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The PCF and the bankruptcy of Stalinism

பிைக் கட்டியரஞ்சு ான்கம்யூனிஸ்ட் ான்கட்சியும் ஸ்ரராலினி்த்தின் திவரால்நித்தின் அனலயும்

The rise of the Socialist Party

 ச்ரா்லிஸ்ட் ான்கட்சியின்  சுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராற்றம்

The crisis of the Trotskyist movement in France and the OCI's 
split with the ICFI

பிரரான்சில் ட்ைக் கட்டியரராட்ஸ்கி் இ் கட்சியைக்ான்கத்தின் ைக் கட்டிய் நருக்ான்கடியும் ICFI இல் 
இருந்து OCI இன் உத்தின் அனடவும்.

The ICFI's split with the WRP

் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவில் இருந்து 
ைக் கட்டியுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராழிலராளர் புரட்சிக் ான்கட்சியின் உத்தின் அனடவு

The ICFI's struggle against the pseudo-left in France

பிரரான்சில்  சபராலி-இடதுான்களுக்கு எதிரராலத்தின் அனை ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் 
 சபராரராட்டம்

Principles of the Socialist Equality Party (France)

பிரரான்ஸ்  ச்ரா்லி் ்மத்துவக் ான்கட்சியின்  சான்கராட்பராடுான்கள்

The crisis of capitalism

முுவின் பகுதிக்கான ஸ்தலராளித்துவத்தின் ைக் கட்டிய் நருக்ான்கடி

The struggle against imperialist war

ஏான்கராதிபத்தி் கட்சியைப்  சபராருக்கு எதிரராலத்தின் அனை  சபராரராட்டம்

Defense of democratic rights

ஜலத்தின் அனை் நரா் கட்சியைான்க உரித்தின் அனமான்களின் பராதுான்கராப்பு

The struggle for the political independence of the working class

ைக் கட்டியுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராழிலராள வர்க்ான்கத்தின் அரசி் கட்சியைல் சு் கட்சியைராதீலத்தின் அனைத்திற்ான்கராலத்தின் அனை  சபராரராட்டம்

The Betrayal of the trade unions

ைக் கட்டியுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராழிற்்ங்ான்கங்ான்களின் ான்கராட்டிக்ைக் கட்டியான்கராடுப்பு

For a Leninist vanguard party in the working class

ைக் கட்டியுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராழிலராள வர்க்ான்கத்தில் ஒரு ைக் கட்டியலனினி் முன்லத்தின் அனைணிப்பத்தின் அனட ான்கட்சிக்ான்கராான்க

Defense of Marxism

மரார்க்சி்த்த்தின் அனுவின் பகுதிக்கான ஸ்தப் பராதுான்கராத்து

3 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



Build the Socialist Equality Party (France)!
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நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழ, அதன் பிிரபிரெஞ்சு பிரி பிரிவாக பிபிரொன்ஸ் ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக்

கட்சின் அனட்சியை ஸ்தாபிக்கிறது.  ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்ன் அனதயும்,  ிரபவ்விட்சியைல் மார்க்சிபத்தின் ிசத்தின் பாபிரெம்ிசத்தின் பரிட்சியைத்ன் அனதயும்

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழ முறிவின்றி ிரதாடர்ச்சிட்சியைாகப் ிசத்தின் பாதுகாத்து  பிரிவரு பிரிவன் அனத

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட,  நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழ பிரிவால் முன்ிரின் அனைடக்கப்ிசத்தின் படம்

உலக ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியின் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்திற்கு பிபிரொன்சில் ிரதாழிலாளர்கன் அனள ிர பிரிவன்ிரறடப்ிசத்தின் பதற்காக

ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சி ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகின்றது.  முதலாளித்து பிரிவத்தின் அதிகரித்துச் ிரபல்லும்

ிரநருக்கடிக்கும் அது பிிரபிரெஞ்சு அபிரெசிட்சியைல் ஸ்தாிசத்தின் பகத்தின் மீது ஏற்ிசத்தின் படத்துகின்ற தாக்கத்திற்கும் மத்தியில்,

இந்த ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டம் ிரிசத்தின் பருகும் ஆதபிரென் அன பிரிவ ிர பிரிவன்ிரறடக்கும் என்ிசத்தின் பதில் அது நம்பிக்ன் அனக ிரகாண்டள்ளது.

கால் நூற்றாண்டக்கு முன்ிசத்தின் பாக,  ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்ன் அனத ஸ்பிரொலினிப அதிகாபிரெத்து பிரிவம் கன் அனலத்திரான்ஸ் சிசத்தின் பாது,

முதலாளித்து பிரிவத்திற்காக  பிரிவக்காலத்து  பிரிவாங்கிட்சியை பிரிவர்கள்,  கம்யூனிப அிசத்தின் பாட்சியைத்தின் முடி பிரிவாின் அனைது,  அன் அனமதி,

ிரபழன் அனம மற்றும் ஜின் அனைநாட்சியைகத்ன் அனத உறுதிிரபய்திருப்ிசத்தின் பதாக கூறிக் ிரகாண்டின் அனைர். உண்ன் அனமயில், பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப

அளவில் ிரதாழிலாளர்களுக்கு,  ஒரு நூற்றாண்ட முன்ிசத்தின் பாக பிரெஷ்ட்சியைாவிலிருந்த அ பிரிவர்களது  பிரிவர்க்க

பிரான்ஸ் சகாதபிரெ,  பிரான்ஸ் சகாதரிகள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால்ஷிவிக் கட்சியின் தன் அனலன் அனமயிலாின் அனை 1917  அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சியில் ஏன்

முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத தூக்கிவீபத் தள்ளப்ிசத்தின் பட்டின் அனைர் என்ிசத்தின் பன் அனத நின் அனின் அனைவுிசத்தின் படத்திட்சியைிரான்ஸ் சத,  கடந்த 25

ஆண்டகாலத்தில் முதலாளித்து பிரிவம் பாதித்திருப்ிசத்தின் பதாகும்.

2008 ிரான்ஸ் ச பிரிவால் ஸ்ட்ரீட் ிரிசத்தின் பாறிவிின் அனைால் தூண்டப்ிசத்தின் பட்ட உலகப் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ நின் அனலகுன் அனலவும் அத்துடன்

உலகப் ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்தின் ஆபிரெம்ிசத்தின் பகட்ட புபிரெட்சிகபிரெ ிசத்தின் பதிலிறுப்புகளாின் அனை எகிப்து மற்றும்

துனிசிட்சியைாவிலாின் அனை 2011 ஆம் ஆண்டின் ிசத்தின் பாரிட்சியை எழச்சிகளும்,  உலகத்ன் அனத மறுிசத்தின் பங்கீட ிரபய் பிரிவதற்காின் அனை

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பக்திகளின் முன் அனின் அனைப்ன் அனிசத்தின் ப ிரிசத்தின் பருமளவில் துரிதப்ிசத்தின் படத்திின் அனை. ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பான் அன பிரிவ சுற்றிலும், மத்திட்சியை

கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்கா ிரதாடங்கி கிழக்கு ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பா மற்றும் ஆசிட்சியைாவிற்குள்  பிரிவன் அனபிரெயிலும்,
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ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்களது ஒரு அதிகரிக்கும் அன் அனலட்சியைாின் அனைது, ஒரு புதிட்சியை உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொக ிர பிரிவடிப்ிசத்தின் பதற்கு

அச்சுறுத்துகின்றது.  ிரபாந்த மண்ணில்,  ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை முதலாளித்து பிரிவமாின் அனைது ிசத்தின் பனிப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரின் பமட்சியைத்தில்

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தின் இருப்பிின் அனைால் முன்ன் அன பிரிவக்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்த சித்தாந்த ப பிரிவான் அனல எதிர்ிரகாள்ளும்

ிரிசத்தின் பாருட்ட தான் ன் அனகயிிரலடத்திருந்த அன் அனமதி பிரிவாத மற்றும் சீர்திருத்த பிரிவாத ிரான்ஸ் ச பிரிவடத்ன் அனத ன் அனகவிட்ட

விட்டது.  ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ஒன்றிட்சியைமாின் அனைது கண்டிரமங்கிலும் ஒரு சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனக கட்டன் அனளன் அனட்சியை

இபிரெக்கமற்று திணிப்ிசத்தின் பதுடன்,   பிரிவங்கிகளுக்கு ட்ரில்லிட்சியைன் கணக்காின் அனை யூிரான்ஸ் சபிரொக்கள் பின் அனணிரட்சியைடப்ன் அனிசத்தின் ப

ன் அனகட்சியைளிக்கின்ற அிரான்ஸ் சதபமட்சியைத்தில் பமூக உரின் அனமகன் அனளக் கிழித்ிரதறிந்து ிரகாண்டம்,  ஒரு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ்

அபிரெசின் பட்ட மற்றும் கண்காணிப்பு கட்டன் அனமப்ன் அனிசத்தின் ப அன் அனமத்துக் ிரகாண்டம் இருக்கிறது.  சிக்கின் அனை

நட பிரிவடிக்ன் அனககளுக்கு எதிபிரொின் அனை ிரதாழிலாளர்களின் ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கன் அனள  பிரிவன்முன் அனறட்சியைாக ஒடக்கு பிரிவிரான்ஸ் சத

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ் கண்காணிப்பு உள்கட்டன் அனமப்பின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனட ிரான்ஸ் சநாக்கமாய் இருக்கிறது.

பிபிரொன்சின் அபிரெசிட்சியைல் சூழ்நின் அனல ஒரு ிசத்தின் பபிரெந்த முபிரெண்ிசத்தின் பாட்டின் குணாம்பத்ன் அனதக் ிரகாண்டிருக்கிறது. சுமார்

இபிரெண்ட நூற்றாண்டகளுக்கு முன்ின் அனைதாக,  மார்க்சிப ிரான்ஸ் சபாபலிபம் ிரான்ஸ் சதாற்றமும் அபிவிருத்தியும்

அன் அனட பிரிவதற்கு, பிிரபிரெஞ்சு ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்தின் புபிரெட்சிகபிரெப் ிசத்தின் பாபிரெம்ிசத்தின் பரிட்சியைம் ஒரு முக்கிட்சியைமாின் அனை ிசத்தின் பங்களிப்ிசத்தின் பாக

இருந்திருந்தது.  அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சிக்கு பிிரபிரெஞ்சு ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் பக்தி பிரிவாய்ந்த ஆதபிரெவு

கிட்டியிருந்தது என்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சதாட இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்ட பிிரபிரெஞ்சு ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்தின் முக்கிட்சியைமாின் அனை

புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்களுிரான்ஸ் சம கூட பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் முக்கிட்சியைமாின் அனை மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியை

அனுிசத்தின் ப பிரிவங்களாய் இருந்தின் அனை.  ஆயினும் இன்று,  உலக முதலாளித்து பிரிவமாின் அனைது அதிகரித்துச் ிரபல்கின்ற

ஒரு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் ிரநருக்கடிட்சியைாலும் ிரிசத்தின் பருமந்தநின் அனலக்குப் பிந்ன் அனதட்சியை மிக ஆழமாின் அனை ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ

ிரநருக்கடிட்சியைாலும் தள்ளாடிக் ிரகாண்டிருக்கின்ற நின் அனலயிலும் கூட, பிபிரொன்சில் இருக்கின்ற எந்திர பிரிவாரு

அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்கும்,  முதலாளித்து பிரிவம் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திின் அனைால் புபிரெட்சிகபிரெமாக

தூக்கிவீபப்ிசத்தின் பட பிரிவன் அனதயும் ிரான்ஸ் சபாலிபத்ன் அனத கட்டிிரட்சியைழப்பு பிரிவன் அனதயும் தின் அனைது இலக்காக அன் அனமத்துக்

ிரகாண்டிருக்கவில்ன் அனல.

அதற்கு மாறாய், 1968 முதலாக “இடது” அபிரெசிட்சியைலில் ிரான்ஸ் சமலாதிக்கம் ிரபலுத்தி  பிரிவந்திருக்கக்கும் பக்திகள்

ிரான்ஸ் சபாபலிபத்துக்கும் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்கும் கடம் குிரான்ஸ் சபிரொதமாய் உள்ளின் அனை.  ஒரு ஒட்டிரமாத்த

 பிரிவபிரெலாற்று பகாப்தத்தின் காலத்தில் ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சியும் [PS] அதன் அபிரெசிட்சியைல் சுற்று பிரிவட்டத்தில்

உள்ள பிரிவர்களும் பின்ிசத்தின் பற்றி  பிரிவந்திருந்த ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்,  சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககள்,  மற்றும் ஜின் அனைநாட்சியைக உரின் அனமகள்

மீதாின் அனை தாக்குதல்கள் ஆகிட்சியை பிரிவற்றின் பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை திட்டநிபிரெலுக்கு எதிபிரொய் ிசத்தின் பபிரெந்த ிரான்ஸ் சகாிசத்தின் பம்

ிர பிரிவடித்துக் ிரகாண்டிருக்கிறது.  1969 இல் ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சி இன் ஸ்தாபிதமும், ஸ்பிரொலினிப பிிரபிரெஞ்சு

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி [PCF] இன் ிசத்தின் பல தபாப்த கால உருக்குன் அனலவும்,  அத்துடன் உத்திிரான்ஸ் சட்சியைாகபூர் பிரிவ “அதி

இடது” அபிரெசிட்சியைல் 1968 மாண பிரிவர் இட்சியைக்கத்தில் இருந்து உரு பிரிவாகியிருந்த நிசத்தின் பர்களால் ிரான்ஸ் சமலாதிக்கம்

ிரபலுத்தப்ிசத்தின் பட்ட  பிரிவந்திருந்ததும்,  ிரதாழிலாளர்கன் அனள ஒட்டிரமாத்தமாய் உரின் அனமகள் இல்லாத பிரிவர்களாய்

ஆக்கியிருக்கிறது என்ிசத்தின் பது முன்ிரின் அனைப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனதயும் விட இப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது மிகத்ிரதளி பிரிவாகியிருக்கிறது.

ஹாலண்ட் தின் அனைது 2012 ிரான்ஸ் சதர்தல் பிபிரெச்பாபிரெத்தின் பமட்சியைத்தில் லண்டன்  பிரிவங்கிட்சியைாளர்களின் ஒரு கூட்டத்தில்

கூறிட்சியைன் அனதப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால,  “இன்று பிபிரொன்சில் கம்யூனிஸ்டகள் என்று எ பிரிவருமில்ன் அனல.  இடதுகள்

ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெத்ன் அனத தாபிரொளமட்சியைமாக்கியிருப்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சதாட பந்ன் அனதகன் அனள நிதி மற்றும் தனிட்சியைார்மட்சியைமாக்கலுக்காய்

திறந்து விட்டள்ளின் அனைர். அங்கு அஞ்சு பிரிவதற்கு ஏதுமில்ன் அனல.”

ிசத்தின் பல தபாப்தங்களாக நடத்தபிரெ  பிரிவர்க்கத்தின்  பிரிவபதிட்சியைாின் அனை பிரிவுகளின்  பிரிவாழ்க்ன் அனகமுன் அனற ிரான்ஸ் சதன் அன பிரிவகளுக்கு

ஏற்றிசத்தின் படி “இடது”  அபிரெசிட்சியைன் அனல மறு பிரிவன் அனபிரெட்சியைன் அனற ிரபய்ட்சியை PS மற்றும் அதன் கூட்டாளிகள் முன் அனின் அனைந்து

 பிரிவந்திருந்தின் அனை.  அன் அன பிரிவ ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்திற்காின் அனை எதிர்ப்பிற்கு ிசத்தின் பதிலாய் அதன் “மனிதாபிமாின் அனை”

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்களுக்காின் அனை ஆதபிரென் அன பிரிவ ஊக்குவித்தின் அனை,   பிரிவர்க்கப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்கு ிசத்தின் பதிலாய் ிரதாழிற்பங்க

அதிகாபிரெத்து பிரிவத்திற்கும் ிரிசத்தின் பரு பிரிவணிகங்களுக்கும் இன் அனடயிலாின் அனை “பமூக கலந்துன் அனபிரெட்சியைாடன் அனல”

5 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ஊக்குவித்ததுடன்,  பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாளர் ஐக்கிட்சியைத்திற்கு ிசத்தின் பதிலாய் இஸ்லாமிட்சியை அச்பம் மற்றும்

ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதத்ன் அனத ஊக்குவித்தின் அனை.  ிரான்ஸ் சபாபலிபத்தின் பிபிரெதிநிதிகளாக காட்டிக் ிரகாள்ள அன் அன பிரிவ

அனுமதிக்கப்ிசத்தின் படகின்ற மட்டத்திற்கு,  ிரான்ஸ் சகாிசத்தின் பமும் ிர பிரிவறுப்புமன் அனடந்த  பிரிவாக்காளர்கன் அனள ந பிரிவ-ிசத்தின் பாசிப ிரான்ஸ் சதசிட்சியை

முன்ின் அனைணியின்  [FN] பின்ின் அனைால் ிரபல்லிரான்ஸ் ச பிரிவ அன் அன பிரிவ உந்துகின்றின் அனை.

ஆயினும்  பிரிவர்க்கப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் தன் அனடகன் அனள பகித்துக் ிரகாள் பிரிவதில்ன் அனல. தற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதுள்ள கட்சிகள் ஆளும்

 பிரிவர்க்கத்தின் அபிரெசிட்சியைல் கருவிகளாக நிரூிசத்தின் பணம் ஆகியுள்ள நின் அனலயில்,  ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்குரிட்சியை

ஒரு புபிரெட்சிகபிரெ மாற்றின் அனின் அனைக் கட்டிிரட்சியைழப்பு பிரிவிரான்ஸ் சத இன்றிட்சியைன் அனமட்சியைாத ிசத்தின் பணிட்சியைாகும்.  பமூக ஜின் அனைநாட்சியைகம்,

ஸ்பிரொலினிபம் மற்றும் குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ மார்க்சிப-விிரான்ஸ் சபிரொதம் ஆகிட்சியை பிரிவற்றுக்கு எதிபிரொக

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்திற்காின் அனை நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழவின் [ICFI] ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின்

முறிவில்லாத பர் பிரிவிரான்ஸ் சதபத் ிரதாடர்ச்சியின் மீது தின் அனைக்காின் அனை அடித்தளத்ன் அனத அன் அனமத்துக் ிரகாண்ட,

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் ஒரு ிசத்தின் பபிரெந்துிசத்தின் பட்ட முன்ின் அனைணிப்ிசத்தின் பன் அனட கட்சிட்சியைாக உருிர பிரிவடப்ிசத்தின் பதற்காக ிரான்ஸ் சபாபலிப

பமத்து பிரிவக் கட்சி [SEP] ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகிறது.

பிபிரொன்சில் ட்ிரபிரொட்ஸ்கி மற்றும் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்தின் அத்தன் அனின் அனை நின் அனின் அனைவுகன் அனளயும் ஆளும்  பிரிவர்க்கத்தால்

அழித்து விட்டிருக்க முடிட்சியைவில்ன் அனல.  1936 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தம்,  1944 இல் நாஜி ஆக்கிபிரெமிப்பில்

இருந்தாின் அனை விடதன் அனல, மற்றும் 1968 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தம் ஆகிட்சியை இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்ட பிபிரொன்சின்

புபிரெட்சிகபிரெ  பிரிவாய்ப்புக்கன் அனள ஸ்பிரொலினிபம் காட்டிக் ிரகாடத்ததற்காின் அனை எதிர்ப்புடன் அன் அன பிரிவ அழிட்சியைா பிரிவண்ணம்

ிரதாடர்புிசத்தின் பட்டிருக்கின்றின் அனை.

ஆயினும்,  ஒரு ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப அன் அனமப்ிசத்தின் பாக தன்ன் அனின் அனை அறிவித்துக் ிரகாள் பிரிவது மட்டிரான்ஸ் சம ிசத்தின் பாரிட்சியை

ிரதாழிலாளர்கள் மற்றும் இன் அனளஞர்கன் அனள ிர பிரிவன்ிரறடத்து விடாது அல்லது ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக்

கட்சியின் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்ட உள்ளடக்கத்ன் அனத ிரதளி பிரிவாக்கிவிடாது என்ிசத்தின் பன் அனத ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சி

அறியும். எவ் பிரிவாறாயினும், 45 ஆண்டகளாய், பிபிரொன்சில் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபமாின் அனைது, PS இன் சுற்று பிரிவட்டத்தில்

அல்லது அதன் உள்ிரான்ஸ் சள இட்சியைங்கிக் ிரகாண்டிருக்கின்ற, ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்தில் இருந்து விட்ிரான்ஸ் சடாடிட்சியை குட்டி-

முதலாளித்து பிரிவ ஓடகாலிகளுடன் ிரான்ஸ் சமாபடிட்சியைாக ிரதாடர்புிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட்ட  பிரிவந்திருக்கிறது. 1971  இல் பிட்சியைர்

லம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பர் இன் OCI [பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப கம்யூனிஸ்ட் அன் அனமப்பு -இன்று சுட்சியைாதீின் அனை ஜின் அனைநாட்சியைகத் ிரதாழிலாளர்கள்

கட்சி POID]  அப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது ICFI  இன் முன்னின் அனலப் பிரி பிரிவாக பிரிட்டனில் இருந்த ிரான்ஸ் சபாபலிப ிரதாழிலாளர்

கழகத்துடன் [SLL]  உன் அனடவு கண்டதன் பின்ின் அனைர்,  ICFIக்கு ஒரு பிிரபிரெஞ்சு பிரிவு இல்லாதிருந்து

 பிரிவந்திருக்கிறது. பிபிரொன்சில் புபிரெட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் [LCR, இப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது புதிட்சியை முதலாளித்து பிரிவ-எதிர்ப்புக்

கட்சி NPA] மற்றும் ிரதாழிலாளர் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் [LO] ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ அடங்கலாக எந்த குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப-விிரான்ஸ் சபிரொதக் குழக்களுக்கு எதிபிரொக 1953 இல் ICFI ஸ்தாபிக்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்திரான்ஸ் சதா அிரான்ஸ் சத ஒரு

பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப சூழலுக்குள்ளாக OCI மறுஇன் அனணவு ிரகாண்டது.  இத்தன் அனகட்சியை கட்சிகள் PS க்கு எந்த

மாற்றின் அனின் அனையும்  பிரிவழங்கவில்ன் அனல என்ிசத்தின் பது பமீிசத்தின் பத்தில் அ பிரிவற்றின் கிிரான்ஸ் சபிரெக்க கூட்டாளிட்சியைாின் அனை சிரிபா,  கிரீசில்

ிரபன்ற ஆண்டில் ஒரு அபிரெபாங்கத்ன் அனத உரு பிரிவாக்கிட்சியை பின் ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ஒன்றிட்சியைத்தின் சிக்கின் அனை

நட பிரிவடிக்ன் அனக கட்டன் அனளகன் அனள அடின் அனமத்தின் அனைமாக அமுல்ிசத்தின் படத்திட்சியைதில்  பிரிவகித்த ிசத்தின் பாத்திபிரெத்தின் மூலமாக

எடத்துக்காட்டப்ிசத்தின் பட்டது.

ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்க பர் பிரிவிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதத்திற்காின் அனை ICFI இன் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்கும் இந்த ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-

இடது கட்சிகளுக்கும் இன் அனடயில் நிலவுகின்ற பமபிரெபமற்ற எதிர்ப்ன் அனிசத்தின் ப முன்ிரான்ஸ் சின் அனைறிட்சியை ிரதாழிலாளர்களுக்கு

ிரதளி பிரிவாக்கு பிரிவதற்காக ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சி ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகின்றது.  அக்கட்சிகன் அனள ிரான்ஸ் சநாக்கிட்சியை

ஈவிபிரெக்கமற்ற குிரான்ஸ் சபிரொதிரான்ஸ் சம ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சியின் நின் அனலப்ிசத்தின் பாடாக இருக்கிறது.  இந்த

அன் அனமப்புகளில் எதன் அனின் அனையும் அது ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப அன் அனமப்புகளாகிரான்ஸ் ச பிரிவா அல்லது அழத்தம் ிரகாடப்ிசத்தின் பதன்

மூலமாக ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப ிரகாள்ன் அனககன் அனள ஏற்றுக் ிரகாள்ள ன் அன பிரிவக்கத்தக்க அன் அனமப்புகளாகிரான்ஸ் ச பிரிவா

கருதவில்ன் அனல.  அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாடகளுக்காின் அனை ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சியின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கன் அனள

6 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



குறிப்பிட்ட அதன் அனின் அனை “குறுங்குழ பிரிவாத” கட்சிட்சியைாக அன் அன பிரிவ கூறும் குற்றச்பாட்டகன் அனள உதாசீின் அனைத்துடன் அது

நிபிரொகரிக்கிறது.  ICFI மற்றும் அதன் முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாடிகளது ிசத்தின் பல தபாப்த கால புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின்

 பிரிவபிரெலாற்று மற்றும் அபிரெசிட்சியைல் ிசத்தின் படிப்பின் அனின் அனைகன் அனளிரான்ஸ் சட்சியை அக்கட்சிகளுக்காின் அனை தின் அனைது எதிர்ப்பின் அடித்தளமாக

ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சி ிரகாண்டள்ளது.

The PCF and thhe bankruptcy of Stalinism

பிடியரஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சியும ஸ்ரராலினிோத்தின் திவரால்நி்சியலினிசத்தின் திவால்நிலையும

இபிரெண்டாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரின் முடிவு காலம் ிரதாடங்கி 1968 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தம்  பிரிவன் அனபிரெயில் பிிரபிரெஞ்சு

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் PCF தான் முன்ின் அனைணிக் கட்சிட்சியைாக இருந்தது. பிபிரொன்சில் அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சியின்

மபிரென் அனிசத்தின் ப ிரகாண்டதாக காட்டிக்ிரகாள் பிரிவதற்கு அது கிிரபிரெம்ளினுடன் ிரகாண்டிருந்த ிரநருக்கமாின் அனை

உறவுகன் அனளயும், இபிரெண்டாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரின் பமட்சியைத்தில் நாஜி ஆக்கிபிரெமிப்புக்கு எதிபிரொின் அனை ஆயுதிரான்ஸ் சமந்திட்சியை

எதிர்ப்பு இட்சியைக்கத்தின் தன் அனலன் அனமட்சியைாக அது எழந்திருந்தன் அனதயும் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்திக் ிரகாண்டது.  ஒரு

ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாத கண்ிரான்ஸ் சணாட்டத்ன் அனத ஊக்குவிப்ிசத்தின் பதற்கும்,  அத்துடன் இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்ட பிபிரொன்சின்

மாிரிசத்தின் பரும் புபிரெட்சிகபிரெ பந்தர்ப்ிசத்தின் பங்கன் அனள காட்டிக்ிரகாடப்ிசத்தின் பதற்கும் அது இந்த அந்தஸ்தின் அனின் அனை சுபிரெண்டிக்

ிரகாண்டது. கடந்த அன் அனபிரெ நூற்றாண்டில், 1968 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்ன் அனத காட்டிக் ிரகாடத்ததிலும், PS

அபிரெபாங்கங்கன் அனள ஆதரித்தும் மற்றும் அ பிரிவற்றில் ிசத்தின் பங்ிரான்ஸ் சகற்றும்  பிரிவந்திருந்ததிலும்,  அத்துடன் ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத்

ஒன்றிட்சியைத்தில் கிிரபிரெம்ளிின் அனைால் முதலாளித்து பிரிவம் மீட்சி ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட்டதற்கு ஆதபிரெவு அளித்திருந்ததிலும்

அது மதிப்பிழந்து விட்டிருக்கிறது.  அதன் நின் அனலச்பான்று,  ஸ்பிரொலினிபம் உலக ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியின்

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கிற்கு எதிபிரொின் அனை ஒரு எதிர்-புபிரெட்சிகபிரெ மற்றும் மார்க்சிப-விிரான்ஸ் சபிரொத பிபிரெதிிசத்தின் பலிப்ிசத்தின் பாக இருக்கிறது

என்ற ட்ிரபிரொட்ஸ்கியின் விமர்பின் அனைத்ன் அனத பரிிரட்சியைின் அனை நிரூிசத்தின் பணம் ிரபய்திருக்கிறது.

1935 இல் ஸ்பிரொலினிபமட்சியைமாக்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்த மூன்றாம் அகிலமாின் அனைது ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்திற்கு ிர பிரிவளியில்

ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சிக்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத நின் அனைவுடன் ன் அனகவிட்ட,  மக்கள் முன்ின் அனைணிக் கூட்டணிகளில்

இருக்கக் கூடிட்சியை முதலாளித்து பிரிவக் கட்சிகன் அனள ஆதரிப்ிசத்தின் பிரதன்ற ஒரு மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைத்ன் அனத ன் அனகயிிரலடத்தது.

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் அதிகாபிரெத்து பிரிவமாின் அனைது பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப புபிரெட்சின் அனட்சியை மறுதலித்து,  “தனிிரட்சியைாரு நாட்டில் ிரான்ஸ் சபாபலிபம்”

என்ற தத்து பிரிவத்ன் அனத ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தில் ஏற்றுக் ிரகாண்டதில் இருந்து, ிரான்ஸ் சதான்றியிருந்ததாின் அனை இந்த

மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைமாின் அனைது,  முதலாளித்து பிரிவத்திடம் இருந்தாின் அனை அபிரெசிட்சியைல் சுட்சியைாதீின் அனைத்ன் அனத ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம்

நின் அனலநாட்ட பிரிவதற்காின் அனை அ பிரிவசிட்சியைம் என்ற மார்க்சிபத்தின் இருதட்சியைத்தாின் அனைமாின் அனை ஒரு ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாட்ன் அனட

ிரான்ஸ் சநபிரெடிட்சியைாக மீறிட்சியைது. இது பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில் ிசத்தின் படிசத்தின் பட்சியைங்கபிரெ ிரான்ஸ் சதால்விகன் அனள உரு பிரிவாக்கிட்சியைது. ஸ்ிரிசத்தின் பயினில்

ஒரு மக்கள் முன்ின் அனைணி அபிரெபாங்கமாின் அனைது,  ிரதாழிலாளர்களின் கிளர்ச்சிகன் அனள நசுக்கி ஸ்ிசத்தின் பானிட்சியைக்

குடிட்சியைபிரென் அனப அதிஉட்சியைர் ிரஜின் அனைபிரெல் பிபிரொன்சிஸ்ிரான்ஸ் சகா பிபிரொங்ிரான்ஸ் சகா இன் ிசத்தின் பாசிப கிளர்ச்சிக்கு எதிபிரொய்

ிரான்ஸ் சதால்விக்கு அன் அனழத்துச் ிரபன்றது.  ஸ்பிரொலினிஸ்டகள்,  பிபிரொன்சின் 1936 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்ன் அனத

 பிரிவணிகக் கூட்டன் அனமப்புகளுடன் ஒப்புக்ிரகாண்ட விட்டக்ிரகாடப்புகளுக்காக காட்டிக்ிரகாடத்த நின் அனலயில்,

பிபிரொன்சின் மக்கள் முன்ின் அனைணி அபிரெபாங்கமாின் அனைது அந்த ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்தின்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது ிசத்தின் பாதிப்பின்றி

தாக்குப்பிடிக்க முடிந்ததுடன் 1938  பிரிவன் அனபிரெயில் ிரதாடர்ந்த ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்த அன் அனலன் அனட்சியை நசுக்கியும் விட்டது.

1936 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்திற்கு பற்று பின்ின் அனைர்,  ஸ்பிரொலின் மாஸ்ிரான்ஸ் சகா விபாபிரென் அனணகன் அனள ிரதாடக்கி

ன் அன பிரிவத்தார்.  இந்த விபாபிரென் அனணகள் அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சியின் ிசத்தின் பன் அனழட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால்ஷிவிக் தன் அனல பிரிவர்கன் அனள

ிசத்தின் பட்சியைங்கபிரெ பிரிவாதிகளாகவும் ிசத்தின் பாசிஸ்டகளாகவும் ிரிசத்தின் பாய்குற்றம் பாட்டிட்சியைது.  இது மாிரிசத்தின் பரும்

அழித்ிரதாழிப்புகளுக்கும் கம்யூனிப அகிலத்திற்குள்ளாக மார்க்சிஸ்டகள் அபிரெசிட்சியைல் ிசத்தின் படிரகான் அனல

ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்கும் ிசத்தின் பான் அனத அன் அனமத்துக் ிரகாடத்தது,  இதன் உச்பக்கட்டமாய் ட்ிரபிரொட்ஸ்கியின்

7 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிசத்தின் படிரகான் அனல அன் அனமந்தது.  பிபிரொன்சில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி,  1936 ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்ன் அனத ிரதாடர்ந்த

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தங்கன் அனள தனின் அனமப்ிசத்தின் படத்தி,  அபிரெசு அ பிரிவற்ன் அனற நசுக்கு பிரிவதற்கு அனுமதித்த அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனளயில்

ட்ிரபிரொட்ஸ்கியின் மீது கடம் கண்டின் அனைங்கன் அனளயும் அ பிரிவபிரெது ஆதபிரெ பிரிவாளர்கள் மீது மிருகத்தின் அனைமாின் அனை

தாக்குதல்கன் அனளயும் நடத்திட்சியைது. அதன் உட்சியைர்மட்டத் தன் அனலன் அனமட்சியைாின் அனைது, பிிரபிரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்

நாளிதழாின் அனை L'Humanité, இல் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிக்கு எதிபிரொகவும் ிசத்தின் பன் அனழட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால்ஷிவிக்குகளுக்கு எதிபிரொகவும்

அ பிரிவதூறுகன் அனள ிர பிரிவளியிட்ட ட்ிரபிரொட்ஸ்கிஸ்டகள் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில் GPU (இபிரெகசிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ் அன் அனமப்பு)

ஆல் ிசத்தின் படிரகான் அனல ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட பிரிவன் அனத ஒழங்கன் அனமக்க உதவிட்சியைது.

இபிரெண்டாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரின் அழின் அன பிரிவயும், ிசத்தின் பாரிட்சியை ிசத்தின் படிரகான் அனலகன் அனளயும் ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியின் மூலமாக

தடத்து நிறுத்து பிரிவதற்கு ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கம் ிரகாண்டிருந்த கன் அனடசி  பிரிவாய்ப்ன் அனிசத்தின் பயும்

ஸ்பிரொலினிபம் தன் அனடிரபய்து விட்டது.  இது 1940 இல் நாஜி ஆக்கிபிரெமிப்புக்கு பின்ின் அனைர் முதலாளித்து பிரிவ

 பிரிவர்க்கம் ிரான்ஸ் சதால்வின் அனட்சியை ஒப்புக்ிரகாண்டிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது பிபிரொன்சில் ிசத்தின் பாசிப விச்சி ஆட்சி அதிகாபிரெத்திற்கு  பிரிவரு பிரிவதற்கு

ிசத்தின் பான் அனத திறந்து விட்டது.  ிரான்ஸ் சதசிட்சியை நாடாளுமன்றம் மார்ஷல் பிலிப் ிரிசத்தின் பத்தானுக்கு முழ அதிகாபிரெங்கள்

 பிரிவழங்கிட்சியைது. அ பிரிவர் நாஜிக்களுடன் ஒத்துன் அனழப்ன் அனிசத்தின் ப ிரான்ஸ் சமற்ிசத்தின் பார்ன் அன பிரிவ ிரபய்தார். 1939 இல் ஸ்பிரொலின்-ஹிட்லர்

இன் அனடிரான்ஸ் சட்சியை ஏற்ிசத்தின் பட்டிருந்த ஆக்கிபிரெமிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்ிசத்தின் பந்தத்திற்கு ஒப்புதல்  பிரிவழங்கிட்சியைதன் பின்ின் அனைர் PCF

தன் அனலமன் அனற பிரிவாக ிரபட்சியைற்ிசத்தின் பட தள்ளப்ிசத்தின் பட்டிருந்தது.

இபிரெண்டாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரின் பமட்சியைத்தில்,  அிரமரிக்க,  பிரிட்டிஷ் ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைங்களுடன் ிரான்ஸ் சபர்ந்து,

உலகத்ன் அனத ிரபல் பிரிவாக்கு  பிரிவட்டங்களாய் பிரிக்கின்ற கிிரபிரெம்ளினின் எதிர்ப்புபிரெட்சிகபிரெ ிரகாள்ன் அனகன் அனட்சியை

அடிிரட்சியைாற்றி,  PCF, நாஜி ஆக்கிபிரெமிப்பில் இருந்து பிபிரொன்ஸ் விடதன் அனல ிரிசத்தின் பற்றதன் மூலம்

 பிரிவழங்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்த புபிரெட்சிகபிரெ பந்தர்ப்ிசத்தின் பத்ன் அனதக் காட்டிக்ிரகாடத்தது.  பிபிரொன்சின் கிளர்ச்சி இட்சியைக்கத்தில்

தின் அனைக்கிருந்த ிரான்ஸ் சமலாதிக்க ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனதப் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்தி,  ஒரு முதலாளித்து பிரிவ நான்காம் குடிட்சியைபிரென் அனப

அன் அனமத்து ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ிசத்தின் பாசிபத்தின் குற்றங்கன் அனள மூடிமன் அனறப்ிசத்தின் பதில், தளிசத்தின் பதி பார்ல்ஸ் ட ிரான்ஸ் சகால் மற்றும்

அிரமரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுக்கு அது உதவிட்சியைது. “பிபிரொன்ஸ் எதிர்த்தது” (“France resisted”)

என்ற ிரான்ஸ் சகாலின் த பிரிவறாக  பிரிவழிநடத்தும் கூற்ன் அனற தழவிக் ிரகாண்ட நாஜி ஒத்துன் அனழப்பு பிரிவாதிகள் மீது

பட்டபூர் பிரிவமாின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககள் எடப்ிசத்தின் பன் அனதயும் முடக்கிட்சியை அது,  ிரதாழிற்பான் அனலக் குழக்கன் அனள,

ிரதாழிற்பான் அனல முதலாளிகளால் கட்டப்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் படகின்ற கூட்டநிர் பிரிவாக அன் அனமப்புகளுக்குள் கன் அனலத்தது,

மற்றும் ிரான்ஸ் சகாலின் அபிரெபாங்கத்திற்கு அன் அனமச்பர்கன் அனள  பிரிவழங்கிட்சியைது. கிளர்ச்சிப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொளிகன் அனள ட ிரான்ஸ் சகாலின்

இபிரொணு பிரிவத்திற்குள் கன் அனலத்தது,  குறிப்பிடத்தக்க  பிரிவன் அனகயில் இந்ிரான்ஸ் சதாசீின் அனைாவிலும் பின் அல்ஜீரிட்சியைாவிலும்

காலனித்து பிரிவ ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கள் ிரதாடர் பிரிவதற்கு அனுமதித்தது.  ஆபிரெம்ிசத்தின் பத்தில் ட ிரான்ஸ் சகால் அபிரெபாங்கத்தில் அது

இன் அனணந்திரான்ஸ் சதாட நான்காம் குடிட்சியைபிரெசின் ஒவ்ிர பிரிவாரு ிரநருக்கடியிலும் ஸ்திபிரெத்தன்ன் அனமக்காின் அனை ஒரு

தூணாகவும் நிரூிசத்தின் பணம் ஆின் அனைது,  1947 இன் ிசத்தின் பாரிட்சியை கிளர்ச்சி ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தங்கள் மற்றும் 1953 இன்

ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தங்கன் அனள வின் அனலிரான்ஸ் சிசத்தின் பசிட்சியைது. இந்த அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில், தங்களது சித்தாந்த  பிரிவடி பிரிவத்திற்கு

“இடது” அல்லது மார்க்சிப  பிரிவண்ணத்ன் அனத ிரகாடப்ிசத்தின் பதற்கு முன் அனின் அனைந்த அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  ஒரு ிரான்ஸ் சபாபலிபப்

புபிரெட்சின் அனட்சியை எதிர்த்த புத்திஜீவிகளது மத்தியில் அது ிசத்தின் பபிரெந்த ஆதபிரென் அன பிரிவ அனுிசத்தின் பவித்தது.

PCF  உடன் அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சி த பிரிவறாக அன் அனடட்சியைாளம் காட்டப்ிசத்தின் பட்டன் அனமட்சியைாின் அனைது,  பிபிரொன்சில் விடதன் அனல

இட்சியைக்கத்தில் இருந்து எழந்த ிரதாழிலாளர் இட்சியைக்கத்திற்கு மபிரெணகபிரெமாின் அனை வின் அனளவுகன் அனளக் ிரகாண்டதாய்

இருந்தது.  ிசத்தின் பாசிபத்தின் குற்றங்களால் முதலாளித்து பிரிவம் ஆழமாக மதிப்பிழந்து விட்டிருந்த

நின் அனலன் அனமகளின் கீழ் மில்லிட்சியைன் கணக்காின் அனை ிரதாழிலாளர்கள்,  ிரதாழிற்பங்கங்கள் மற்றும் PCF இன்

பின்ின் அனைால் அணி பிரிவகுத்தின் அனைர்.  ஆயினும்,  ஒரு ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதக் கண்ிரான்ஸ் சணாட்டத்தால் நஞ்சூட்டப்ிசத்தின் பட்டிருந்ததும்

அத்துடன் புபிரெட்சின் அனட்சியை பிபிரெதிநிதித்து பிரிவம் ிரபய் பிரிவதாகக் கூறிட்சியை த பிரிவறாின் அனை கூற்றுகளுக்கு  பிரிவபிரெலாற்றுப்

ிரிசத்தின் பாய்கன் அனள அடித்தளமாகக் ிரகாண்டிருந்த அன் அனமப்புகளில் அ பிரிவர்கள் இன் அனணந்து ிரகாண்டிருந்தின் அனைர்.

அவ் பிரிவாறாின் அனை ிரிசத்தின் பாய்களில் பிபிரொன்சில் ிசத்தின் பாசிபத்தின் குற்றங்கன் அனள மூடிமன் அனறத்தன் அனம,  மாஸ்ிரான்ஸ் சகா

8 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



விபாபிரென் அனணகன் அனள PCF தளர்ச்சியில்லாமல் ிசத்தின் பாதுகாத்தன் அனம, மற்றும் அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சியின் ிரதாடர்ச்சிட்சியைாக

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்தின் ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத மறுத்தன் அனம ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ அடங்கியிருந்தின் அனை.

1954-1962  அல்ஜீரிட்சியைப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொின் அனைது,  PCF ஒரு ஒருங்கின் அனணந்த ிசத்தின் பாகமாக இருந்த நான்காம் குடிட்சியைபிரெசின்

அபிரெசிட்சியைல் ஸ்தாிசத்தின் பகத்தின் பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத வின் அனபிரெவில் அம்ிசத்தின் பலப்ிசத்தின் படத்திட்சியைது.  பமூக

ஜின் அனைநாட்சியைக SFIO  [ிரதாழிலாளர் அகிலத்தின் பிிரபிரெஞ்சு பிரிவு] இன் தன் அனல பிரிவபிரொின் அனை கீ ிரமாிரான்ஸ் சல,  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்

நிதிகளுக்கும் சிறப்பு அதிகாபிரெங்களுக்கும் ஆதபிரெவு ிரான்ஸ் சகாரிட்சியை பமட்சியைத்தில்,  PCF  அ பிரிவற்றுக்கு ஆதபிரெ பிரிவாக

 பிரிவாக்களித்தது. அதன்பின் ிரமாிரான்ஸ் சலக்கு எதிபிரொின் அனை ஒரு முறிட்சியைடிக்கப்ிசத்தின் பட்ட ஆட்சிக்கவிழ்ப்ன் அனிசத்தின் ப எதிர்ப்ிசத்தின் பதற்கு

PCF த பிரிவறிட்சியைன் அனமட்சியைாின் அனைது 1958 இல் ட ிரான்ஸ் சகான் அனல மீண்டம் அதிகாபிரெத்துக்குக் ிரகாண்ட பிரிவந்து,  ஐந்தாம்

குடிட்சியைபிரென் அனப ஸ்தாபிக்க இட்டச் ிரபன்றது.  நூறாயிபிரெக்கணக்கிலாின் அனை அல்ஜீரிட்சியைர்கன் அனள கூட்டமாக

சித்திபிரெ பிரிவன் அனத ிரபய் பிரிவதிலும் ிசத்தின் படிரகான் அனல ிரபய் பிரிவதிலும் பிபிரொன்ஸ் இறங்கிட்சியைன் அனமட்சியைாின் அனைது ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்குப்

பிந்ன் அனதட்சியை ஆட்சியின் அனின் அனை அம்ிசத்தின் பலப்ிசத்தின் படத்திட்சியைது. பிபிரொன்சின் ிசத்தின் பபிரொசூட் ிசத்தின் பன் அனடயிின் அனைரும், ிசத்தின் பாதுகாப்புப் ிசத்தின் பன் அனடகளும்

அல்ஜீரிட்சியைாவில் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்திட்சியை  பிரிவழிமுன் அனறகள் ஒரு தபாப்த காலத்திற்கு முன்ிசத்தின் பாய் ிசத்தின் பாசிப அதிகாரிகள்

பிபிரொன்சில் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்திட்சியை  பிரிவழிமுன் அனறகன் அனள நின் அனின் அனைவூட்டிின் அனை.  பிபிரொன்சில் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-எதிர்ப்பு ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கள்

கடன் அனமட்சியைாின் அனை ஒடக்குமுன் அனறன் அனட்சியைச் பந்தித்த ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனளயில்,  ிரான்ஸ் சதசிட்சியை விடதன் அனல முன்ின் அனைணிட்சியைால் [National

Liberation  Front  -FLN] அன் அனழப்பு விடக்கப்ிசத்தின் பட்ட அல்ஜீரிட்சியைர்களது 1961 அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் 17 ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டம்

ஒன்றின் இபிரெத்த ஆறு ிசத்தின் பாய்கின்ற ிசத்தின் படிரகான் அனலன் அனட்சியை ிசத்தின் பாரிஸின் பிபிரொந்திட்சியை ஆளுநரும் முன்ின் அனைாள் விச்சி

அதிகாரியுமாின் அனை ிரமாரிஸ் ிசத்தின் பாப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் ிரான்ஸ் சமற்ிசத்தின் பார்ன் அன பிரிவ ிரபய்தார்.

