் இருந்து பத்து பில்லியன் கணக்கழன
யூி மக்ரிரெழக்கநலன்களள
ன்களை வெங்ககளுக்குக்
நலன்களகமழற்றும்
மக்ி மக்ரிரெழனின்
தன்களை வெட்டுக்கள், முொலழளித்துன்களை வெ ன்களை வெர்க்க சர்ன்களை வெழதிகழிரெங்கள் தமல்லிய
திநலன்களிரெக்குப் பின்னழல் எந்ொளவுக்கு ஜனநழயக அிரெசுகள் என்று
தபயிரெளவுக்கு
உள்ளன
என்பநலன்களொ
எடுத்துக்கழட்டுகன்றன.
நீண்டகழல
முொலழளித்துன்களை வெ-ஜனநழயக
பழிரெம்பரியங்கநலன்களளக்
தகழண்ட பிிரெழன்ஸ் ி மக்ரபழன்ற நழடுகளிி மக்ரலி மக்ரய கூட, அிரெசு என்பது
ஆயுொி மக்ரமந்தியன்களை வெர்களின் அநலன்களமப்நலன்களப தகழண்டுள்ளது என்ற
மழர்க்சிச ன்களை வெலியுறுத்ொலின் யொழர்த்ொத்நலன்களொ கழண ி மக்ரன்களை வெண்டுமழனழல்,
ஒருன்களை வெர் ி மக்ரபழிரெழட்டங்களுக்கு அநலன்களழப்பு விடுக்கப்பட்ட ஏி மக்ரொனும்
ஒரு நழளில் பழரீஸ் வீதிகளில் நடந்து தசன்றழி மக்ரல ி மக்ரபழதுமழனது.
இது, ொற்ி மக்ரபழநலன்களொய அிரெசு மற்றும் சமூக ஒழுங்குமுநலன்களறநலன்களயப்
பழதுகழக்கும் ி மக்ரஜழன் லூக் தமதலன்ி மக்ரசழனின் அடிபணியழ
பிிரெழன்ஸ் (LFI) கட்சி ி மக்ரபழன்ற நடுத்ொிரெ ன்களை வெர்க்க, ி மக்ரபழலி-இடது
சக்திகளின் தின்களை வெழல்நிநலன்களலநலன்களமநலன்களய அடிக்ி மக்ரகழடிடுகறது. அநலன்களன்களை வெ
மக்ி மக்ரிரெழனுடன் ஒரு பிற்ி மக்ரபழக்குத்ொனமழன உடன்படிக்நலன்களகநலன்களய
ி மக்ரபிரெம்ி மக்ரபசுன்களை வெொற்கழன
தொழழிற்சங்க
அதிகழிரெத்துன்களை வெங்களின்
முயற்சிகநலன்களள மட்டும் ஊக்குவிக்கவில்நலன்களல, மழறழக அநலன்களன்களை வெ அிரெசு
எந்திிரெத்திற்கு உள்ி மக்ரள நடக்கும் இிரெழணுன்களை வெ ஒடுக்குமுநலன்களற
திட்டங்கநலன்களளயும் மூடிமநலன்களறக்கன்றன. டு வில்லிி மக்ரய குறித்து
எச்சரிப்பொற்கு பதிலழக, தமி மக்ரலழன்ி மக்ரசழன், ி மக்ரன்களை வெநலன்களலநிறுத்ொத்திற்கு
நன்களை வெபழசிச மரீன் லு தபன்னின் தன்களை வெற்று ஆொிரெவு அறிக்நலன்களகநலன்களய
ஒரு "மனிொழபிமழன" திநலன்களசயில் "முன்ி மக்ரனற்றத்திற்கு" ஒப்பழனது
என்ற
பிிரெநலன்களமகநலன்களள
ஊக்குவிப்பதில்
அன்களை வெர்
ி மக்ரநிரெத்நலன்களொச்
தசலவிட்டு தகழண்டிருக்கறழர்.
தொழழிலழள
ன்களை வெர்க்கத்நலன்களொ
எச்சரித்து
அிரெசு
ஒடுக்குமுநலன்களற
அச்சுறுத்ொலுக்கு
எதிிரெழக
அிரெசியல்ரீதியில்
அநலன்களொ
அணித்திிரெட்டுன்களை வெி மக்ரொ இப்ி மக்ரபழநலன்களொி மக்ரய தீர்க்கமழன பணியழகும்.
தொழழிற்சங்கங்கள் மீதும் LFI ி மக்ரபழன்ற அன்களை வெற்றின் அிரெசியல்
கூட்டழளிகள்
மீதும்
எந்ொ
அிரெசியல்
நம்பிக்நலன்களகயும்
நலன்களன்களை வெப்பதிற்கல்நலன்களல.
நிதியியல்
பிிரெபுத்துன்களை வெம்,
மக்ி மக்ரிரெழன்
அிரெசழங்கம் மற்றும் தபழலிஸ்-அிரெசு ஒடுக்குமுநலன்களற மற்றும்
சர்ன்களை வெழதிகழிரெ
அச்சுறுத்ொலுக்கு
எதிிரெழன
ி மக்ரபழிரெழட்டத்தில்
தொழழிலழள ன்களை வெர்க்கத்தின் இன்னும் பிரெந்ொ அடுக்குகநலன்களள
அணித்திிரெட்டுன்களை வெநலன்களொ
ஒருங்கநலன்களணக்க,
தொழழிற்சங்கங்களில்
இருந்து சுயழதீனமழன நடன்களை வெடிக்நலன்களக குழுக்கநலன்களளக் கட்டநலன்களமப்பி மக்ரொ
இப்ி மக்ரபழநலன்களொய முன்ி மக்ரனழக்கய ன்களை வெழியழகும்.