பிபிரொன்சில் 1968 ிரான்ஸ் சம-ஜூனில் ிர பிரிவடித்த ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தமாின் அனைது,  பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்குப்

பிந்ன் அனதட்சியை முதலாளித்து பிரிவ பமநின் அனலன் அனட்சியை உலுக்கிட்சியை ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்களது அன் அனலயின்

ஒரு உட்சியைர்ந்த புள்ளிட்சியைாக இருந்ததுடன்,  பிபிரொன்சில் இது PCF மற்றும் ட ிரான்ஸ் சகால் ஆட்சின் அனட்சியை

ிசத்தின் பலவீின் அனைப்ிசத்தின் படத்திட்சியைது.  ிரான்ஸ் சபார்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பானில் மாண பிரிவ ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டக்காபிரெர்கள் மீது நடத்தப்ிசத்தின் பட்ட ஒரு

குருதிிரகாட்டிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ் தாக்குதல்,  ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்தில் ஒரு ிசத்தின் பாரிட்சியை ிசத்தின் பதிலிறுப்ன் அனிசத்தின் பத் தூண்டிட்சியைது.

ிசத்தின் பத்து மில்லிட்சியைனுக்கும் அதிகமாின் அனை ிரதாழிலாளர்கள் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்தில் இறங்கிின் அனைர்,  பிபிரொன்ஸ்

எங்கிலும் ிரதாழிற்பான் அனலகளின் மீது ிரபங்ிரகாடிகள் ிசத்தின் பறந்தின் அனை,  அத்துடன் பிிரபிரெஞ்சு ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெம்

தன் அனபிரெதட்டி நின்றது. ட ிரான்ஸ் சகால், ிசத்தின் பாடன்-ிசத்தின் பாடனில் (Baden-Baden) இருக்கும் தின் அனைது தளிசத்தின் பதிகன் அனளக் காண ஒரு

அ பிரிவபபிரெ விஜட்சியைம் ிரான்ஸ் சமற்ிரகாண்டிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது,  ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கன் அனள நசுக்கு பிரிவதற்கு ிசத்தின் பாரிசுக்கு அணி பிரிவகுத்துச்

ிரபல்ல,  அ பிரிவர்களின் கட்டப்ிசத்தின் பாட்டின் கீழிருக்கும் ிசத்தின் பன் அனடட்சியைணின் அனட்சியை நம்பியிருக்க முடிட்சியைாது என்ிசத்தின் பன் அனதக்

கண்டார்.

பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் தின் அனைது ஆழமாின் அனை புபிரெட்சிகபிரெ உள்ளாற்றன் அனல ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் படத்திட்சியைது.  1968

முதல் 1975  பிரிவன் அனபிரெ, ிசத்தின் பாரிட்சியை ிரதாழிலாளர் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்களும், காலனித்து பிரிவ-எதிர்ப்பு கிளர்ச்சிகளும், மற்றும்

இன் அனளஞர் ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்களும் உலகம் முழன் அனமயிலும் ிசத்தின் பபிரெவிட்சியைது.  ஸ்ிரிசத்தின் பயின்,  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்த்துக்கல்,  மற்றும்

கிரீசில் பர் பிரிவாதிகாபிரெங்கள் உருக்குன் அனலந்தன் அனம,  அிரமரிக்க ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதி ரிச்பார்ட் நிக்பனின் இபிரொஜிின் அனைாமா

மற்றும் விட்சியைட்நாம் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரில் அிரமரிக்கா ிரான்ஸ் சதால்விகண்டன் அனம இ பிரிவற்றின் மத்தியில் அிரமரிக்காவிலாின் அனை

ிசத்தின் பாரிட்சியை ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தங்களும் ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்களும் முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத அதன் அடித்தளம்  பிரிவன் அனபிரெயில்

ஆட்டம்காணச் ிரபய்தின் அனை.

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் புபிரெட்சிகபிரெ தன் அனலன் அனமக்காின் அனை ிரநருக்கடிிரான்ஸ் சட்சியை ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சிக்காின் அனை பிபிரெதாின் அனை

தன் அனடக்கல்லாக இருந்தது.  1968 இல் பிபிரொன்சில்,  PCF மற்றும் CGT, ட ிரான்ஸ் சகாலின் அபிரெபாங்கத்திற்கு

முட்டக் ிரகாடத்து,  கிிரபிரெிரின் அனைல் உடன்ிசத்தின் படிக்ன் அனககளில் ஊதிட்சியை விட்டக்ிரகாடப்புகளுக்கு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பச்சு பிரிவார்த்ன் அனத

நடத்தி,  அத்துடன்,  அடத்த ிசத்தின் பல  பிரிவாபிரெங்களின் காலத்தில்,  ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலக்குத் திரும்பு பிரிவதற்காின் அனை

ஒழங்கன் அனமப்ன் அனிசத்தின் பயும் ிரபய்து,  ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் அதிகாபிரெத்துக்காக ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட பிரிவன் அனத மீண்டம் தடத்து

9 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



விட்டிருந்தது. PCF, புபிரெட்சின் அனட்சியை தடத்து நிறுத்தி விட முடிந்த அிரான்ஸ் சதபமட்சியைத்தில், அது ஒரு புபிரெட்சிகபிரெக் கட்சி

என்ிசத்தின் பதாின் அனை பிபிரென் அனமகன் அனளயும் கீழறுத்திருந்தது.

The rishe of thhe Socialist Party

சோராோலிஸ்ட் கட்சியின் சயராற்றம

1968 நிகழ்வுகளின் மூலம் PCF மதிப்பிழந்ததில் இருந்து, ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் ஒரு ிசத்தின் பபிரெந்த புபிரெட்சிகபிரெக்

கட்சி உதித்ிரதழவில்ன் அனல, மாறாக ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சிதான் ிரான்ஸ் சதான்றிட்சியைது. 1969 மற்றும் 1971 இல் நடந்த

அல்ஃிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்வில் மற்றும் எப்பிிரான்ஸ் சின் அனைய் காங்கிபிரெசுகளில் ஸ்தாபிக்கப்ிசத்தின் பட்ட இக்கட்சி, ஆபிரெம்ிசத்தின் பம் முதிரான்ஸ் சல ஒரு

ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சிட்சியைாக இருக்கவில்ன் அனல, மாறாக நிதி மூலதின் அனைத்தின் ஒரு கட்சிட்சியைாகிரான்ஸ் ச பிரிவ இருந்தது. SFIO

இன் ஒரு புதிட்சியை ிசத்தின் பதிப்ிசத்தின் பாகவும் அது இருக்கவில்ன் அனல.  SFIO, முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவர்க்கத்தின் ஒரு

விசு பிரிவாபமாின் அனை ிரான்ஸ் சப பிரிவகின் அனைாக இருந்திருந்த கட்சி,  அது முதலாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனபிரெ ஆதரித்திருந்தது,

அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சின் அனட்சியை எதிர்த்திருந்தது,  அதன் ிரிசத்தின் பரும்ிசத்தின் பாலாின் அனை பிபிரெதிநிதிகள் 1940 இல் ிரிசத்தின் பத்தானுக்கு

ஆதபிரெ பிரிவாய்  பிரிவாக்களித்திருந்தின் அனைர்,  அத்துடன் அல்ஜீரிட்சியைாவில் அது ஒரு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனபிரெ நடத்திட்சியைது என்ற

விதத்தில்,  அத்தன் அனகட்சியைிரதாரு கட்சின் அனட்சியை ஆபிரெம்பிப்ிசத்தின் பது என்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சத ஒரு பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை

முன்ிரின் அனைடப்ிசத்தின் பாகிரான்ஸ் ச பிரிவ இருந்திருக்க முடியும்.  ஆயினும்,  ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சி,  அதனினும் ிசத்தின் பபிரெந்திர பிரிவாரு

கூட்டணிட்சியைாக இருந்தது.

ஒரு முன்ின் அனைாள் விச்சி நிர் பிரிவாகியும்,  ிரமாிரான்ஸ் சல அபிரெபாங்கத்தில் நீதி அன் அனமச்பபிரொக இருந்த பிரிவரும் மற்றும்

யூதப்ிசத்தின் படிரகான் அனலயில் ஒத்துன் அனழத்திருந்த ிரறிரான்ஸ் சின் அனை புஸ்க்ிரான்ஸ் சக (René  Bousquet) ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற விச்சி ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ்

தன் அனல பிரிவர்களுடன் ிரநருக்கமாின் அனை ிரதாடர்புகன் அனள ிரான்ஸ் சிசத்தின் பணி  பிரிவந்திருந்த பிரிவருமாின் அனை பிபிரொன்சு பிரிவா

மித்திிரான்ஸ் சபிரொனுக்காக ஒரு ிரான்ஸ் சதர்தல்  பிரிவாகின் அனைமாக இருக்கும்  பிரிவன் அனகயில் ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சி

 பிரிவடி பிரிவன் அனமக்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்தது.  SFIO இன் எஞ்சிட்சியை மிச்பம்,  மித்திிரான்ஸ் சபிரொனின் குடிட்சியைபிரெசு ஸ்தாிசத்தின் பின் அனைங்களுக்காின் அனை

அன் அனமப்பு —விச்சியுடன் ிரதாடர்பு ிரகாண்ட ிசத்தின் பன் அனழட்சியை Radical  Party  இல் இருந்தாின் அனை பக்திகள்,  Esprit

ிசத்தின் பத்திரின் அனக ஆதபிரெ பிரிவாளர்கள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற பமூக-கத்ிரான்ஸ் சதாலிக்க பக்திகள் ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ அதில் இருந்தின் அனை— மற்றும்

“இடது”  புத்திஜீவிகள்,  முன்ின் அனைாள் ஸ்பிரொலினிஸ்டகள்,  மற்றும் ஐக்கிட்சியை ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சியில் (PSU)

இருந்தாின் அனை முன்ின் அனைாள் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிஸ்டகள் இதில் இடம்ிரிசத்தின் பற்றிருந்தின் அனைர். பிபிரெதாின் அனைமாக அபிரெசு எந்திபிரெத்தில்

இருந்தும்,  ஊடகங்களில் இருந்தும்,  மற்றும் கல்விநிறு பிரிவின் அனைங்களில் இருந்தும் உறுப்பிின் அனைர்கன் அனள

அமர்த்திக் ிரகாண்ட ஒரு முதலாளித்து பிரிவக் கட்சிட்சியைாக இது இருந்தது.  எவ் பிரிவாறாயினும்,  பிிரபிரெஞ்சு

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்,  ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கமும் ிரபல் பிரிவாக்ன் அனக தக்க ன் அன பிரிவத்திருந்த ிரதாழிலாளர்கள்

மற்றும் இன் அனளஞர்கள் மத்தியியிலாின் அனை ஒரு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்ட எழச்சியின் நின் அனலன் அனமகளின் கீழ், PS தன்ன் அனின் அனை ஒரு

“ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட்” ஆக காட்டிக்ிரகாள்ள தள்ளப்ிசத்தின் பட்டது.

பின்ின் அனைர் மித்திிரான்ஸ் சபிரொன் அன் அனத அ பிரிவதானித்த அிரமரிக்க அதிகாரிகளிடம் விளக்கிட்சியைன் அனதப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால, PCF இன்

 பிரிவாக்கு அடித்தளத்ன் அனத அழிப்ிசத்தின் பதும்,  பிபிரெதாின் அனை “இடது” கட்சிட்சியைாக உருிர பிரிவடப்ிசத்தின் பதும்,  அதிகாபிரெத்ன் அனதக்

ன் அனகப்ிசத்தின் பற்று பிரிவதுிரான்ஸ் சம,  PS இன் இலக்காய் இருந்தது.  PCF இன் மீதும் 1960கள் மற்றும் 1970களில்

ிர பிரிவளிக்ிரகாண்ட  பிரிவபிரெப்ிசத்தின் பட்டிருந்த ஸ்பிரொலினிபத்தின்  பிரிவபிரெலாற்றுக் குற்றங்களின் மீதும் “ஜின் அனைநாட்சியைக”

விமர்பின் அனைங்கன் அனள ிரபய் பிரிவதன் மூலம் அது ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்டாக காட்டிக்ிரகாண்டது.  இந்த விமர்பின் அனைங்கள்,

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் நின் அனலப்ிசத்தின் பாட்டில் இருந்து, ஸ்பிரொலினிப அதிகாபிரெத்து பிரிவத்திற்கு எதிபிரொய் ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத்

ஜின் அனைநாட்சியைகத்ன் அனத ட்ிரபிரொட்ஸ்கி ிசத்தின் பாதுகாத்தன் அனத அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ிரான்ஸ் சடா அல்லது PCF  இன்

எதிர்ப்புபிரெட்சிகபிரெ ிசத்தின் பாத்திபிரெத்தின் மீதாின் அனை ஒரு ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப விமர்பின் அனைத்ன் அனதக் ிரகாண்ிரான்ஸ் சடா

10 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிரான்ஸ் சமற்ிரகாள்ளப்ிசத்தின் பட்டன் அன பிரிவட்சியைல்ல.  மாறாக PS கம்யூனிப-விிரான்ஸ் சபிரொதத்ன் அனதயும்,  முதலாளித்து பிரிவ ஜின் அனைநாட்சியைகத்தின்

மீதாின் அனை பிபிரென் அனமகன் அனளயுிரான்ஸ் சம ஊக்குவித்தது.

1968 ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்திின் அனைால் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகியிருந்த PCF இன்  பிரிவலதுபாரி நகர்ன் அன பிரிவ,  PS

சுபிரெண்டிக் ிரகாண்டது. 1972 இல் PS மற்றும் முதலாளித்து பிரிவ தீவிபிரெ இடது இட்சியைக்கத்துடன் ஒரு ிரிசத்தின் பாது

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்தில் (Common  Program)  ன் அனகிரட்சியைழத்திட்டதன் மூலமும்,  1976 இல் “யூிரான்ஸ் சபிரொ-கம்யூனிப”

திருப்ிசத்தின் பத்திற்கு மத்தியில் ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்தின் பர் பிரிவாதிகாபிரெத்ன் அனத நிபிரொகரித்தன் மூலமும், PCF  1968-1975

இன் புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்களுக்கு ிசத்தின் பதிலிறுத்தது.  இந்த ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டமாின் அனைது,  1936 இல்

மக்கள் முன்ின் அனைணிட்சியைால் தற்காலிகமாக  பிரிவழங்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்த பமூக பலுன் அனககளின் மூடதின் அனபிரெயினுள் தன்ன் அனின் அனை

மன் அனறத்துக்ிரகாண்ட அிரான்ஸ் சத ிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  அது பமூக ிரான்ஸ் சதட்டங்களுக்காின் அனை ிரான்ஸ் சமன் அனடன் அனட்சியை அன் அனமக்கவில்ன் அனல

மாறாக ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் மீதாின் அனை பமூகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரின் ஒரு ஒட்டிரமாத்த பகாப்தத்திற்ிரான்ஸ் சக

ிரான்ஸ் சமன் அனடட்சியைன் அனமத்துத் தந்தது.

அன் அனின் அனைத்திற்கும் ிரான்ஸ் சமல் PS,  பிிரபிரெஞ்சு புத்திஜீவித்தட்டின் ிசத்தின் பபிரெந்த பிரிவுகள் மார்க்சிபத்திற்கு ிரான்ஸ் சமல் நடத்திட்சியை

யுத்தத்தின் மீிரான்ஸ் சத தங்கியிருந்தது.  அல்ஜீரிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்குப் பின்ின் அனைரும்,  ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதி நிக்கிட்டா

குருச்ிரான்ஸ் சபவ் ஸ்பிரொலிின் அனைது குற்றங்கன் அனள ஒப்புக்ிரகாண்ட நிகழ்த்திட்சியை இபிரெகசிட்சியை உன் அனபிரெக்குப் பின்ின் அனைரும், PCF

இல் இருந்து மாிரான்ஸ் ச பிரிவாயிபத்திற்கு ிரிசத்தின் பருமளவு நகர்ந்திருந்த “இடது” புத்திஜீவித்தட்டாின் அனைது, 1968  ிரிசத்தின் பாது

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்திற்கு பின்ின் அனைர் இன்னும் அதிகமாய்  பிரிவலதின் ிசத்தின் பக்கம் நகர்ந்தது.  பமூக புபிரெட்சியுடின் அனைாின் அனை

உபிரெபலில் மிபிரெண்ட ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாின் அனை அ பிரிவர்கள்,  PCF இன் அபிரெ பிரிவன் அனணப்பின் கீழ் அ பிரிவர்கள் பின்ிசத்தின் பற்றி  பிரிவந்திருந்த

மார்க்சிபத்துடின் அனைாின் அனை குலா பிரிவன் அனலக் ன் அனகவிட்டின் அனைர்,  அதற்குப் ிசத்தின் பதிலாக PS க்கு ஆதபிரெ பிரிவாின் அனை ஒரு ஊடக

மற்றும் அபிரெசிட்சியைல் பிபிரெச்பாபிரெத்ன் அனத முன்நிறுத்திின் அனைர்.

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பர்ின் அனைார் ிரஹன்றி-ிரலவி தன் அனலன் அனமயிலாின் அனை “புதிட்சியை ிரமய்யிட்சியைலாளர்கள்” முதல் பின்-கட்டன் அனமப்பிட்சியைல் பிரிவாதி

(post-structuralist)  மிிரான்ஸ் சஷல் ஃபூக்ிரான்ஸ் சகா மற்றும் 1789 புபிரெட்சியின்  பிரிவபிரெலாற்றாசிரிட்சியைர் பிபிரொன்சு பிரிவா ஃபுயுிரான்ஸ் சபிரெ

(François  Furet)  பிரிவன் அனபிரெயிலும்,  ிசத்தின் பல்ிரான்ஸ் ச பிரிவறு பக்திகள் “பர் பிரிவாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்தின்” மீது தாக்குதல் ிரதாடத்திரான்ஸ் சதாட

அதன் அனின் அனை ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியின் தவிர்க்கவிட்சியைலாத வின் அனள பிரிவாக சித்தரித்தின் அனைர்.  “பர் பிரிவாதிிசத்தின் பத்திட்சியைம்”

(“Totalitarianism”)  என்ற கருத்தாக்கம் கம்யூனிபம்,  ஸ்பிரொலினிபம்,  மற்றும் ிசத்தின் பாசிபம் ஆகிட்சியை பிரிவற்றுக்கு

இன் அனடயிலாின் அனை ஒரு பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை கலன் அன பிரிவட்சியைாக இருந்தது என்ற அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  இந்தப்

பிபிரெச்பாபிரெத்தின் இலக்காக ிசத்தின் பாசிபமும் இல்ன் அனல அல்லது ஸ்பிரொலினின் குற்றங்களும் இல்ன் அனல.  புஸ்ிரான்ஸ் சக

மற்றும் மித்திிரான்ஸ் சபிரொன் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்று பிபிரொன்சில் இருந்த முன்ின் அனைாள் விச்சி நிர் பிரிவாகிகள் மீிரான்ஸ் சதா,  அல்லது

மார்க்சிபத்திற்கு எதிபிரொின் அனை கிிரபிரெம்ளினின் அபிரெசிட்சியைல் ிசத்தின் படிரகான் அனலகள் மீிரான்ஸ் சதா அ பிரிவர்கள் தாக்குதல்

நடத்தவில்ன் அனல.  மாறாக,  இந்த பக்திகள் கிிரபிரெம்ளினின் ஜின் அனைநாட்சியைக-விிரான்ஸ் சபிரொதக் ிரகாள்ன் அனககளின் மீதாின் அனை

ஒரு  பிரிவலது-பாரி விமர்பின் அனைத்ன் அனத அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட கம்யூனிபம் மற்றும் மார்க்சிபத்தின் மீிரான்ஸ் சத

தாக்குதல் ிரதாடத்தின் அனை. Alexander  Solzhenitsyn  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்று,  கிிரபிரெம்ளிின் அனைால் ஒடக்கப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்கு

குறின் அன பிரிவக்கப்ிசத்தின் பட்ட சுதந்திபிரெ-பந்ன் அனதக்கு ஆதபிரெ பிரிவாின் அனை கலகக் குபிரெல்கன் அனள அ பிரிவர்கள் ஊக்குவித்தின் அனைர்.

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்தின் குற்றங்களுக்கு மவுின் அனைத்ன் அனதக் கன் அனடப்பிடித்தும் ஸ்பிரொலினிப அதிகாபிரெத்து பிரிவத்ன் அனத

தூக்கிிரட்சியைறி பிரிவதற்காின் அனை ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்கு குிரான்ஸ் சபிரொதத்ன் அனதக்

கன் அனடப்பிடித்தும்,  கம்யூனிப விிரான்ஸ் சபிரொதத்திற்கும்,  ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தில் முதலாளித்து பிரிவம் மீட்சி

ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்கும்,  முன்ின் அனைாள் காலனித்து பிரிவ நாடகளுக்கு எதிபிரொக —அ பிரிவற்றின் தன் அனல பிரிவர்களும்

“பர் பிரிவாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பிரிவாதிகளாய்” சித்தரிக்கப்ிசத்தின் பட்டின் அனைர்— ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்தால் “மனிதாபிமாின் அனை

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிலாின் அனை” ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கள் நடத்தப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்குமாின் அனை தத்து பிரிவார்த்த கட்டன் அனமப்ன் அனிசத்தின் ப அ பிரிவர்கள்

கட்டிட்சியைன் அனமத்தின் அனைர்.

ிரதாழிலாளர்களின் அதிகாபிரெத்திற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனதயும் தாக்கிட்சியை அ பிரிவர்கள்,  அதற்கு ிசத்தின் பதிலாக,  “சுட்சியை-

ிரான்ஸ் சமலாண்ன் அனம”  (“Self-management”) ிரகாள்ன் அனகக்கு ஆிரான்ஸ் சலாபன் அனின் அனைட்சியைளித்தின் அனைர்.  ஆபிரெம்ிசத்தின் பத்தில்,  தி பிரிவால்நின் அனல

11 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



எட்டிட்சியை Lip கடிகாபிரெத் தட்சியைாரிப்பு நிறு பிரிவின் அனைத்ன் அனத ன் அனகட்சியைகப்ிசத்தின் படத்தி இட்சியைக்கு பிரிவதற்கு ிரதாழிலாளர்கள்

ிரான்ஸ் சமற்ிரகாண்ட ஒரு ிரான்ஸ் சதால்விட்சியைன் அனடந்த முட்சியைற்சியுடன் ிரதாடர்புிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட்ட,  “சுட்சியை-ிரான்ஸ் சமலாண்ன் அனம”க்காின் அனை

அன் அனழப்புகள் பின்ின் அனைர் ஒரு விரிந்த,  மார்க்சிப-விிரான்ஸ் சபிரொத உள்ளடக்கத்ன் அனத எடத்தின் அனை.  இந்த கருத்தாக்கம்

“குழப்ிசத்தின் பம் தபிரெக்கூடிட்சியைதாக”  இருந்தாலும் “ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைம் திணித்த ஆட்சிமுன் அனற  பிரிவன் அனகயின் ஒரு

நிபிரொகரிப்ன் அனிசத்தின் ப உடன்ிரகாண்டிருந்த”  அனுகூலமும் அதற்கு இருந்தது எின் அனை PSU தன் அனல பிரிவபிரொின் அனை மிிரான்ஸ் சஷல்

ிரபிரொக்கா குறிப்பிட்டார்.  இன்னும் அப்ிசத்தின் பட்டமாக,  “ிரான்ஸ் சபாபலிபக் ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாடகளின்...  அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிலாின் அனை

பமூகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் ஒரு பர் பிரிவாதிிசத்தின் பத்திட்சியை அபிரென் அனபிரான்ஸ் சட்சியை உரு பிரிவாக்குகிறது” என்று எச்பரித்த Esprit

அதற்குமாறாய் சுட்சியை-ிரான்ஸ் சமலாண்ன் அனம என்ிசத்தின் பது “அதிகாபிரெத்திற்காின் அனை ிரிசத்தின் பருவிருப்ன் அனிசத்தின் ப ிசத்தின் பலமிழக்கச்ிரபய் பிரிவதாக

இருக்கிறது” என்று புகழ்ந்தது.

இது,  1981 இல் PCF இன் ஆதபிரெவுடன் மித்திிரான்ஸ் சபிரொன் அதிகாபிரெத்திற்கு  பிரிவரு பிரிவதற்கு ிரான்ஸ் சமன் அனடட்சியைன் அனமத்து

ிரகாடத்தது. 1970களின் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ ிரநருக்கடி மற்றும் ிசத்தின் பழன் அனம பிரிவாத ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதி  பிரிவிரலரி ஜிஸ்கார்ட்

ிரட'எஸ்ட்டான் (Valéry  Giscard  d'Estaing) இன் சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனக ிரகாள்ன் அனககள் ஆகிட்சியை பிரிவற்றின்

தாக்கத்தில் ஏற்ிசத்தின் பட்டிருந்த ிசத்தின் பபிரெந்த அதிருப்தின் அனட்சியை சுபிரெண்டிக் ிரகாண்ட மித்திிரான்ஸ் சபிரொன்,  முக்கிட்சியை

நிறு பிரிவின் அனைங்கன் அனள ிரான்ஸ் சதசிட்சியைமட்சியைமாக்கவும்  பிரிவாங்கும் பக்தின் அனட்சியை ிரான்ஸ் சமம்ிசத்தின் படத்தவும்  பிரிவாக்குறுதிட்சியைளித்தார்.

ஆயினும், அதிகாபிரெத்துக்கு  பிரிவந்ததும், அ பிரிவர் தின் அனைது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்ன் அனத ிர பிரிவகுவின் அனபிரெவில் மறுதலித்தார்.

எதிர்ிசத்தின் பார்க்கத்தக்க  பிரிவன் அனகயில் பிபிரொன்சில் இருந்து மூலதின் அனைம் ிர பிரிவளியில் ிசத்தின் பறக்கும் நின் அனலக்கு

முகம்ிரகாடத்த அ பிரிவர்,  மூலதின் அனைக் கட்டப்ிசத்தின் பாடகன் அனள திணிக்க மறுத்திரான்ஸ் சதாட அதற்குப் ிசத்தின் பதிலாய் பமூக

ிரபலவிின் அனைங்கன் அனளயும் மற்றும் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலகன் அனளயும் ிர பிரிவட்டகின்ற ஒரு “சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனக திருப்ிசத்தின் பத்ன் அனத”

பிபிரெகடின் அனைப்ிசத்தின் படத்திின் அனைார்.

PS இன் ிரான்ஸ் சதர்தல்  பிரிவாக்குறுதிகள் மீதாின் அனை மித்திிரான்ஸ் சபிரொனின் காட்டிக் ிரகாடப்புகள், ிரதாழிலாளர்களின் அனடிரான்ஸ் சட்சியை

அதிர்ச்சின் அனட்சியையும், ிரான்ஸ் சகாிசத்தின் பத்ன் அனதயும், ிரிசத்தின் பரும் ஏமாற்றத்ன் அனதயும் உரு பிரிவாக்கிட்சியைது. இருந்தும் கூட இறுதியில்,

பிபிரொன்சில் இருந்த எந்த ஒரு கட்சியும் PSக்கு எதிபிரொின் அனை அபிரெசிட்சியைல் ரீதிட்சியைாக சுட்சியைாதீின் அனைமாின் அனை,  புபிரெட்சிகபிரெக்

ிரகாள்ன் அனகக்காக ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடாதன் அனத அடத்து,  இந்த எதிர்ப்ிசத்தின் பாின் அனைது எந்த ஒழங்கன் அனமக்கப்ிசத்தின் பட்ட

ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பாட்ன் அனடயும் கண்டிரகாள்ளமுடிட்சியைாது ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாின் அனைது.  இந்த மின் அனகட்சியைதார்த்தமாின் அனை ஒரு சூழ்நின் அனலயில்,

ிரதாழிலாளர்களுக்கும் மாண பிரிவர் இட்சியைக்கத்திலும் மற்றும் அபிரெப அதிகாபிரெத்து பிரிவத்திலும் இருந்த

பலுன் அனகிரகாண்டிருந்த பக்திகளுக்கும் இன் அனடயிலாின் அனை  பிரிவர்க்கப் பிளவு முன்ிரின் அனைப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதினும்

பிபிரெம்மாண்டமாின் அனைதாக ஆகிட்சியைிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது,  அந்த ிரதாழிலாளர் இட்சியைக்கமாின் அனைது வீழ்ச்சிட்சியைன் அனடட்சியை ஆபிரெம்பித்தது.

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்த நட பிரிவடிக்ன் அனகயும் ிரதாழிற்பங்க அங்கத்து பிரிவமும் தன் அனபிரெதட்டிட்சியை நின் அனலயில் ிரதாழிற்பங்கங்கள்

உருக்குன் அனலந்திரான்ஸ் சதாட,  ிரிசத்தின் பருமளவில்  பிரிவணிகங்களால் நிதிட்சியைாதாபிரெம் அளிக்கப்ிசத்தின் பட்ட ஒரு ிரிசத்தின் பருநிறு பிரிவின் அனை

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ் ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாக அன் அன பிரிவ எழந்தின் அனை. தீவிபிரெப்ிசத்தின் பட்ட குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ தட்டாின் அனைது, SOS-Racism மற்றும்

மாண பிரிவர் பங்கங்கள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற PS ஆலும் அதன் அபிரெசிட்சியைல் கூட்டாளிகளாலும் கட்டப்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட்ட

ிசத்தின் பலதபிரெப்ிசத்தின் பாின் அனை அன் அனமப்புகன் அனள உரு பிரிவாக்கிின் அனை.  இன் அன பிரிவ ிர பிரிவகுஜின் அனைங்கன் அனள கண்காணிக்கவும்,

அ பிரிவசிட்சியைப்ிசத்தின் படகின்ற பமட்சியைத்தில்,  மட்டப்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட்ட ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கன் அனள நடத்தி பமூக அதிருப்தின் அனட்சியை

ிர பிரிவளிிரான்ஸ் சட்சியைற்று பிரிவதற்காின் அனை ஒரு ிசத்தின் பாதுகாப்பு  பிரிவால்வு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்று ிரான்ஸ் சபன் அன பிரிவ ிரபய்தின் அனை.

The crisis of thhe Trotskyist movhemhent in Franche and thhe OCI's split with thhe ICFI

பிரரான்சில் ட்டியரராட்ஸ்கிோ இடக்கத்தின் டியக்கத்தின் நெருக்கடியும ICFI இல் இருந்து

OCI இன் உ்சியடைவும.
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பிபிரொன்சில், 1968க்குப் பின்ின் அனைர், PCF ஐ  பிரிவலதுபாரி தின் அனபயில் இருந்து தாக்கிட்சியை ஒரு கட்சிட்சியைாின் அனை PS தான்

ஆதிக்கம் ிரபலுத்த எழந்தது என்றால்,  அதற்கு அன் அனின் அனைத்துக்கும் ிரான்ஸ் சமலாின் அனை காபிரெணமாக இருந்தது

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கத்திலாின் அனை ிரநருக்கடியும்,  OCI இன் காட்டிக்ிரகாடப்புிரான்ஸ் சம ஆகும்.  இது,  இடதின்

ிசத்தின் பக்கத்தில் ஒரு மாற்று எழந்து விட பிரிவன் அனத தடத்து விட்டிருந்தது.  OCI, நான்காம் அகிலத்தின்

அன் அனின் அனைத்துலகக்  குழவுடன்  முறித்துக் ிரகாண்ட இடதுகளின் ஐக்கிட்சியைம் (Union  of  the  Lef) என்ற

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கின் அனின் அனை ஏற்றுக் ிரகாண்ட PS மற்றும் PCF உடன் ஒரு அபிரெசிட்சியைல் மற்றும் ிரான்ஸ் சதர்தல் கூட்ன் அனட நாட

முட்சியைன்றது.  அத்தன் அனகட்சியை ஒரு முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கு,  ிரதாழிலாளர் அன் அனமப்புகளது ஒரு ஐக்கிட்சியை முன்ின் அனைணின் அனட்சியை

(United front of workers organizations) உரு பிரிவாக்கும் எின் அனை அது கூறிக் ிரகாண்டிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதும், உண்ன் அனமயில் ஒரு

முதலாளித்து பிரிவக் கட்சிட்சியைாின் அனை ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சியின் ிரான்ஸ் சமலாதிக்கத்திலாின் அனை ஒரு ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்க-

விிரான்ஸ் சபிரொதமாின் அனை மறுகுழ பிரிவாக்கத்ன் அனதிரான்ஸ் சட்சியை அது உரு பிரிவாக்கிட்சியைது.

இது, ட்ிரபிரொட்ஸ்கி மற்றும் ICFI இன் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலகளது இருதட்சியைத்தாின் அனைமாக இருந்த ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின்

அபிரெசிட்சியைல் சுட்சியைாதீின் அனைத்திற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் மற்றும் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கத்திற்குள்ளாக முதலாளித்து பிரிவ

ிரபல் பிரிவாக்குகளுக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் ஆகிட்சியை பிரிவற்ன் அனற அப்ிசத்தின் பட்டமாக மறுதலிப்ிசத்தின் பதாக இருந்தது.

இடதுகளின் ஐக்கிட்சியைம் என்ற முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்ன் அனக OCI ஏற்றுக்ிரகாண்டதன் மூலமாக,  PS ஐ ிரான்ஸ் சநாக்கி

ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல அன் அனமத்துக் ிரகாண்ட ஒரு விரிந்த குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ பிரிவிின் அனைர்களுடன் தன்ன் அனின் அனை

இன் அனணந்து ிரகாண்ட,  கடந்த அன் அனபிரெ-நூற்றாண்ட காலத்தில் பிபிரொன்சில் “இடது”  முதலாளித்து பிரிவ

அபிரெபாங்கங்களுக்காின் அனை அபிரெசிட்சியைல் கட்டன் அனமப்ன் அனிசத்தின் ப உரு பிரிவாக்க உதவிட்சியைது.

ிரதாழிலாளர் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் (Lute Ouvrière -LO) குழவும் இதில் அடங்கும்.  1956 இல் Voix Ouvrière என்ற

தூட்சியைிரதாழிற்பங்க பிரிவாத அன் அனமப்ிசத்தின் பாக (syndicalist organization)  ஸ்தாபிக்கப்ிசத்தின் பட்ட இது, பின்ின் அனைர் 1968 இல் LO

எின் அனை ிரிசத்தின் பட்சியைர்மாற்றப்ிசத்தின் பட்டது.  1930கள் மற்றும் 1940களில் ிரான்ஸ் சடவிட் ிசத்தின் பார்ட்டா தன் அனலன் அனமயில்

ிரபட்சியைலூக்கத்துடன் இருந்த ஒரு குழவின் உறுப்பிின் அனைர்கன் அனள இது மீண்டம் குழச்ிரான்ஸ் சபர்த்தது.  ிசத்தின் பார்ட்டா

குழ, ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்திற்கு விசு பிரிவாபமாக இருப்ிசத்தின் பதாக கூறிக்ிரகாண்டாலும், ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் ிரான்ஸ் சதசிட்சியை

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில் மட்டிரான்ஸ் சம ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடம் என்றும் ஆகிரான்ஸ் ச பிரிவ நான்காம் அகிலம் ஒரு குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ

அன் அனமப்பு என்றும் மார்க்சிப-விிரான்ஸ் சபிரொத முகாந்திபிரெங்கன் அனளக் கூறி நான்காம் அகிலத்தில் இன் அனணட்சியை மறுத்தது.

ிசத்தின் பார்ட்டா குழ நான்காம் அகிலத்துடன் கூட்ட நட பிரிவடிக்ன் அனககளில் கபிரெம்ிரான்ஸ் சகார்த்து 1947 ிர பிரிவகுஜின் அனை

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தங்களுக்கு தூண்டிட்சியை ிரபிரெிரான்ஸ் சின் அனைால்ட் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்திற்காகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடிட்சியைது என்றிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதும்,

அபிரொஜக பிரிவாத-தூட்சியைிரதாழிற்பங்க பிரிவாத  பிரிவட்டாபிரெங்களுடன் அது ிரநருக்கமாின் அனை ிரதாடர்ன் அனிசத்தின் ப ிசத்தின் பபிரொமரித்தது. LO,

அதன் ிரான்ஸ் ச பிரிவட்ிசத்தின் பாளர் ஆர்ிரலட் லாகிிரான்ஸ் சட்சியை இன் ிரதாடர்ச்சிட்சியைாின் அனை ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதித் ிரான்ஸ் சதர்தல் பிபிரெச்பாபிரெங்களின்

பமட்சியைத்தில் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்று,  ஒரு ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப அன் அனமப்ிசத்தின் பாக ஊடகங்களாலும் அபிரெசிட்சியைல் உட்சியைபிரெடக்காலும்

சித்தரிக்கப்ிசத்தின் பட்ட  பிரிவந்திருக்கிறது என்றாலும்,  அது PS இன் ஒரு நம்பிக்ன் அனகக்குரிட்சியை அபிரெசிட்சியைல்

துன் அனணக்ிரான்ஸ் சகாளாகிரான்ஸ் ச பிரிவ இருந்து  பிரிவருகிறது.  LO இன் ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாத மற்றும் அபிரொஜக பிரிவாத-

தூட்சியைிரதாழிற்பங்க பிரிவாத ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனலிரான்ஸ் சட்சியை,  ிரதாழிலாளர் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கன் அனள ிரதாழிற்பங்கங்கள்

காட்டிக்ிரகாடத்தன் அனத மூடிமன் அனறப்ிசத்தின் பது,  முக்காட மற்றும் ிசத்தின் பர்தா ஆகிட்சியை பிரிவற்றின் மீதாின் அனை தன் அனடகன் அனள

ஆதரிப்ிசத்தின் பதன் மூலம் முஸ்லீம்-விிரான்ஸ் சபிரொத ிர பிரிவறுப்புணர்வுகன் அனள தூண்ட பிரிவது,  அத்துடன் பிிரபிரெஞ்சு

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்தின் ிர பிரிவளியுறவுக் ிரகாள்ன் அனகக்கு ிரமகொள்கைக்கு மௌின் அனைமாக ஆதபிரெ பிரிவளிப்ிசத்தின் பது ஆகிட்சியை பிரிவற்றில் அது

 பிரிவகிக்கின்ற ிசத்தின் பாத்திபிரெத்தின் கீழ் அன் அனமந்திருப்ிசத்தின் பதாகும்.

இன்ன் அனறட்சியை LCR/NPA ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனபிரெக்ிரகாண்டிருந்த நான்காம் அகிலத்திற்குள் இருந்த ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாத

திருத்தல் பிரிவாத ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்கிற்கு எதிபிரொின் அனை ஒரு ிரான்ஸ் சநபிரெடிட்சியைாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் ICFI 1953 இல் ஸ்தாபிக்கப்ிசத்தின் பட்டது.

அந்த திருத்தல் பிரிவாத ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்கு ிசத்தின் பாரிசில்,  தமது அபிரெசிட்சியைல் நின் அனலப்ிசத்தின் பாட்ன் அனட எதிர்த்த பிிரபிரெஞ்சு பிரிவின்

ிரிசத்தின் பரும்ிசத்தின் பான்ன் அனமன் அனட்சியை ஆபிரெம்ிசத்தின் பத்தில் ிர பிரிவளிிரான்ஸ் சட்சியைற்றிட்சியை மிிரான்ஸ் சஷல் ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா மற்றும் ஏர்ிரின் அனைஸ்ட் மண்ிரான்ஸ் சடல்

தன் அனலன் அனமயில் இருந்த நான்காம் அகிலத்தின் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரபட்சியைலகத்திற்குள் (International  Secretariat  of  the

Fourth  International)  இருந்து எழந்த ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்காகும்.  இபிரெண்டாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்குப் பின்ின் அனைர்,  ிசத்தின் பபிரெந்த

13 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிரதாழிலாளர் இட்சியைக்கங்கள் மற்றும் காலனித்து பிரிவ-எதிர்ப்பு இட்சியைக்கங்களின் தன் அனலன் அனமயில் எழந்திருந்த

ஸ்பிரொலினிப மற்றும் முதலாளித்து பிரிவ ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதக் கட்சிகளுக்குள் நான்காம் அகிலம் தன்ன் அனின் அனைக்

கன் அனலத்துக் ிரகாள்ள ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம் என்று  பிரிவலியுறுத்திட்சியை ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா மற்றும் மண்ிரான்ஸ் சடலுக்கு எதிபிரொக

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்ன் அனதப் ிசத்தின் பாதுகாப்ிசத்தின் பதற்காக நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழ தன் அனலயீட ிரபய்தது.

ஸ்பிரொலினிப மற்றும் ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ஆட்சிகளுக்கு இன் அனடயில் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடப்ிசத்தின் படம் “ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-புபிரெட்சி”  (“war-

revolutions”)  ிரகாள்ன் அனகட்சியைாின் அனைது 1917 அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பரில் பிரெஷ்ட்சியைாவில் கண்டன் அனதப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கத்தின் சுட்சியைாதீின் அனைமாின் அனை அணிதிபிரெட்டலின் மூலமாின் அனை புபிரெட்சின் அனட்சியை பிபிரெதியீட ிரபய்யும் என்றும்,

ிர பிரிவற்றிகபிரெமாின் அனை “ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-புபிரெட்சிகள்” சீின் அனைா மற்றும் கிழக்கு ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவின் ஸ்பிரொலினிப ஆட்சிகள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற

ிசத்தின் பல நூற்றாண்டகள் நீடிக்கக் கூடிட்சியை பர் பிரிவாதிகாபிரெங்கன் அனள உரு பிரிவாக்கும், அதிலிருந்து ஒரு ிரதான் அனல பிரிவாின் அனை

எதிர்காலத்தில் ிரான்ஸ் சபாபலிபம் அபிவிருத்தி காணும் என்றும் ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதிகள் கணித்தின் அனைர்.

 பிரிவபிரெலாறு ிர பிரிவகுவின் அனபிரெவிிரான்ஸ் சலிரான்ஸ் சட்சியை ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா மற்றும் மண்ிரான்ஸ் சடலின் கணிப்புகன் அனள ிரபல்லாதன் அன பிரிவட்சியைாக்கிட்சியைது.

அதற்கு நான்கு தபாப்தங்களுக்கும் குன் அனற பிரிவாின் அனை காலத்தின் பின்ின் அனைர், ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைம், சீின் அனைா, மற்றும்

கிழக்கு ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவில் இருந்த ஸ்பிரொலினிப ஆட்சிகள் முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத மீட்சி ிரபய்தின் அனை, அத்துடன்

முன்ின் அனைாள்-காலனித்து பிரிவ நாடகளில் இருந்த ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாத ஆட்சிகள் தங்கன் அனள ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை நிதி

மூலதின் அனைத்திற்காய் முழன் அனமட்சியைாய் திறந்து விட்டிருந்தின் அனை.

அதற்கு ிர பிரிவகுமுன்ிசத்தின் பாகிரான்ஸ் ச பிரிவ,  நிகழ்வுகள் ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதத்தின் எதிர்ப்புபிரெட்சிகபிரெ ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத

எடத்துக்காட்டியிருந்தின் அனை.  1953 ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்ன் அனத ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதிகள் தங்கன் அனள அடிிசத்தின் பணிட்சியைச்ிரபய்திருந்த

PCF  வின் அனலிரான்ஸ் சிசத்தின் பசிட்சியைதின் பிந்ன் அனதட்சியை ஒரு சில மாதங்களில் ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதிகளுடின் அனைாின் அனை ICFI இன் உன் அனடவு

நிகழ்ந்தது.  1962 ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரில் இருந்து எழந்த அல்ஜீரிட்சியை முதலாளித்து பிரிவ ஆட்சியின் தி பிரிவால்நின் அனல

காலனித்து பிரிவ நாடகளில் முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத ிரான்ஸ் சநாக்கி ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல அன் அனமக்கின்ற ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாத

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கின் தி பிரிவால்நின் அனலன் அனட்சியை அம்ிசத்தின் பலப்ிசத்தின் படத்திட்சியைது. Messali Hadj இன் அல்ஜீரிட்சியை ிரான்ஸ் சதசிட்சியை இட்சியைக்கத்தில்

இருந்த கூறுகளுடன் கலந்துன் அனபிரெட்சியைாடல்கள் மூலமாக ஒரு அல்ஜீரிட்சியை ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கத்ன் அனத

உரு பிரிவாக்க,  ிர பிரிவற்றிிரிசத்தின் பறாத ஒரு முட்சியைற்சின் அனட்சியைிரான்ஸ் சட்சியைனும் OCI ிரபய்திருந்தது,  ஆின் அனைால் ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதிகள்

அதுிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற ஒரு இட்சியைக்கத்ன் அனத அல்ஜீரிட்சியைாவில் அபிவிருத்தி ிரபய் பிரிவதற்கும் கூட முட்சியைற்சி

ிரபய்திருக்கவில்ன் அனல.  அதற்கு மாறாய்,  அ பிரிவர்கள் கள்ளிரான்ஸ் சநாட்ன் அனட அச்படித்து ிரான்ஸ் சதசிட்சியை விடதன் அனல

முன்ின் அனைணின் அனட்சியை (FLN)  ஆயுதிசத்தின் பாணிட்சியைாக்க உதவிின் அனைர், Boumédiène  ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு நட பிரிவடிக்ன் அனகக்கு பின்ின் அனைர்

அல்ஜீரிட்சியைான் அன பிரிவ விட்ட ிர பிரிவளிிரான்ஸ் சட்சியைறும் முன்ிசத்தின் பாக ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா அந்த அன் அனமப்புக்கு ஒரு ஆிரான்ஸ் சலாபகபிரொகவும்

சிறிதுகாலம் ிரான்ஸ் சபன் அன பிரிவ ிரபய்தார்.

அக்காலகட்டத்திலுள்ள ஸ்பிரொலினிப மற்றும் முதலாளித்து பிரிவ ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாத பக்திகளுக்கு தம்ன் அனம

தக பிரிவன் அனமத்துக் ிரகாண்ட ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதத்ன் அனத எதிர்த்த ICFI, அது மார்க்சிபத்தின் மீதாின் அனை ஒரு குட்டி-

முதலாளித்து பிரிவ தாக்குதல் எின் அனை விளக்கிட்சியைது.  அபிரெசிட்சியைன் அனல ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை மற்றும் ஸ்பிரொலினிப

அபிரெபாங்கங்களுக்கு இன் அனடயிலாின் அனை ிரான்ஸ் சமாதலாக சுருக்கிட்சியைதன் மூலமாக,  ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதமாின் அனைது ிரபவ்விட்சியைல்

மார்க்சிபத்தின் ன் அனமட்சியைமாின் அனை பக்திட்சியைாின் அனை பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத பம்ிசத்தின் பந்தமற்றதாகக் கருதிட்சியைது.

ிரான்ஸ் சமலும், அது பிிரபிரெஞ்சு முதலாளித்து பிரிவத்தில் ிரிசத்தின் பரும் ிரபல் பிரிவாக்கு ிரிசத்தின் பற்ற ிசத்தின் பல கருத்துக்கன் அனள தழவிக்

ிரகாண்டது. ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கம் ிரதாடர்ந்தும் சுட்சியைாதீின் அனைமாக இட்சியைங்கு பிரிவதற்கு ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதம் காட்டிட்சியை

ஆிரான்ஸ் ச பிரிவபமாின் அனை எதிர்ப்பு,  மார்க்சிபத்தின் ன் அனமட்சியை அபிரெசிட்சியைல் கருவிட்சியைாின் அனை புபிரெட்சிகபிரெ ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கக்

கட்சிக்கு எதிபிரொின் அனை ிசத்தின் பபிரெ பிரிவலாய் விட்சியைாபித்திருந்த குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ தப்ிரிசத்தின் பண்ணங்களுக்கு அதிகளவில்

இணங்கிட்சியைதாக இருந்ததன் மூலம் உறுதிப்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட்டது.

பிிரபிரெஞ்சு பிரிவின் ிரிசத்தின் பரும்ிசத்தின் பான்ன் அனமட்சியைாின் அனைது,  ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதத்தின் அனின் அனை எதிர்த்த அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  ICFI மற்றும்

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கத்தின்  பிரிவபிரெலாறு குறித்த ஒரு பந்ிரான்ஸ் சதக மிரான்ஸ் சின் அனைாிசத்தின் பா பிரிவத்ன் அனத ிசத்தின் படிப்ிசத்தின் படிட்சியைாய் தழ பிரிவத்

ிரதாடங்கிட்சியைது. 1966 இல் நடந்த ICFI இன் மூன்றா பிரிவது காங்கிபிரெசில், Voix Ouvrière  இல் இருந்தாின் அனை ஒரு

14 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



குழன் அன பிரிவ அது தன்னுடன் அன் அனழத்துக் ிரகாண்ட  பிரிவந்து நான்காம் அகிலத்ன் அனத “மீள்கட்டன் அனமக்க”

ஆிரான்ஸ் சலாபன் அனின் அனை ன் அன பிரிவக்கத் ிரதாடங்கிட்சியைது.  ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதத்திற்கு எதிபிரொின் அனை ICFI இன் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின்

குணாம்பமாய் விளங்கிட்சியை பமபிரெபமின்ன் அனமயில் இருந்து விலகி மத்திட்சியை பிரிவாத மறுிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல அன் அனமத்துக்

ிரகாள் பிரிவதும் பமூக ஜின் அனைநாட்சியைகம் மற்றும் PCF இன் குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ துன் அனணக்ிரான்ஸ் சகாள்களது ஒரு

ிசத்தின் பபிரெந்த அடக்கின் அனின் அனை ிரான்ஸ் சநாக்கி நகர் பிரிவதும் தான் இந்த “மீள்கட்டன் அனமப்பு”  சூத்திபிரெத்தின் அர்த்தமாக

இருந்தது.

1968 இல் OCI மாண பிரிவர் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கன் அனள ிரதாழிலாளர்கன் அனள ிரான்ஸ் சநாக்கி ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல ிரகாள்ளச்

ிரபய் பிரிவதற்கு ிசத்தின் பாடிசத்தின் பட்டது,  அத்துடன் ிரிசத்தின் பாது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தத்திற்கு தூண்ட பிரிவதற்கு உதவிட்சியை நான்ந்

என்னும் நகபிரெத்தில் இருந்த சுட்-அவிிரான்ஸ் சட்சியைசிிரான்ஸ் சட்சியைான் (Sud-Aviation) ிரதாழிற்பான் அனலயிலாின் அனை ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்த

நட பிரிவடிக்ன் அனகக்கும் அது அன் அனழப்பு விடத்தது.  இருப்பினும்,  அது ஒரு தூட்சியைிரதாழிற்பங்க பிரிவாத

நின் அனலப்ிசத்தின் பாட்ன் அனடிரான்ஸ் சட்சியை தழவியிருந்தது,  அன் அனின் அனைத்து ிரதாழிற்பங்கங்கள் மற்றும் ிரதாழிலாளர் கட்சிகன் அனள

மறுகுழ பிரிவாக்கம் ிரபய்து ஒரு மத்திட்சியை ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தக் குழன் அன பிரிவ அன் அனமப்ிசத்தின் பதற்கு மட்டிரான்ஸ் சம அது

அன் அனழப்பு விடத்தது. PCF மற்றும் ஸ்பிரொலினிப ிரதாழிலாளர் ிரிசத்தின் பாது கூட்டன் அனமப்ன் அனிசத்தின் ப (CGT) அதிகாபிரெத்ன் அனதக்

ன் அனகயிிரலடக்க OCI அன் அனழத்திருந்தால் ிரதாழிலாளர்களிடம் அபிரெசு அதிகாபிரெம் என்ற பிபிரெச்சின் அனின் அனைன் அனட்சியை முன்

ிரகாண்ட பிரிவந்திருக்க முடியும்,  PCF இன் எதிர்ப்புபிரெட்சிகபிரெக் ிரகாள்ன் அனகன் அனட்சியை அம்ிசத்தின் பலப்ிசத்தின் படத்தியிருக்க

முடியும்,  அத்துடன் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் அபிரெசிட்சியைல் தன் அனலன் அனமக்கு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட பிரிவதாின் அனை ஒரு இடத்தில்

தன்ன் அனின் அனை இருத்திக் ிரகாண்டிருக்க முடியும்,  அன் அனதச் ிரபய்ட்சியைாததற்காக பிரிட்டிஷ்  SLL பரிட்சியைாின் அனை

 பிரிவன் அனகயில் OCI ஐ விமர்சித்தது.  OCI இன் அதிகரித்துச் ிரபன்ற மத்திட்சியை பிரிவாத மற்றும் ஐயுறவு பிரிவாத

ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனலட்சியைாின் அனைது,  1968 க்குப் பிந்ன் அனதட்சியை தீவிபிரெப்ிசத்தின் படலின் எழச்சிட்சியைால் கட்சிக்குள் பிபிரெதாின் அனைமாய்

இன் அனளஞர்கள்,  மாண பிரிவர்களிடம் இருந்து புதிட்சியை உறுப்பிின் அனைர்களின் ஒரு திடீர் ிர பிரிவள்ளம் ிசத்தின் பாய்ந்து

ிரகாண்டிருந்த பமட்சியைத்தில், மபிரெணகபிரெமாின் அனை பின்வின் அனளவுகன் அனளக் ிரகாண்டதாய் ஆின் அனைது.

1971 இல் SLL உம் ICFI இன் ிரிசத்தின் பரும்ிசத்தின் பான்ன் அனமட்சியைாின் அனை பிரிவுகளும் OCI உடின் அனைாின் அனை ஒரு முறின் அன பிரிவ

அறிவித்தின் அனை. OCI இன் பந்தர்ப்ிசத்தின் ப பிரிவாதம் குறித்த SLL இன் விமர்பின் அனைங்கள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதுமாின் அனை நிரூிசத்தின் பணம்ிரிசத்தின் பற்றின் அனை.

இபிரெகசிட்சியைமாின் அனை  பிரிவன் அனகயில் OCI மற்றும் PS இல் ஏககாலத்தில் உறுப்பிின் அனைபிரொக இருந்து, பின் மித்திிரான்ஸ் சபிரொனின்

ஒரு உட்சியைர்நின் அனல உதவிட்சியைாளபிரொக மாறி,  பின்ின் அனைாளில் பிபிரொன்சின் பிபிரெதமபிரொகவும் மாறிட்சியை லிிரான்ஸ் சட்சியைாின் அனைல்

ிரான்ஸ் சஜாஸ்ிசத்தின் பனின் அபிரெசிட்சியைல்  பிரிவாழ்க்ன் அனக இதற்கு எடத்துக்காட்டாக இருந்தது.  எப்ிசத்தின் படியிருப்பினும்,  SLL

ஆின் அனைது அபிரெசிட்சியைல் பிபிரெச்சின் அனின் அனைகளின் அ பிரிவசிட்சியைமாின் அனை ிரதளிவுிசத்தின் படத்தலுடன் இந்த முறின் அன பிரிவ நடத்தவில்ன் அனல.

அல்லது அது OCI க்குள் இருந்த பக்திகன் அனள ிர பிரிவன்ிரறடப்ிசத்தின் பதற்ிரான்ஸ் சகா அல்லது பிபிரொன்சில் ஒரு கட்சின் அனட்சியைக்

கட்டிிரட்சியைழப்பு பிரிவதற்ிரான்ஸ் சகா முன் அனின் அனைட்சியைவில்ன் அனல.  அத்திட்சியைா பிரிவசிட்சியை அபிரெசிட்சியைல் பிபிரெச்சின் அனின் அனைகள்

வி பிரிவாதிக்கப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்கு முன்ிசத்தின் பாகிரான்ஸ் ச பிரிவ நிகழ்ந்து விட்டிருந்த இந்த முதிர்ச்சிட்சியைற்ற முறி பிரிவாின் அனைது,  ஒரு

ஒட்டிரமாத்த  பிரிவபிரெலாற்று பகாப்தத்தின் காலத்தில் ஒரு ஒழங்கன் அனமந்த அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்காக இருந்ததில்

இருந்து ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்ன் அனத திறம்ிசத்தின் படக் கன் அனலத்து விட்டிருந்திரான்ஸ் சதாட பிரிட்டனில் SLL க்ிரான்ஸ் சக கூட தீவிபிரெமாின் அனை

அபிரெசிட்சியைல் பின்வின் அனளவுகன் அனளக் ிரகாண்டிருந்ததாய் நிரூிசத்தின் பணமாின் அனைது.

1971 பிளவின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது, OCI 1968 ஆம் ஆண்டிலாின் அனை தின் அனைது தூட்சியைிரதாழிற்பங்க பிரிவாத நின் அனலன் அனட்சியையும் PS ஐ

ிரான்ஸ் சநாக்கிட்சியை அதன் ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனலன் அனட்சியையும் ிசத்தின் பாதுகாத்தது.  1968 இல் PCF-CGT  அபிரெபாங்கம் அன் அனமக்க SLL

அன் அனழப்புவிட்டன் அனமட்சியைாின் அனைது, ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத பிளவுிசத்தின் படத்து பிரிவது, OCI க்கு ஆதபிரெவு ிரகாடத்திருந்த

பமூக-ஜின் அனைநாட்சியைக ிரதாழிற்பங்கங்கன் அனள தனின் அனமப்ிசத்தின் படத்து பிரிவது,  மற்றும் ிரதாழிலாளர் அன் அனமப்புகளது ஒரு

ஐக்கிட்சியை முன்ின் அனைணிிரட்சியைங்கும் விரிபன் அனல உண்டாக்கு பிரிவது என்ிரான்ஸ் சற அர்த்தமளித்திருக்கும் என்று அது

கூறிட்சியைது.  இது,  1968 இல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்க்குணம் மிக்க ிரதாழிலாளர்களில் மிகப் ிரிசத்தின் பரும்ிசத்தின் பான்ன் அனமயிின் அனைர் ஒரு

புபிரெட்சிகபிரெக் ிரகாள்ன் அனகக்கு PCF ஐ ிரான்ஸ் சநாக்கி எதிர்ிசத்தின் பார்த்திருந்தின் அனைிரான்ஸ் சபிரெ அன்றி பமூக-ஜின் அனைநாட்சியைக

ிரதாழிற்பங்கங்கன் அனள ிரான்ஸ் சநாக்கி அல்ல என்ற உண்ன் அனமன் அனட்சியை கருத்தில் ிரகாள்ளாதது மட்டமல்ல;  ஒரு

15 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



முதலாளித்து பிரிவக் கட்சிட்சியைாின் அனை PS இன்  பிரிவர்க்கக் குணாம்பத்ன் அனதயும் இது த பிரிவறாய் சித்தரிப்ிசத்தின் பதாய்

இருந்தது.

PS உடின் அனைாின் அனை ஒரு நீடித்த அபிரெசிட்சியைல் கூட்டணிக்குள் OCI நுன் அனழந்தன் அனமட்சியைாின் அனைது, ICFI இன் முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்குக்கு

ஒரு அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாின் அனை மறுதலிப்ிசத்தின் பாக இருந்தது. ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்திற்கும் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் அபிரெசிட்சியைல்

சுட்சியைாதீின் அனைத்திற்குமாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத ன் அனகவிட்ட, OCI தன்ன் அனின் அனை ஒரு முதலாளித்து பிரிவக் கட்சிட்சியைாக மாற்றிக்

ிரகாண்டது. இடதுகளின் ஐக்கிட்சியைம் என்ற, 1981 மித்திிரான்ஸ் சபிரொனின் ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதிக் காலம் ிரதாடங்கி PS தின் அனைது

ிரான்ஸ் சமலாதிக்க ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத ிரபலுத்து பிரிவதற்காின் அனை அபிரெசிட்சியைல் கட்டன் அனமப்ிசத்தின் பாக நிரூிசத்தின் பணமாின் அனை,  ஒரு

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்ன் அனக அது தழவிக் ிரகாண்டது. PS க்குள் OCI தின் அனைது உறுப்பிின் அனைர்கன் அனள அனுப்பிட்சியைது, அ பிரிவர்கள்

PS மற்றும் ிரதாழிற்பங்க அதிகாபிரெத்து பிரிவங்களின் ஒரு கன்ன் அனின் அனைட்சியைாக ிரபட்சியைல்ிசத்தின் பட்டின் அனைர்.  OCI, பிபிரொன்சில்

இந்தப் ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத  பிரிவகித்தது மட்டமல்லாது,  பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில் ிரதாழிலாள- பிரிவர்க்கத்திற்கு

விிரான்ஸ் சபிரொதமாின் அனை கட்சிகன் அனள அன் அனமப்ிசத்தின் பதற்கும் தின் அனைது ிரபல் பிரிவாக்ன் அனகப் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்திட்சியைது.  இலத்தீன்

அிரமரிக்காவில், மிக கீழ்த்தபிரெமாின் அனை விதத்தில் பிிரான்ஸ் சபிரெசிலில் ஆளும் ிரதாழிலாளர் கட்சின் அனட்சியை (PT) அன் அனமக்க

உதவிட்சியைது.  தங்கன் அனள இத்தன் அனகட்சியை முதலாளித்து பிரிவ கட்சிகளுக்குள் கன் அனலத்துக் ிரகாண்டதன் மூலமாக,

லாம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பர் பிரிவாதிகள் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்திற்கு பக்திகன் அனள ிர பிரிவன்ிரறடக்க முட்சியைற்சிக்கவில்ன் அனல, மாறாக பிிரபிரெஞ்சு,

பிிரான்ஸ் சபிரெசில்,  மற்றும் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப முதலாளித்து பிரிவத்தின் ிரகாள்ன் அனககளுக்காின் அனை அபிரெசிட்சியைல் மன் அனறப்ன் அனிசத்தின் ப

 பிரிவழங்கு பிரிவதற்கு தாங்கள் இருப்ிசத்தின் பன் அனத ிரதரிவித்துக் ிரகாள் பிரிவதற்ிரான்ஸ் சக முட்சியைற்சித்தார்கள்.

The ICFI's split with thhe WRP

க்கத்தின் நெரான்கராம அகிலினிசத்தின் திவால்நிலைத்தின் அ்சியின் அனைத்துலினிசத்தின் திவால்நிலைகக் குழுவில் இருந்து

டியயராழிலினிசத்தின் திவால்நிலைராளர் புரட்சிக் கட்சியின் உ்சியடைவு

1971 இல் OCI உடின் அனைாின் அனை ிரதளிவுிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் படாத உன் அனடவுக்குப் பின்ின் அனைர்,  SLL ஆின் அனைது அிரான்ஸ் சதமாதிரிட்சியைாின் அனை

ிரகாள்ன் அனககன் அனள பிரிட்டனிலும் கன் அனடப்பிடிக்கத் ிரதாடங்கிட்சியைது. ிரதாழிலாளர் புபிரெட்சிக் கட்சி (WRP) என்று

தின் அனைது ிரிசத்தின் பட்சியைன் அனபிரெ மாற்றிக் ிரகாண்ட அது, எட் பிரிவார்ட் ஹீத்தின் ிசத்தின் பழன் அனம பிரிவாத அபிரெபாங்கத்திற்காின் அனை ிர பிரிவகுஜின் அனை

எதிர்ப்ன் அனிசத்தின் ப அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாக ிரகாண்ட  பிரிவளர்ச்சி கண்ட அிரான்ஸ் சத பமட்சியைத்தில்,  ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா பிரிவாதத்திற்கு எதிபிரொின் அனை

ICFI இன் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத  குன் அனறத்து மதிப்பிடத் ிரதாடங்கிட்சியைது. 1974 இல் ிரதாழிற் கட்சி திரும்ிசத்தின் பவும்

ஆட்சிக்கு  பிரிவந்த பமட்சியைத்தில்,  WRP ிரதாழிலாளர்கள் மத்தியில்  பிரிவளர்ச்சிட்சியைன் அனடட்சியை ிரதாடர்ந்து

சிக்கல்ிசத்தின் பட்டிரகாண்டிருந்த நின் அனலயில்,  ICFI இன் ஏன் அனின் அனைட்சியை ிசத்தின் பகுதிகளுக்கு ிரதரிட்சியைாமல் மூன்றாம் உலக

ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதிகளுடனும் ிரதாழிற்பங்க அதிகாபிரெத்து பிரிவத்தின் மற்றும் அபிரெசிட்சியைல் ஸ்தாிசத்தின் பகத்தின்

கன்ன் அனின் அனைகளுடனுமாின் அனை உறவுகளில் ிரான்ஸ் ச பிரிவறு எங்ிரான்ஸ் சகா தின் அனைது ஆதபிரென் அன பிரிவ ிரான்ஸ் சதட முட்சியைன்றது.

WRP இன் சீபிரெழிவுக்கு ICFI க்கு உள்ளாக இருந்த எதிர்ப்பு,  WRP இன் நின் அனலயின் மீதாின் அனை அபிரெசிட்சியைல்

மற்றும் தத்து பிரிவார்த்த விமர்பின் அனைங்கன் அனள ICFI உடன் ஐக்கிட்சியைப்ிசத்தின் பட்ட இருந்த அிரமரிக்கக் கட்சிட்சியைாின் அனை

ிரான்ஸ் ச பிரிவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் ிரான்ஸ் சதசிட்சியை ிரபட்சியைலாளர் ிரான்ஸ் சடவிட் ிரான்ஸ் சநார்த் எடத்துக்காட்டி  பிரிவன் அனபிரெட்சியைறுத்திரான்ஸ் சிசத்தின் பாது உச்பம்

ிரிசத்தின் பற்றது. 1985 இல், WRP க்குள்ளாக ஒரு கன்ன் அனின் அனை ிரான்ஸ் சமாதல் ிர பிரிவடித்ததற்குப் பின்ின் அனைர், WRP ஐ ICFI தின் அனைது

பிரிட்டிஷ் ிசத்தின் பகுதிட்சியைாக இருப்ிசத்தின் பதில் இருந்து இன் அனடநீக்கம் ிரபய்து விட்ட,  ICFI இன் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப

ஆளுன் அனமன் அனட்சியையும்,  முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்ன் அனகயும் ஏற்றுக் ிரகாண்ட பிரிட்டிஷ் ிசத்தின் பகுதியின் உறுப்பிின் அனைர்கன் அனள திரும்ிசத்தின் ப

இன் அனணத்துக்ிரகாண்டது.  WRP இன் ிரிசத்தின் பாதுச் ிரபட்சியைலபிரொின் அனை ன் அனமக்கல் ிசத்தின் பண்டாவிடம் இருந்தாின் அனை ஒரு

ிர பிரிவறுப்புமிக்க தாக்குதலுக்கு எதிபிரொக, ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்திற்காக ICFI நடத்திட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின்  பிரிவபிரெலாற்ன் அனற

ிசத்தின் பாதுகாத்து,  ிரதா.பு.க ட்ிரபிரொட்கிபத்ன் அனத காட்டிக் ிரகாடத்தது எப்ிசத்தின் படி,  மற்றும் ிரான்ஸ் சடவிட் ிரான்ஸ் சநார்த்தின் நாம்

காக்கும் மபிரெபிட்சியைம் ஆகிட்சியை ஆ பிரிவணங்கள் மூலம் WRP மீதாின் அனை ஒரு முழன் அனமட்சியைாின் அனை அம்ிசத்தின் பலப்ிசத்தின் படத்தன் அனல

16 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ICFI ிர பிரிவளியிட்டது.  ிரதாழிற் கட்சி மற்றும் ிரதாழிற்பங்க அதிகாபிரெத்து பிரிவங்களுக்கு தக்க பிரிவாறு WRP

தன்ன் அனின் அனை மாற்றிக் ிரகாண்டதற்கும்,  முதலாளித்து பிரிவ ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதத்ன் அனத அது தழவிக் ிரகாண்டதற்கும்

எதிபிரொக, ICFI ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்ன் அனத எவ் பிரிவாறு ிசத்தின் பாதுகாத்தது என்ிசத்தின் பன் அனத இந்த ஆ பிரிவணங்கள் ஸ்தாபித்தின் அனை.

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்கும்,  ிரதாழிலாளர் இட்சியைக்கத்தின் ிசத்தின் பன் அனழட்சியை ிரான்ஸ் சதசிட்சியை-ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல ிரகாண்ட

அதிகாபிரெத்து பிரிவங்கள் மற்றும் அ பிரிவற்ன் அனற ிரான்ஸ் சநாக்கி ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல ிரகாண்ட குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ

கட்சிகளுக்கும் இன் அனடயிலாின் அனை ிரான்ஸ் சமாதல், முன்கண்டிபிரொத அளவுகளுக்கு ிரிசத்தின் பருகிட்சியை அந்திரான்ஸ் ச பிரிவன் அனளயில், ICFI

குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ திருத்தல் பிரிவாதத்திற்கு எதிபிரொய் ஒரு பக்தி பிரிவாய்ந்த அபிரெசிட்சியைல் தாக்குதன் அனல

முன்ிரின் அனைடத்தது.  அிரமரிக்காவில் 1981 PATCO ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தம் மற்றும் ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவில் 1984-1985

பிரிட்டிஷ் சுபிரெங்கத் ிரதாழிலாளர் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தம் ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ உள்ளிட பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில் மிகப்ிரிசத்தின் பரும்

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தங்கள் ிரதாழிற்பங்கங்களால் காட்டிக்ிரகாடக்கப்ிசத்தின் பட்டின் அனை,  எல்லா பிரிவற்றுக்கும் ிரான்ஸ் சமல்

மிக்ன் அனகயில் ிரான்ஸ் சகார்ிசத்தின் பச்ிரான்ஸ் சபவ் ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதிட்சியைாக இருந்த ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியை ஆட்சிட்சியைால் ிரிசத்தின் பபிரெஸ்த்ிரான்ஸ் சபிரொய்கா

(மீள்கட்டமாின் அனைம்) சுதந்திபிரெ-பந்ன் அனத சீர்திருத்தங்கள் அறிவிக்கப்ிசத்தின் பட்டின் அனை.

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தில் முதலாளித்து பிரிவம் மீட்சிிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட பிரிவன் அனத ிரான்ஸ் சநாக்கி இட்டச்ிரபன்ற

நட பிரிவடிக்ன் அனககள், LCR மற்றும் OCI ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற  பிரிவலது-ிரான்ஸ் சநாக்கி நகர்ந்துிரகாண்டிருந்த குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ

குழக்களிடம் இருந்து ICFI ஐ பிரிக்கின்ற  பிரிவர்க்கப் பிளன் அன பிரிவ ிரதளி பிரிவாக்கிட்சியைது.  பிபிரெதாின் அனை ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை

அபிரெபாங்கங்களின் அிரான்ஸ் சத பிரிவரின் அனபயில்,  அன் அன பிரிவ,  ிரிசத்தின் பிரபிரெஸ்த்ிரான்ஸ் சபிரொய்கான் அன பிரிவ அதிகாபிரெத்து பிரிவத்தால் ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட்ட

ஒரு ஜின் அனைநாட்சியைக சீர்திருத்தமாக ிசத்தின் பாபிரொட்டிின் அனை.  ICFI மட்டிரான்ஸ் சம,  ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தில் ஸ்பிரொலினிப

அதிகாபிரெத்து பிரிவம் இறுதியில் முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத மீட்சிிரபய் பிரிவன் அனத ிரான்ஸ் சநாக்கி நகரும் என்ற ட்ிரபிரொட்ஸ்கியின்

எச்பரிக்ன் அனகன் அனட்சியை அடித்தளமாய்க் ிரகாண்ட,  ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ிரதாழிலாளர்கள் அதிகாபிரெத்து பிரிவத்ன் அனத

தூக்கிவீபவில்ன் அனலிரட்சியைன்றால் ிரான்ஸ் சகார்ிசத்தின் பச்ிரான்ஸ் சபவின் சீர்திருத்தங்கள் முதலாளித்து பிரிவத்தின் மீட்சிக்கு இட்டச்

ிரபல்லும் என்று எச்பரித்தது.

சீின் அனைா மற்றும் கிழக்கு ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவில் முதலாளித்து பிரிவம் மீட்சி ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட்டன் அனமயும்,  அத்துடன்

இறுதிட்சியைாக 1991இல் ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைம் கன் அனலக்கப்ிசத்தின் பட்டன் அனமயும் ஒரு  பிரிவபிரெலாற்றுரீதிட்சியைாின் அனை மற்றும்

அபிரெசிட்சியைல் ரீதிட்சியைாின் அனை திருப்புமுன் அனின் அனைன் அனட்சியை குறித்ததாய் இருந்தது.  அன் அனபிரெ-நூற்றாண்ட காலத்திற்கும்

முன்ின் அனைிரான்ஸ் சபிரெ ஸ்பிரொலினிபத்தின் எதிர்ப்புபிரெட்சிகபிரெ ிசத்தின் பாத்திபிரெம் குறித்து ட்ிரபிரொட்ஸ்கி  பிரிவழங்கிட்சியை எச்பரிக்ன் அனககள்

முழன் அனமட்சியைாக நிரூிசத்தின் பணமாயிின் அனை.  1968 க்குப் பின்ின் அனைர்,  ிரதாடர்ந்து ஆதபிரெவு ஆதபிரென் அன பிரிவ இழந்து

ிரகாண்டிருந்த வீழ்ச்சி கண்டிரகாண்டிருந்த ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ஸ்பிரொலினிப கட்சிகள் உருக்குன் அனலந்தின் அனை.

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத்திற்கு பிந்ன் அனதட்சியை காலத்தில் உரு பிரிவாின் அனை முதலாளித்து பிரிவக் குடிட்சியைபிரெசுகளில் நிகழ்ந்திருந்த

ிரதாழிற்துன் அனற மற்றும் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ சீபிரெழின் அன பிரிவயும்,  அத்துடன் குண்டர்கள் குழ ிசத்தின் பாணியிலாின் அனை

சில பிரிவபிரொட்சியின் எழச்சின் அனட்சியையும் கணக்கிிரலடக்காமல்,  இது  பிரிவபிரெலாற்றின் முடின் அன பிரிவயும்

முதலாளித்து பிரிவத்தின் இறுதி ிர பிரிவற்றின் அனட்சியையும் குறித்ததாக பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்கர்கள் பிபிரெகடின் அனைப்ிசத்தின் படத்திின் அனைர்.

இந்த பக்திகளுக்கு எதிபிரொின் அனை  பிரிவன் அனகயில் ICFI, முதலாளித்து பிரிவத்தின் மீட்சிட்சியைாின் அனைது

பந்ிரான்ஸ் சதகத்திற்கிடமில்லாமல் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்கு ஒரு ிசத்தின் பலத்த அடிதான் என்ற

அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  ஒரு நூற்றாண்டக்கு முன்ின் அனைால் கட்டவிழ்ந்திருந்த ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரிின் அனைதும் உலக

ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியிின் அனைதும் பாகாப்தத்தின் முடின் அன பிரிவ குறித்துநிற்கவில்ன் அனல என்று  பிரிவலியுறுத்திட்சியைது.

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தின் கன் அனலப்ிசத்தின் பாின் அனைது,  மார்க்சிபத்திின் அனைால் அன் அனடட்சியைாளம் காணப்ிசத்தின் பட்ட

முதலாளித்து பிரிவத்தின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனட முபிரெண்ிசத்தின் பாடகன் அனள தீர்த்து விட்டிருக்கவில்ன் அனல.  இன்னும் ிரபான்ின் அனைால்,

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தின் அனின் அனை ிசத்தின் பலவீின் அனைப்ிசத்தின் படத்திட்சியை,  அத்துடன் முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத மீட்சி ிரபய் பிரிவதற்கு

ஸ்பிரொலினிப ஆட்சின் அனட்சியை ிரநருக்கிட்சியை,  அிரான்ஸ் சத ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ நிகழ்ச்சிப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குகளும் புவி-மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியை

ிரான்ஸ் சமாதல்களும் தான் உலக ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை அன் அனமப்புமுன் அனறன் அனட்சியையும் ிசத்தின் பலவீின் அனைப்ிசத்தின் படத்திக் ிரகாண்டிருந்தின் அனை.

17 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



அதிகிசத்தின் பட்ப இலாிசத்தின் பத்திற்காின் அனை ஒரு தட்சியைவுதாட்பண்ட்சியைமற்ற ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில்,  பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப விநிிரான்ஸ் சட்சியைாகச்

பங்கிலிகன் அனள ஒழங்கன் அனமத்த ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ பூிரான்ஸ் சகாளமட்சியைமாக்கல் மற்றும் நாடகடந்த

ிரிசத்தின் பருநிறு பிரிவின் அனைங்களின் அபிவிருத்தின் அனட்சியை ICFI சுட்டிக்காட்டிட்சியைது.  இந்த நிகழ்ச்சிப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குகள் ஒரு

ிரான்ஸ் சதசிட்சியைமட்டத்தில் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெக் ிரகாள்ன் அனகன் அனட்சியை பின்ிசத்தின் பற்று பிரிவன் அனதிரான்ஸ் சட்சியைா அல்லது ஊதிட்சியைங்கள் மற்றும்

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநின் அனலன் அனமகன் அனள ிசத்தின் பற்றி ிரான்ஸ் சிசத்தின் பபிரெம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பசு பிரிவன் அனதிரான்ஸ் சட்சியைா பாத்திட்சியைமற்றதாக்கி விட்டிருந்தின் அனை.  முன்ின் அனைாள்

காலனித்து பிரிவ நாடகளின் முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவர்க்கங்களின் “ிரான்ஸ் சதசிட்சியை அபிவிருத்தி”  மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைங்கள்,

ிரதாழிற்பங்க அதிகாபிரெத்து பிரிவங்களின் மூலமாின் அனை ிரான்ஸ் சதசிட்சியை-அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிலாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பபிரெம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பபல்,  மற்றும்

ஸ்பிரொலினிபத்தின் தன்னின் அனறவு ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல அத்தன் அனின் அனையும் காலா பிரிவதிட்சியைாக்கப்ிசத்தின் பட்ட விட்டிருந்தின் அனை.

ிசத்தின் பதிலாக, அன் அன பிரிவ இன்னும் முழ அப்ிசத்தின் பட்டமாக, ிரதாழில் ஒப்ிசத்தின் பந்ததாபிரெர்கள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால ிரபட்சியைல்ிசத்தின் பட்ட, பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப

நிதி மூலதின் அனைத்திற்கு மிகப்ிரிசத்தின் பரும் இலாிசத்தின் ப விகிதத்ன் அனத  பிரிவழங்கு பிரிவதற்காக ிரதாழிலாளர்களின் ஊதிட்சியைம்

மற்றும்  பிரிவாழ்க்ன் அனக நின் அனலன் அனமகன் அனள ிரான்ஸ் சமாபமாக்க ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாட்டியிட்டின் அனை.

உக்கிபிரெமன் அனடந்துள்ள பமூக ிரநருக்கடியுடன் ஒன்றின் அனணந்து உலக ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ஒழங்கின் ிரநருக்கடியும்

அதிகரித்துச் ிரபன்றது.  பூிரான்ஸ் சகாளமட்சியைமாக்கல் மற்றும் அதின் அனைால் வின் அனளந்த ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ அதிகாபிரெத்தின்

மறுிசத்தின் பங்கீட ஆகிட்சியை நிகழ்ச்சிப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குகள் ிரதாழிலாளர்களின்  பிரிவாழ்க்ன் அனகத் தபிரெங்கன் அனள மட்டம்

ிசத்தின் பலவீின் அனைப்ிசத்தின் படத்தவில்ன் அனல,  மாறாக அிரமரிக்காவின் உலக ிரான்ஸ் சமலாதிக்கத்திற்காின் அனை புறநின் அனல

அடித்தளத்ன் அனதயும் கூட ிசத்தின் பலவீின் அனைப்ிசத்தின் படத்திட்சியைது.  அதன் அதிிசத்தின் பலம்ிரகாண்ட எதிரி மன் அனறந்து விட்டதால்,

தின் அனைது இபிரொணு பிரிவ  பிரிவலின் அனமன் அனட்சியைக் ிரகாண்ட பரிந்திருக்கும் தின் அனைது ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ  பிரிவலின் அனமன் அனட்சியை ஈடகட்டி

விடலாம் என்று அிரமரிக்க ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைம் பித்ிரான்ஸ் சதறி கின் அனைவுகண்ட ிரகாண்டிருந்த ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதிலும்,  மத்திட்சியை

கிழக்கிலும் மற்றும் மத்திட்சியை ஆசிட்சியைாவிலும் ிசத்தின் பன் அனடிரட்சியைடப்ிசத்தின் பதற்கு அல்லது இபிரொணு பிரிவரீதிட்சியைாக ிரான்ஸ் சமலாதிக்கம்

ிரபய் பிரிவதற்கு அது ிரான்ஸ் சமற்ிரகாண்ட முட்சியைற்சிகள் அழிவுக்ிரான்ஸ் சக இட்டச் ிரபன்றின் அனை.  ிசத்தின் பன் அனழட்சியை,  ிரான்ஸ் சதசிட்சியை-

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிலாின் அனை ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ  பிரிவாழ்க்ன் அனக  பிரிவடி பிரிவங்களுக்கு திரும்பு பிரிவிரதன்ிசத்தின் பது பாத்திட்சியைமற்றதாகி

விட்டது, இன்னும் ிரான்ஸ் சமாபமாய், முதலாளித்து பிரிவத்தின் பூிரான்ஸ் சகாளமட்சியைமாக்கலாின் அனைது முந்ன் அனதட்சியை தபாப்தங்களில்

உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்களாகவும் புபிரெட்சிகளாகவும் ிர பிரிவடித்திருந்த முபிரெண்ிசத்தின் பாடகள் அத்தன் அனின் அனைன் அனட்சியையும்

உச்பிரான்ஸ் ச பிரிவகத்தில் ிரான்ஸ் சமிரான்ஸ் சல ிரகாண்ட பிரிவந்துள்ளது.  இதுிரான்ஸ் ச பிரிவ உலக ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சிக்காின் அனை புறநின் அனல

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாக இருந்ததும், ிரதாடர்ந்து இருந்து  பிரிவரு பிரிவதும் ஆகும்.

ஆயினும்,  புபிரெட்சிகபிரெத் தன் அனலன் அனமயின் ிரநருக்கடியும் அத்துடன் அபிரெசிட்சியைல் மற்றும்  பிரிவபிரெலாற்று

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கின் ிரநருக்கடியுிரான்ஸ் சம,  பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் முகம்ிரகாடக்கும் முக்கிட்சியை

பிபிரெச்சின் அனின் அனைட்சியைாக இருந்தது.  புதிட்சியை பகாப்தத்தில் ிரான்ஸ் சபாபலிப நின் அனைன் அன பிரிவ அபிவிருத்தி ிரபய் பிரிவதற்காின் அனை

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடக்கு உருக்ிரகாடப்ிசத்தின் பதற்கும் அதன் அனின் அனை ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்குள் ிரகாண்டிரபல் பிரிவதற்கும் ICFI

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடிட்சியைது.  ட்ிரபிரொட்ஸ்கின் அனட்சியை கண்டின் அனைம் ிரபய்து,  ஸ்பிரொலினிபத்திற்கும் ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைம்

கன் அனலக்கப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்கும் அங்கு எந்த ிரான்ஸ் சபாபலிப மாற்றும் இருந்திருக்கவில்ன் அனல என்று  பிரிவலியுறுத்தி பிரிவந்த

ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத்திற்குப் பிந்ன் அனதட்சியை  பிரிவபிரெலாற்றுப் ிரிசத்தின் பாய்ன் அனமப்ிசத்தின் படத்தல் ிசத்தின் பள்ளியின் கல்விட்சியைாளர் பிபிரெதிநிதிகன் அனள

மறுதலிப்ிசத்தின் பதற்கு அது தளர்ச்சியின்றிப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடிட்சியைது.

1995 இல்,  முன்ின் அனைதாக கழகங்களாய் ஒழங்கன் அனமந்திருந்த ICFI இன் ிரான்ஸ் சதசிட்சியைப் ிசத்தின் பகுதிகள்,  தங்கன் அனள

ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சிகளாக மறுஒழங்கு ிரபய்து ிரகாண்டின் அனை. ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத ிரான்ஸ் சநாக்கிட்சியை

ICFI இன் உறவு மாற்றமன் அனடந்துள்ளது என்ற கருத்தாக்கிரான்ஸ் சம,  இந்த முன்ிரின் அனைடப்பின் அடித்தளமாக

இருந்தது.  ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதத்ன் அனத அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாக ிரகாண்ட ிசத்தின் பன் அனழட்சியை அன் அனமப்புகள்,  ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாக

ிரதாழிலாளர்-விிரான்ஸ் சபிரொதக் ிரகாள்ன் அனககன் அனள ிரான்ஸ் சநாக்கி திரும்பிட்சியைதும் மற்றும் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில்

அ பிரிவற்றின் அடித்தளம் இல்லாிரதாழிந்ததுிரான்ஸ் சம,  இந்த அன் அனமப்புக்களிடம் ிரான்ஸ் சகாரிக்ன் அனககன் அனள ன் அன பிரிவப்ிசத்தின் பதன்

மூலமும் அ பிரிவற்றுக்குள்ிரான்ஸ் சள இருந்து ிரதாழிலாளர்கன் அனள ிர பிரிவன்ிரறடப்ிசத்தின் பதன் மூலமும்,  ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கத்ன் அனத மறுிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனலப்ிசத்தின் படத்தன் அனல பாத்திட்சியைமில்லாததாக்கிவிட்டது என்று நா.அ.அ.கு

 பிரிவலியுறுத்திட்சியைது.  ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சி [அிரமரிக்கா]  பின் பிரிவருமாறு விளக்கிட்சியைது: “உலிரகங்கிலும்

18 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கமாின் அனைது,  ிரதாழிற்பங்கங்கள்,  கட்சிகள் மற்றும் முந்ன் அனதட்சியைிரதாரு காலத்தில் அது

உரு பிரிவாக்கிட்சியை அபிரெசுகளும் கூட ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்தின் ிரான்ஸ் சநபிரெடிட்சியைாின் அனை பாதின் அனைங்களாக உருமாற்றம்

கண்டிருக்கின்றின் அனை என்ற உண்ன் அனமக்கு முகம்ிரகாடத்து நிற்கிறது.  ிரதாழிலாளர் அதிகாபிரெத்து பிரிவங்கள்

 பிரிவர்க்கப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் ‘மத்திட்சியைஸ்தம்’  ிரபய்து  பிரிவர்க்கங்களுக்கு இன் அனடயிலாின் அனை இன் அனடத்தன் அனட

ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத ஆற்றிட்சியை காலம் முடிந்து விட்டது. …மற்ற பிரிவர்கன் அனள தன் அனலன் அனம ிரகாடக்கக் ‘ிரான்ஸ் சகாரு பிரிவதன்’

மூலமாக ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் தன் அனலன் அனம ிரநருக்கடின் அனட்சியை நம்மால் தீர்க்க முடிட்சியைாது. ஒரு புதிட்சியை கட்சி

உரு பிரிவாகிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம் என்றால், நாம் தான் அதன் அனின் அனைக் கட்டிிரட்சியைழப்பிட்சியைாக ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.”

1998 இல் ICFI, ஒரு இன் அனணட்சியை பிரிவழி ிரான்ஸ் சபாபலிப திின் அனைபரிட்சியைாக உலக ிரான்ஸ் சபாபலிப  பிரிவன் அனலத் தளத்ன் அனத (WSWS)

ஆபிரெம்பித்தது.  WSWS மூலமாக ICFI இன் பிரிவுகள் ஒரு ிரிசத்தின் பாது பிரிவாின் அனை அபிரெசிட்சியைல் நின் அனலப்ிசத்தின் பாட்டக்கு

கூட்டாக உருக்ிரகாடப்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சதாட, உலகத் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கள் மீதாின் அனை ிசத்தின் பகுப்ிசத்தின் பாய்ன் அன பிரிவ,

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்ன் அனக மற்றும் தன் அனலன் அனமன் அனட்சியையும்  பிரிவழங்குகின்றின் அனை.  18  பிரிவருடங்களுக்கும் அதிகமாின் அனை

காலத்திலாின் அனை ிரதாடர்ச்சிட்சியைாின் அனை அன்றாட பிபிரெசுபிரெத்தின் மூலமாக,  உலகில் மிகப் ிசத்தின் பபிரெ பிரிவலாய்

 பிரிவாசிக்கப்ிசத்தின் படகின்ற ிரான்ஸ் சபாபலிப  பிரிவன் அனலத் தளமாக WSWS தன்ன் அனின் அனை நின் அனலநிறுத்தியிருக்கிறது.

The ICFI's strugglhe against thhe psheudo-lhef in Franche

பிரரான்சில் சலராலி-இடைதுகளுக்கு எதிரராின் அனை க்கத்தின் நெரான்கராம அகிலினிசத்தின் திவால்நிலைத்தின்

அ்சியின் அனைத்துலினிசத்தின் திவால்நிலைகக் குழுவின் சலராரராட்டைம

ICFI இன் ிரபறி பிரிவாின் அனை அபிரெசிட்சியைல் மற்றும் தத்து பிரிவார்த்த ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலகள் பிபிரொன்சில் அதன் தன் அனலயீட்டக்காின் அனை

அடித்தளமாய் உள்ளின் அனை.  1990 களிலும்,  2000 களிலும்,  ிசத்தின் பாரிட்சியை 1995 புன் அனகயிபிரெதத்துன் அனற ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்தம்

உள்ளிட்ட ஓய்வூதிட்சியைிர பிரிவட்டகளுக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கள், மற்றும் முதலா பிரிவது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனல ஒப்ிசத்தின் பந்த [CPE]

சீர்திருத்தத்திற்கு எதிபிரொின் அனை இன் அனளஞர் ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கள் ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ உள்ளிட்ட கணிபமாின் அனை  பிரிவர்க்கப்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கன் அனளயும் பமூக ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கன் அனளயும் பிபிரொன்ஸ் கண்டது. இந்த காலகட்டத்தில், PCF இன்

உருக்குன் அனலவுக்காின் அனை ிசத்தின் பதிலிறுப்ிசத்தின் பாக,  ிரதாழிலாளர்களின் அடக்குகள் ஒரு ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப மாற்றின் அனின் அனை

ிரான்ஸ் சநாக்கித்திரும்பியிருந்தின் அனை. ஆயினும், அன் அன பிரிவ LCR, LO, மற்றும் OCI ஆகிட்சியை பிரிவற்றின் பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை

ிசத்தின் பாத்திபிரெத்திின் அனைால் தடக்கப்ிசத்தின் பட்டின் அனை.  ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தில் முதலாளித்து பிரிவ மீட்சின் அனட்சியை ஆதரித்திருந்த

இந்தக் கட்சிகள்,  ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவில் உலர்ந்துிரான்ஸ் சிசத்தின் பாின் அனை ஸ்பிரொலினிப மற்றும் பமூக-ஜின் அனைநாட்சியைகக் கட்சிகளுடன்

ிரநருக்கமாின் அனை உறவுகன் அனள அபிவிருத்தி ிரபய்திரான்ஸ் சதாட,  ஊடக  பிரிவன் அனலப்பின்ின் அனைல்கள்,  கல்விச்பான் அனலகள்

மற்றும் ிரதாழிற்பங்க அதிகாபிரெத்து பிரிவங்களுக்குள் தங்கன் அனள இன்னும் ஆழமாக ஒருங்கின் அனணத்துக்

ிரகாண்டின் அனை. இடது ஆக காட்டிக்ிரகாண்ட அன் அன பிரிவ ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார், பமூக சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககள்

மற்றும் ஜின் அனைநாட்சியைக உரின் அனமகள் மீதாின் அனை தாக்குதல்களுக்கு ஆதபிரெ பிரிவளித்தின் அனை.

2002 ஜின் அனைாதிிசத்தின் பதித் ிரான்ஸ் சதர்தல் ிரநருக்கடி முதலாின் அனை காலகட்டமாின் அனைது அ பிரிவற்றின் தி பிரிவால்நின் அனலன் அனட்சியை

எடத்துக்காட்டகிறது.  அந்த ஆண்டில்,  PS ிரான்ஸ் ச பிரிவட்ிசத்தின் பாளபிரொின் அனை லிிரான்ஸ் சட்சியைாின் அனைல் ிரான்ஸ் சஜாஸ்ிசத்தின் பன் முதலாம் சுற்றில்

ிர பிரிவளிிரான்ஸ் சட்சியைற்றப்ிசத்தின் பட்டார்,  ிசத்தின் பழன் அனம பிரிவாத ஜாக் சிபிரொக் மற்றும் FN ிரான்ஸ் ச பிரிவட்ிசத்தின் பாளபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சஜான்–மரி லு ிரிசத்தின் பன்

இன் அனடயிலாின் அனை இறுதிச் சுற்று ிரான்ஸ் சதர்தலுக்கு எதிபிரொய் ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கள் ிர பிரிவடித்தின் அனை.  LCR,  LO,  மற்றும்

ிரதாழிலாளர் கட்சி [PT - முன்ின் அனைாள் OCI] ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ ிரான்ஸ் சபர்ந்து 3 மில்லிட்சியைன்  பிரிவாக்குகன் அனள ிர பிரிவன்றிருந்தின் அனை.

அிரான்ஸ் சத ஆண்டில் ஈபிரொக் மீது அிரமரிக்கா பட்டவிிரான்ஸ் சபிரொதமாக ிசத்தின் பன் அனடிரட்சியைடப்ிசத்தின் பதற்கு எதிபிரொக பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப

அளவில் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-எதிர்ப்பு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கள் ிர பிரிவடித்தின் அனை [இறுதியில் 2003 இல் அப்ிசத்தின் பன் அனடிரட்சியைடப்பு

நிகழ்த்தப்ிசத்தின் பட்டது].  ஆயினும்,  LCR,  LO, மற்றும் PT ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ  பிரிவாய்ப்பின் அனின் அனை வீணடிக்கும் திறன் அனின் அனை

மட்டிரான்ஸ் சம ிரகாண்டிருந்தின் அனை என்ிசத்தின் பது நிரூிசத்தின் பணமாகிட்சியைது.

19 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



இந்த இறுதிச் சுற்ன் அனற ிரபட்சியைலூக்கத்துடன் புறக்கணிப்ிசத்தின் பதற்காின் அனை ஒரு பிபிரெச்பாபிரெத்ன் அனத முன்ிரமாழிந்து, ICFI

இந்த மூன்று கட்சிகளுக்கும் ஒரு ிசத்தின் பகிபிரெங்கக் கடிதத்ன் அனத ிர பிரிவளியிட்டது.  தின் அனைது அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பதங்கன் அனள

மன் அனறக்காமல்,  ICFI, ஒரு ிரபட்சியைலூக்கமாின் அனை புறக்கணிப்ிசத்தின் பாின் அனைது,  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் ிரதாழிலாளர்கன் அனள

அணிதிபிரெட்டி,  சிபிரொக் பின்ிசத்தின் பற்றவிருக்கும் ிரகாள்ன் அனககன் அனள எதிர்ப்ிசத்தின் பதில் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத சிறந்த

 பிரிவன் அனகயில் தட்சியைாரிப்பு ிரபய்யும் என்று விளக்கிட்சியைது.  ஆின் அனைால் இந்தக் கட்சிகள் ிசத்தின் பதிலளிக்கக்கூட

அக்கன் அனறிரட்சியைடத்துக் ிரகாள்ளவில்ன் அனல,  ந பிரிவ-ிசத்தின் பாசிபம் ஆட்சிக்கு  பிரிவபிரொமல் தடப்ிசத்தின் பதாகக் கூறி சிபிரொக்கிற்கு

 பிரிவாக்களிக்க PS ிரான்ஸ் சமற்ிரகாண்ட பிபிரெச்பாபிரெத்தின் பின்ின் அனைால் அணி பிரிவகுத்தின் அனை.

அடத்த ிசத்தின் பதிின் அனைான்கு ஆண்டகள்,  ஆளும் உட்சியைபிரெடக்கு ந பிரிவ-ிசத்தின் பாசிபத்ன் அனத ிரான்ஸ் சநாக்கித் திரும்பி  பிரிவரின் அனபட்சியைாின் அனை

ந பிரிவ-காலனித்து பிரிவ ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கன் அனள நடத்திட்சியை நின் அனலயில் இன் அன பிரிவ சிபிரொக் மற்றும் PS ஐ பின்ிசத்தின் பற்றிின் அனை.  பிிரபிரெஞ்சு

அபிரெசு,  ஈபிரொக் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்காின் அனை அதன் ஆபிரெம்ிசத்தின் ப எதிர்ப்ன் அனிசத்தின் பக் ன் அனகவிட்ட நின் அனலயில்,  “அதி இடதாக”

ிரபால்லப்ிசத்தின் பட்ட இந்த அன் அனமப்புகள் முக்காட மற்றும் ிசத்தின் பர்தாவிற்கு எதிபிரொின் அனை இின் அனை பிரிவாத மற்றும் முஸ்லீம்-

விிரான்ஸ் சபிரொத பட்டங்கன் அனள ஆதரிக்கவும் கூட ிரபய்தின் அனை. 2008 நிதிப் ிரிசத்தின் பாறிவுக்குப் பின், பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிசத்தின் பாட்டாளி

 பிரிவர்க்கத்தின் ஆபிரெம்ிசத்தின் பகட்ட ிசத்தின் பதிலிறுப்ிசத்தின் பாக எகிப்து மற்றும் துனிசிட்சியைாவில் 2011 இல் நடந்த புபிரெட்சிகபிரெ

எழச்சிகளுக்குப் பின்ின் அனைர் இன் அன பிரிவ ிரான்ஸ் சமலும்  பிரிவலது ிரான்ஸ் சநாக்கித் திரும்பிின் அனை.  ிரபன்ற ஆண்டில் இ பிரிவற்றின்

கிிரான்ஸ் சபிரெக்க பக-சிந்தன் அனின் அனைட்சியைாளர்கள் அதிகாபிரெத்திற்கு  பிரிவந்த பமட்சியைத்தில்,  கிிரான்ஸ் சபிரெக்க பிபிரெதமபிரொின் அனை அிரலக்சிஸ்

சிப்பிரொஸ் மக்களுக்கு எதிபிரொின் அனை ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ஒன்றிட்சியைத்தின் சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககன் அனள ிரதாடர்ந்து

திணித்துக் ிரகாண்டிருந்த நின் அனலயிலும் இன் அன பிரிவ அ பிரிவன் அனபிரெ ஆதரித்தின் அனை.  லிபிட்சியைா மற்றும் சிரிட்சியைாவிலாின் அனை

ிரான்ஸ் சநட்ிரான்ஸ் சடாக்களின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனபிரெ மட்டமல்லாது,  உக்ிரான்ஸ் சபிரெனில் பிரெஷ்ட்சியைாவுடின் அனைாின் அனை ஒரு முழ-வீச்சிலாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனபிரெத்

தூண்ட பிரிவதற்கு அச்சுறுத்துகின்ற ஒரு அதி- பிரிவலது, ிரான்ஸ் சநட்ிரான்ஸ் சடா-ஆதபிரெவு ஆட்சின் அனட்சியை அதிகாபிரெத்தில் அமர்த்திட்சியை

ிசத்தின் பாசிபத் தன் அனலன் அனமயிலாின் அனை ஆட்சிக்கவிழ்ப்ன் அனிசத்தின் பயும் கூட இன் அன பிரிவ “ஜின் அனைநாட்சியைகப் புபிரெட்சிகள்” என்று கூறி

ஆதரித்தின் அனை.  இத்தன் அனகட்சியை ிரகாள்ன் அனககள்,  உலன் அனக அணுஆயுதப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் மற்றும் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ

உருக்குன் அனலவின் விளிம்பில் ிரகாண்ட பிரிவந்து நிறுத்தியுள்ளின் அனை.

1968 மாண பிரிவர் இட்சியைக்கத்திற்கு பிந்திட்சியை சீபிரெழிவில் ிரான்ஸ் ச பிரிவரூன்றி இருந்ததும்,  நடத்தபிரெ  பிரிவர்க்கத்தின் உட்சியைர்

அடக்குகன் அனள அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்டதும்,  குறிப்ிசத்தின் பாக ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்கும்  பிரிவர்க்கப்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்கும் குிரான்ஸ் சபிரொதம் ிரகாண்டதாய் இருப்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சதாட,  ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்,  சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனக

மற்றும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ்-அபிரெசு நட பிரிவடிக்ன் அனககன் அனள ஆதரிக்கின்ற மார்க்சிப-விிரான்ஸ் சபிரொதம் ிரகாண்ட இந்த பக்திகன் அனள,

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடது ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்கு எின் அனை ICFI  பிரிவன் அனகப்ிசத்தின் படத்துகிறது.  இன் அன பிரிவ ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்கு அழின் அன பிரிவ

மட்டிரான்ஸ் சம உரு பிரிவாக்கித்தபிரெ முடியும்.  அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  PS மற்றும் அதன் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடது கூட்டாளிகளுக்கு

எதிபிரொய் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திடம் உரு பிரிவாகின்ற ிர பிரிவடிப்புமிக்க அதிருப்திட்சியைாின் அனைது, SEP ஒரு ிர பிரிவகுஜின் அனை

ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப கட்சிட்சியைாக அபிவிருத்தி காண்ிசத்தின் பதற்காின் அனை புறநின் அனலட்சியைாின் அனை அபிரெசிட்சியைல் அடித்தளத்ன் அனத

அன் அனமத்துத் தருகிறது.

எழிசத்தின் பத்தி-எட்ட ஆண்டகளுக்கு முன்ிசத்தின் பாக,  நான்காம் அகிலமாின் அனைது தின் அனைது ஸ்தாிசத்தின் பக இன் அனடமருவு

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்ன் அனத ிர பிரிவளியிட்ட,  இபிரெண்டாம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு இபிரெண்ட ஆண்டகள் முன்ின் அனைதாய்,

முதலாளித்து பிரிவத்தின் மபிரெண ஓலம் குறித்தும் எச்பரித்திருந்தது.  ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ ிரநருக்கடிட்சியைாலும்

அிரமரிக்க ிரான்ஸ் சமலாதிக்கத்தின் உயிர் பிரிவாழ்க்ன் அனக ிரநருக்கடியின் தாக்கங்களாலும் தின் அனகத்துப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாய்,

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பக்திகள் அன் அனின் அனைத்தும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் மற்றும் பர் பிரிவாதிகாபிரெத்ன் அனத ிரான்ஸ் சநாக்கித் திரும்புகின்ற நின் அனலயில்,

முதலாளித்து பிரிவம் மீண்டம் தீர்க்கவிட்சியைலாத ஒரு  பிரிவபிரெலாற்று ிரநருக்கடிக்கு முகம்ிரகாடத்து நிற்கிறது.

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் அிசத்தின் பாட்சியைமும்,  பமூக பமத்து பிரிவமின்ன் அனமயின் அ பிரிவலட்பணமாின் அனை மட்டங்களும்,  அத்துடன் ஜின் அனைநாட்சியைக

உரின் அனமகள் மீதாின் அனை தாக்குதல்களும் உலிரகங்கும் ிரான்ஸ் சமலாதிக்கம் ிரபலுத்துகின்றின் அனை.  ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை

ஒன்றிட்சியைத்தின் சிக்கின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனக ிரகாள்ன் அனககள் அதன் பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை தன்ன் அனமன் அனட்சியை

ிரான்ஸ் சதாலுரித்துக் காட்டகின்ற நின் அனலயிலும்,  ந பிரிவ-ிசத்தின் பாசிபமாின் அனைது ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாிர பிரிவங்கும் எழந்து  பிரிவருகின்ற

நின் அனலயிலும்,  மத்திட்சியை கிழக்கிலாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்களில் இருந்ிரான்ஸ் சதா,  கிழக்கு ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவில் பிரெஷ்ட்சியைாவுடின் அனைாின் அனை

20 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிரான்ஸ் சநட்ிரான்ஸ் சடாவின் ிரான்ஸ் சமாதல்களில் இருந்ிரான்ஸ் சதா,  மற்றும் சீின் அனைான் அன பிரிவ தனின் அனமப்ிசத்தின் படத்தும் ிரான்ஸ் சநாக்கம் ிரகாண்ட

அிரமரிக்காவின் “ஆசிட்சியைான் அன பிரிவ ிரான்ஸ் சநாக்கிட்சியை திருப்ிசத்தின் பத்தில்”  இருந்ிரான்ஸ் சதா உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் ிர பிரிவடிப்ிசத்தின் பதற்கு

அச்சுறுத்திக் ிரகாண்டிருக்கிறது.  1938 இல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிரான்ஸ் ச பிரிவ,  இப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதும் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கத்திின் அனைதும் ிரான்ஸ் சபாபலிபத்திற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திின் அனைதும் முன் அனறட்சியைாகும்.

ிரான்ஸ் சபாபலிபமும் ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமும் என்ற தன் அனலப்பிலாின் அனை அதன் 2014 ஆம்

ஆண்ட தீர்மாின் அனைத்தில் ICFI எழதிட்சியைது: “இன்னுிரமாரு ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை இபிரெத்த ஆறு ிசத்தின் பாய் பிரிவது பாத்திட்சியைம்

என்ிசத்தின் பது மட்டமல்ல; ஒரு புபிரெட்சிகபிரெ மார்க்சிப ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்தின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கம் தன் அனலயிடாத ிசத்தின் பட்பத்தில் அது தவிர்க்கமுடிட்சியைாததும் ஆகும். …ஆயினும்,  ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்ன் அனத

விளிம்புக்குத் தள்ளுகின்ற அிரான்ஸ் சத முபிரெண்ிசத்தின் பாடகள்தான் ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சிக்காின் அனை புறநின் அனலட்சியைாின் அனை

உந்துபக்தின் அனட்சியையும்  பிரிவழங்குகின்றின் அனை.”  அது ிரான்ஸ் சமலும் கூறிட்சியைது: “அன் அனின் அனைத்துலகக் குழவின் தன் அனலன் அனமயின்

கீழ்,  நான்காம் அகிலத்ன் அனதக் கட்டிிரட்சியைழப்பு பிரிவிரான்ஸ் சத,  ன் அனமட்சியைமாின் அனை மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைப் பிபிரெச்சின் அனின் அனை ஆகும்.

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதபரீதியில் ஐக்கிட்சியைப்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட பிரிவதற்கு இது ஒன்ிரான்ஸ் சற சிந்திக்கத்தக்க

 பிரிவழிமுன் அனறட்சியைாக இருக்கிறது.  …  புதிட்சியை நாடகளில் மற்றும் உலிரகங்குமாின் அனை ிசத்தின் பகுதிகளில் பிரிவுகன் அனள

அபிவிருத்தி ிரபய் பிரிவதற்காக ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலிரபய் பிரிவிரான்ஸ் சத இப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது ICFI இன் ிசத்தின் பணிட்சியைாகும்.”

இந்த முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கு மற்றும்  பிரிவபிரெலாற்றின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில்,  ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக் கட்சி [பிபிரொன்ஸ்]

பின் பிரிவரும் ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாடகன் அனள தின் அனைது அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலக்காின் அனை  பிரிவழிகாட்டிட்சியைாக முன்ன் அன பிரிவக்கின்றது.

Principlhes of thhe Socialist Equality Party (Franche)

பிரரான்ஸ் சோராோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின் சகராட்லராடுகள 

Inthernationalism and thhe strugglhe for World Socialist Rhevolution

ோர்வசயசிடவராயமும உலினிசத்தின் திவால்நிலைக சோராோலிோப் புரட்சிக்கராின் அனை  சலராரராட்டைமும

ICFI இன் அபிரெசிட்சியைல் ஆளுன் அனமன் அனட்சியை ஏற்று, அது தன் அனலன் அனம ிரகாடக்கின்ற உலக ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியின்

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்திற்கு பிபிரொன்சில் உள்ள ிரதாழிலாளர்கன் அனள ிர பிரிவன்ிரறடப்ிசத்தின் பதற்கு ிரான்ஸ் சபாபலிப பமத்து பிரிவக்

கட்சி  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகின்றது.   இப்புபிரெட்சிட்சியைாின் அனைதுநின் அனை பிரிவாின் அனை அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்குள் ிர பிரிவகுஜின் அனைங்கள்

காலடி எடத்து ன் அன பிரிவப்ிசத்தின் பன் அனத அன் அனடட்சியைாளப்ிசத்தின் படத்துகிறது என்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சதாட,  மனிதகுலம் பமூகரீதிட்சியைாக

 பிரிவர்க்கங்களாக ஒழங்குிசத்தின் பட்டிருக்கும் நின் அனலயும்,  அதன்மூலமாக,  மனிதின் அனைால் மனிதன் சுபிரெண்டப்ிசத்தின் படம்

நின் அனலயும் முடிவுக்குக் ிரகாண்ட பிரிவபிரெப்ிசத்தின் பட பிரிவதன் முன்ின் அனைறிவிப்ிசத்தின் பாகவும் திகழம்.  அபிரெசிட்சியைல் அதிகாபிரெத்ன் அனதக்

ன் அனகப்ிசத்தின் பற்றி,  ஐிரான்ஸ் சபிரொப்பிட்சியை ிரான்ஸ் சபாபலிப அபிரெசுகளின் ஒன்றிட்சியைத்தின் ிசத்தின் பாகமாக ிரான்ஸ் சபாபலிபக் ிரகாள்ன் அனககன் அனள

பின்ிசத்தின் பற்றுகின்ற ஒரு ிரதாழிலாளர் அபிரென் அனப ஸ்தாபிக்க ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத அணிதிபிரெட்ட பிரிவிரான்ஸ் சத

பிபிரொன்சிற்குள் அதன் கடன் அனமட்சியைாக இருக்கும்.

முதலாளித்து பிரிவ அபிரெசின் கட்டன் அனமப்புகளுக்கு,  ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்டகன் அனள ிரான்ஸ் சதர்வு ிரபய் பிரிவதன் மூலமாக

ிரதாழிலாளர்’  அதிகாபிரெம் ஸ்தாபிக்கப்ிசத்தின் பட முடிட்சியைாது.  ிசத்தின் பாரிட்சியை புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்களின் ஊடாக

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் ிரிசத்தின் பரும்ிசத்தின் பான்ன் அனமன் அனட்சியை உண்ன் அனமட்சியைாகப் பிபிரெதிநிதித்து பிரிவம் ிரபய்யும் ிரிசத்தின் பாருட்ட

உரு பிரிவாக்கப்ிசத்தின் படகின்ற ிசத்தின் பங்ிரான்ஸ் சகற்பு ஜின் அனைநாட்சியைகத்தின் புதிட்சியை அன் அனமப்புகள் ிரதாழிலாளர் அபிரெசின்

அடித்தளங்களாக அபிவிருத்தி ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.  அத்தன் அனகட்சியைிரதாரு அபிரெசு,  அது ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ

 பிரிவாழ்க்ன் அனகன் அனட்சியை ிரான்ஸ் சபாபலிப ரீதிட்சியைாக உருமாற்று பிரிவதற்கு அ பிரிவசிட்சியைமாின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககன் அனள அறிமுகம்

21 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிரபய்கின்ற அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில்,  முடிிர பிரிவடக்கும் நிகழ்முன் அனறகளின் மீதாின் அனை ஜின் அனைநாட்சியைகரீதிட்சியைாின் அனை,  ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கக் கட்டப்ிசத்தின் பாட்ன் அனட ிசத்தின் பபிரெந்த அளவில் விரி பிரிவாக்கம் ிரபய் பிரிவன் அனத ஊக்குவிக்கும்.  ிரான்ஸ் சபாபலிப நின் அனைவு

ஊட்டப்ிசத்தின் பட்ட ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் ஒரு ிசத்தின் பாரிட்சியை அணிதிபிரெட்டலின் உட்ிரிசத்தின் பாருளில் மட்டிரான்ஸ் சம இத்தன் அனகட்சியை

மாற்றங்கள் பாத்திட்சியைமாகும்.  ஒரு உண்ன் அனமட்சியைாின் அனை ஜின் அனைநாட்சியைக,  பமத்து பிரிவ மற்றும் ிரான்ஸ் சபாபலிப பமூகத்தின்

அபிவிருத்திக்கு அ பிரிவசிட்சியைமாின் அனை புறநின் அனலட்சியைாின் அனை முன்நிிசத்தின் பந்தன் அனின் அனைகன் அனள இது உரு பிரிவாக்கும்.

அன் அனின் அனைத்து நாடகளது ிரதாழிலாளர்கன் அனளயும் ஐக்கிட்சியைப்ிசத்தின் படத்தி,  பூிரான்ஸ் சகாளரீதிட்சியைாக ஒருங்கின் அனணக்கப்ிசத்தின் பட்ட

முதலாளித்து பிரிவத்தின் கீழ் உரு பிரிவாக்கப்ிசத்தின் பட்ட உற்ிசத்தின் பத்தி பக்திகள் மனிதகுலத்தின் பமூகத் ிரான்ஸ் சதன் அன பிரிவகன் அனள

பூர்த்தி ிரபய் பிரிவதற்காின் அனை  பிரிவன் அனகயில் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட பிரிவன் அனதயும் விரிவு ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் படகின்றன் அனதயும் ஜின் அனைநாட்சியைக

ரீதிட்சியைாக ிரான்ஸ் சமற்ிசத்தின் பார்ன் அன பிரிவ ிரபய்கின்ற  பிரிவன் அனகயில்,  ிரதாழிலாளர் அபிரெசுகளின் ஒரு உலகக் கூட்டன் அனமப்ன் அனிசத்தின் ப

உரு பிரிவாக்கு பிரிவதற்காின் அனை ஒரு பர் பிரிவிரான்ஸ் சதபப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின் மூலமாக மட்டிரான்ஸ் சம இந்த இறுதி இலக்காின் அனைது

எட்டப்ிசத்தின் பட முடியும். ட்ிரபிரொட்ஸ்கி தின் அனைது நிபிரெந்தபிரெப் புபிரெட்சித் தத்து பிரிவத்தில் விளக்கிட்சியைது ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால, “ிரான்ஸ் சபாபலிபப்

புபிரெட்சிட்சியைாின் அனைது ிரான்ஸ் சதசிட்சியை அபிரெங்கில் ஆபிரெம்பிக்கிறது,  அது பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அபிரெங்கில் கட்டவிழ்கிறது,  உலக

அபிரெங்கில் பூர்த்திட்சியைாகிறது.  இவ் பிரிவாறாக,  ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சிட்சியைாின் அனைது,  நிபிரெந்தபிரெப் புபிரெட்சி என்ற

 பிரிவார்த்ன் அனதகளது இன்னும் புதிட்சியை மற்றும் ிசத்தின் பபிரெந்த அர்த்தத்தில் நிபிரெந்தபிரெமாின் அனைிரதாரு புபிரெட்சிட்சியைாக மாறுகிறது:

நமது ஒட்டிரமாத்த ிரான்ஸ் சகாளத்திலும் புதிட்சியை பமூகம் இறுதி ிர பிரிவற்றி காணும்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாிரான்ஸ் சத அது நின் அனற பிரிவன் அனடயும்.”

ிரதாழிலாளர்களது அபிரெசிட்சியைல் அறிிர பிரிவல்ன் அனலகன் அனள பிபிரொன்சின் எல்ன் அனலகன் அனளக் கடந்து

ிரான்ஸ் சமலுட்சியைர்த்து பிரிவதற்கும், பிபிரொன்சின் ிரதாழிலாளர் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கள் உலக ிரான்ஸ் சபாபலிபப் புபிரெட்சியின் ிரான்ஸ் சமிரலழம்

நிகழ்முன் அனறயுடன் பிரிக்கவிட்சியைலாது பின் அனணக்கப்ிசத்தின் பட்டிருப்ிசத்தின் பதால் அதற்கு ஒரு பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைமும்

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கும் அ பிரிவசிட்சியைமாக இருக்கிறது என்ிசத்தின் பன் அனத விளங்கப்ிசத்தின் படத்து பிரிவதற்கும் SEP ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகிறது. நிறம்,

இின் அனைம்,  ிரமாழி,  மதம்,  ிசத்தின் பாலிின் அனைம் அல்லது ிசத்தின் பாலிட்சியைல் ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல ஆகிட்சியை பிரிவற்றின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிலாின் அனை

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பதத்ன் அனதக் ிரகாண்ட ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத பிளவுிசத்தின் படத்த ிரான்ஸ் சமற்ிரகாள்ளப்ிசத்தின் படம் அத்தன் அனின் அனை

முட்சியைற்சிகளுக்கும் எதிபிரொக SEP ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகிறது.  அகதிகள் மற்றும் புலம்ிரிசத்தின் பட்சியைர்ந்ிரான்ஸ் சதார் அன் அனின் அனை பிரிவரும்

தாங்கள் விரும்புகின்ற நாட்டில் முழ குடியுரின் அனமகளுடன்  பிரிவாழ் பிரிவதற்கும்,  ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனல ிரபய் பிரிவதற்கும்

மற்றும் கல்வி கற்ிசத்தின் பதற்கும் ிரகாண்டள்ள உரின் அனமகன் அனள SEP ிசத்தின் பாதுகாக்கிறது. புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில்

பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத ஐக்கிட்சியைப்ிசத்தின் படத்து பிரிவன் அனதிரான்ஸ் சட்சியை அது தின் அனைது ிரகாள்ன் அனககளுக்கு

அடித்தளமாகக் ிரகாண்டள்ளது.

 பிரிவர்க்க பமுதாட்சியைத்ன் அனத ஒழிப்ிசத்தின் பிரதன்ிசத்தின் பது ஒரு ஒட்டிரமாத்த பகாப்தத்தின் ிசத்தின் பணிட்சியைாகும்.  ஆகிரான்ஸ் ச பிரிவ,

ஸ்பிரொலினிபம் அக்ிரான்ஸ் சடாிசத்தின் பர் புபிரெட்சின் அனட்சியை காட்டிக்ிரகாடத்ததற்கு —ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் அதிகாபிரெத்து பிரிவம்

பர் பிரிவிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதத்தின் இடத்தில் ிரான்ஸ் சதசிட்சியை பிரிவாதத்ன் அனத பிபிரெதியீட ிரபய்ததில் இது ிரான்ஸ் ச பிரிவரூன்றியிருந்தது—

எதிபிரொின் அனை ட்ிரபிரொட்ஸ்கியின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம்,  மற்றும் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபத்திற்காின் அனை ICFI இன் இன் அனடவிடாத

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் ஆகிட்சியை இந்த ஒட்டிரமாத்த பகாப்தத்தின்  பிரிவபிரெலாற்றின் அனின் அனை அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட SEP

இன் ிரகாள்ன் அனககள் அன் அனமந்துள்ளின் அனை.

The crisis of capitalism

முயலினிசத்தின் திவால்நிலைராளித்துவத்தின்  டியக்கத்தின் நெருக்கடி

முதலாளித்து பிரிவமும்,  அதன் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ அடித்தளங்களில் அபிவிருத்திட்சியைாகின்ற ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை உலக

அன் அனமப்புமுன் அனறயுிரான்ஸ் சம  பிரிவறுன் அனம,  சுபிரெண்டல்,   பிரிவன்முன் அனற,  மற்றும் மனிதத் துட்சியைபிரெத்திற்காின் அனை பிபிரெதாின் அனை

காபிரெணங்களாக இருக்கின்றின் அனை.  இபிரெண்ட உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கள்,  எண்ணிலடங்கா “உள்நாட்ட”  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கள்,

மற்றும் ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாிர பிரிவங்கிலுமாின் அனை ிசத்தின் பாசிப பர் பிரிவாதிகாபிரெங்கள் எின் அனை இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்டின்

22 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



இபிரெத்தம்ிரான்ஸ் சதாய்ந்த  பிரிவபிரெலாறு முதலாளித்து பிரிவத்தின் மீது மறுக்கமுடிட்சியைாத ஒரு குற்றப்ிசத்தின் பத்திரின் அனகன் அனட்சியை

உள்ளடக்கிட்சியைதாக இருக்கிறது.

நவீின் அனை பமூகத்தின் ிசத்தின் பபிரெந்த உற்ிசத்தின் பத்தி பக்திகளும் ிரதாழில்நுட்ிசத்தின் ப முன்ிரான்ஸ் சின் அனைற்றங்களும் ஒட்டிரமாத்த உலக

மக்கள் ிரதான் அனகயின் உட்சியைர்ந்த  பிரிவாழ்க்ன் அனகத் தபிரெத்திற்கு உத்தபிரெ பிரிவாதமளிக்க ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதுமாின் அனைதாகும். ஆயினும்

முதலாளித்து பிரிவ பமூகம் தின் அனைது ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ,  பமூக,  சூழலிட்சியை,  அல்லது கலாச்பாபிரெப் பிபிரெச்சின் அனின் அனைகள்

எதன் அனின் அனையும் தீர்க்க இட்சியைலாமல் இருக்கிறது. அதற்கு மாறாய், ிரிசத்தின் பருமந்தநின் அனலக்குப் பிந்ன் அனதட்சியை ஆழமாின் அனை

ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ ிரநருக்கடியின் மத்தியில்,  ிசத்தின் பபிரெந்த மக்களது  பிரிவாழ்க்ன் அனக நின் அனலன் அனமகள் வீழ்ச்சி கண்ட

ிரகாண்டிருக்கின்றின் அனை.  பமூக பமத்து பிரிவமின்ன் அனமட்சியைாின் அனைது அ பிரிவலட்பணமாின் அனை விகிதாபாபிரெங்கன் அனள எடத்துக்

ிரகாண்டிருக்கிறது: ஒரு சில டஜன் ிசத்தின் பல்ிரான்ஸ் சகாடி-பில்லிட்சியைின் அனைர்கள், உலகின் கீழிருக்கும் 50 பதவீத மக்கள்

ிரகாண்டிருப்ிசத்தின் பன் அனத விடவும் அதிகமாின் அனை ிரபல் பிரிவத்ன் அனதக் ிரகாண்டிருக்கின்றின் அனைர், அத்துடன் ிரிசத்தின் பருஞ்ிரபல் பிரிவம்

ிசத்தின் பன் அனடத்த ிரான்ஸ் சமலிருக்கும் 1 பதவீதத்திின் அனைர் கீழிருக்கும் எஞ்சிட்சியை ிரமாத்த மக்களும் ிரகாண்டிருக்கும்

அளவுக்காின் அனை ிரபல் பிரிவத்ன் அனதக் ிரகாண்டிருக்கின்றின் அனைர்.

மனித கலாச்பாபிரெமாின் அனைது முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கும்,  பிரிவருங்காலத்திற்காின் அனை நம்பிக்ன் அனகயும் ிசத்தின் பறிக்கப்ிசத்தின் பட்ட, மறுிசத்தின் படியும்

ிசத்தின் பாசிபம் மற்றும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் எனும் காட்டமிபிரொண்டித்தின் அனைத்தால் அச்சுறுத்தப்ிசத்தின் பட்டக் ிரகாண்டிருக்கிறது.  இந்த

ிரநருக்கடிக்காின் அனை தீர்வு முதலாளித்து பிரிவம் சீர்திருத்தப்ிசத்தின் பட பிரிவதில் இல்ன் அனல,  மாறாக அது

தூக்கிவீபப்ிசத்தின் பட பிரிவதில் தான் இருக்கிறது,  ஏிரின் அனைன்றால் அது சீர்திருத்தக் கூடிட்சியை நின் அனலட்சியைன் அனின் அனைத்ன் அனதயும்

கடந்து விட்டிருக்கிறது.  எப்ிசத்தின் படி நிலப்பிபிரெபுத்து பிரிவமாின் அனைது முதலாளித்து பிரிவத்துக்கு  பிரிவழிவிட்டிரான்ஸ் சதா,

அன் அனதப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிரான்ஸ் ச பிரிவ முதலாளித்து பிரிவமும் ிரான்ஸ் சபாபலிபத்துக்கு  பிரிவழிவிட்டாக ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.

The strugglhe against impherialist war

ஏகராதிலத்திட  சலராருக்கு  எதிரராின் அனை சலராரராட்டைம

முதலாளித்து பிரிவத்தின் ிரநருக்கடிட்சியைாின் அனைது மனிதகுலத்ன் அனத மீண்டம் உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனபிரெ ிரகாண்ட அச்சுறுத்தக்

கூடிட்சியை ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ிரகாள்ன் அனளப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கள் மற்றும் ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைங்களின் அனடிரான்ஸ் சட்சியைட்சியைாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாட்டிகளின்

ிசத்தின் பபிரெவுதலில் மிகவும்  பிரிவன்முன் அனறட்சியைாின் அனை ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பாட்ன் அனட காண்கிறது.  ிரலனினும்,  ட்ிரபிரொட்ஸ்கியும்  ஒரு

நூற்றாண்டக்கு  முன்ின் அனைால் ிசத்தின் பகுப்ிசத்தின் பாய்வு ிரபய்த முதலாளித்து பிரிவத்தின்  அடிப்ிசத்தின் பன் அனட முபிரெண்ிசத்தின் பாடகளாின் அனை

உலகப் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெத்திற்கும் ிரான்ஸ் சதசிட்சியை அபிரெசு அன் அனமப்புமுன் அனறக்கும் இன் அனடயிலாின் அனைதும்,  உற்ிசத்தின் பத்தி

முன் அனறகளின் பமூக தன்ன் அனமக்கும் உற்ிசத்தின் பத்தி பாதின் அனைங்கள் தனிச்ிரபாத்துன் அனடன் அனமட்சியைாக இருப்ிசத்தின் பதற்கும்

இன் அனடயிலாின் அனைதுமாின் அனை முபிரெண்ிசத்தின் பாடகளிலிலிருந்து இந்த ிரான்ஸ் சமாதல்கள் எழகின்றின் அனை.  உற்ிசத்தின் பத்தி பாதின் அனைங்கள்

நாடகடந்த நிறு பிரிவின் அனைங்களால் கட்டப்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட்ட உலகளாவி இட்சியைங்குகின்ற ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனளயில்,

முதலாளித்து பிரிவமாின் அனைது ஒவ்ிர பிரிவாரு நாட்டின் முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவர்க்கமும் அதன் உலகளாவிட்சியை நலன்கன் அனள

முன்ிரின் அனைடப்ிசத்தின் பதற்காின் அனை ிரபட்சியைல்ிசத்தின் பாட்டத் தளமாக ிரான்ஸ் சபன் அன பிரிவ ிரபய்கின்ற ிரான்ஸ் சதசிட்சியை-அபிரெசுகளின் ஒரு

அன் அனமப்புமுன் அனறயில் ிரான்ஸ் ச பிரிவரூன்றிட்சியைதாகிரான்ஸ் ச பிரிவ ிரதாடர்கிறது. பந்ன் அனதகன் அனளயும், அதிமுக்கிட்சியை ஆதாபிரெ பிரிவளங்களின்

கட்டப்ிசத்தின் பாட்ன் அனடயும்,  மலிவு உன் அனழப்புக்காின் அனை அணுகன் அனலயும்,  ிரபல் பிரிவாக்கு  பிரிவட்டங்கன் அனளயும்,  மற்றும்

புவிமூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியை அனுகூலத்ன் அனதயும் ன் அனகப்ிசத்தின் பற்று பிரிவதற்காின் அனை ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பக்திகளது கட்டப்ிசத்தின் படத்த

முடிட்சியைாத உந்துதலாின் அனைது தவிர்க்கவிட்சியைலாமல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு இட்டச் ிரபல்கிறது.

பிபிரொன்ஸ் ஒரு ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பக்திட்சியைாக,  பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் மற்றும் தன் அனலயீடகளின் மூலமாக

தின் அனைது ிரான்ஸ் ச பிரிவட்ன் அனடட்சியைாடம் ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ மற்றும் இபிரொணு பிரிவ நலன்கன் அனள முன்ிரின் அனைடத்துக் ிரகாண்டிருக்கிறது.

19 ம் நூற்றாண்டில், அது ஆபிரிக்கா, மத்திட்சியை கிழக்கு மற்றும் ஆசிட்சியைா எங்கிலுமாின் அனை ிசத்தின் பத்து மில்லிட்சியைன்

கணக்கிலாின் அனை காலனித்து பிரிவ அடின் அனமகளின் ஒரு பாம்பிரொஜ்ட்சியைத்ன் அனத ிர பிரிவற்றிிரகாண்டது. இன்று அது தின் அனைது

23 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



ிரபல் பிரிவாக்கு  பிரிவட்டத்ன் அனத மீண்டம் ிர பிரிவற்றிிரகாள்ள விரும்பு பிரிவதால்,  ஒரு புதிட்சியை உலகப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான் அனபிரெ

கட்டவிழ்த்து விட அச்சுறுத்துகின்ற  பிரிவன் அனகயில் மத்திட்சியை கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்காவில் இருந்து பிரெஷ்ட்சியைா

மற்றும் சீின் அனைா  பிரிவன் அனபிரெயிலும் ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பக்திகளால் நடத்தப்ிசத்தின் படம் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்களின் அன் அனலஎழச்சியில் அது

இன் அனணந்து ிரகாண்டிருக்கிறது.

பிபிரொன்ஸ் மற்றும் பிற ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பக்திகளால் நடத்தப்ிசத்தின் படகின்ற அன் அனின் அனைத்துப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்கன் அனளயும் SEP

கண்டின் அனைம் ிரபய் பிரிவிரான்ஸ் சதாட,  அ பிரிவற்றின் தன் அனலயீடகள் மனித உரின் அனமகளுக்கு ஆதபிரெ பிரிவாின் அனை அல்லது

ிசத்தின் பட்சியைங்கபிரெ பிரிவாதத்திற்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கள் என்ிசத்தின் பதாக ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை பிரிவாதிகளும் அ பிரிவர்களது ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-

இடது  பிரிவக்காலத்து பிரிவாதிகளும் முன்ிரின் அனைடக்கின்ற ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிட்சியைாின் அனை பாக்குிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குகன் அனள அது நிபிரொகரிக்கிறது.

மக்களுக்கு தம்ன் அனமயும் தமது நாடகன் அனளயும் ந பிரிவ-காலனித்து பிரிவ ிசத்தின் பன் அனடிரட்சியைடப்ிசத்தின் பாளர்களிடம் இருந்து

ிசத்தின் பாதுகாத்துக் ிரகாள்ளும் அடிப்ிசத்தின் பன் அனட உரின் அனம இருப்ிசத்தின் பன் அனத அது அங்கீகரிக்கிறது. இந்த ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாடமிக்க

நின் அனலப்ிசத்தின் பாடாின் அனைது ஆக்கிபிரெமிக்கப்ிசத்தின் பட்ட நாடகளில் அல்லது உலிரகங்கிலும் அப்ிசத்தின் பாவி மக்களுக்கு எதிபிரொக

நடத்தப்ிசத்தின் படம்  பிரிவன்முன் அனறட்சியைாின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககளுக்கு SEP காட்டம் எதிர்ப்ன் அனிசத்தின் ப எவ்விதத்திலும் குன் அனறத்து

விட பிரிவதில்ன் அனல.  ிசத்தின் பட்சியைங்கபிரெ பிரிவாத நட பிரிவடிக்ன் அனக என்ற நிட்சியைாட்சியைமாின் அனை  பிரிவன் அனபிரெட்சியைன் அனறன் அனட்சியை ிரிசத்தின் பறத்தக்க இத்தன் அனகட்சியை

பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை நட பிரிவடிக்ன் அனககள் ிரிசத்தின் பாதுமக்கன் அனள குழப்ிசத்தின் பத்திற்குள்ளாக்கி ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனல த பிரிவறச்

ிரபய்கிறது,  இின் அனை பிரிவாத மற்றும் பிரிவின் அனின் அனை பிரிவாதப் ிசத்தின் பதட்டங்கன் அனள ஆழப்ிசத்தின் படத்துகிறது,  அத்துடன்

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ிரான்ஸ் சமலாதிக்கத்தில் இருந்து நாடகன் அனள விடவிப்ிசத்தின் பதற்காின் அனை ஒிரான்ஸ் சபிரெ அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாின் அனை ிசத்தின் பாட்டாளி

 பிரிவர்க்கத்தின் பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப ஒற்றுன் அனமக்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத கீழறுக்கிறது.  ிசத்தின் பட்சியைங்கபிரெ பிரிவாதத் தாக்குதல்கள்

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ஆளும் உட்சியைபிரெடக்குகளது கபிரெங்களில் சிக்கி,  அன் அன பிரிவ ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாரில் இறங்கு பிரிவன் அனத

நிட்சியைாட்சியைப்ிசத்தின் படத்து பிரிவதற்கு இ பிரிவற்ன் அனறப் ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்திக் ிரகாள்கின்றின் அனை.

SEP ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு எதிபிரொின் அனை ிசத்தின் பபிரெந்த அளவிலாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கன் அனள ஊக்குவிக்கிறது,

ஆதபிரெ பிரிவளிக்கிறது.  ஆயினும்,  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்காின் அனை காபிரெணங்கள் முதலாளித்து பிரிவ பமூகத்தின் கட்டன் அனமப்பிலும்

அது ிரான்ஸ் சதசிட்சியை அபிரெசுகளாக அபிரெசிட்சியைல் பிளவுிசத்தின் பட்டக் கிடப்ிசத்தின் பதிலும் ிரிசத்தின் பாதிந்திருப்ிசத்தின் பதால்,  ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைப்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமாின் அனைது,  ஒரு பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப புபிரெட்சிகபிரெ மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைத்தின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில்

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத அணிதிபிரெட்டகின்ற மட்டத்திற்குத் தான் அது ிர பிரிவற்றிகபிரெமாக அன் அனமட்சியை முடியும்.

ICFI ிரான்ஸ் சபாபலிபமும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமும் என்ற அதன் அறிக்ன் அனகயில் எழதிட்சியை பிரிவாறாக,

 • ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமாின் அனைது, பமூகத்தின் மாிரிசத்தின் பரும் புபிரெட்சிகபிரெ பக்திட்சியைாின் அனை ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கம்,  மக்கட்ிரதான் அனகயின் அத்தன் அனின் அனை முற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குக் கூறுகன் அனளயும் தின் அனைக்குப் பின்ின் அனைால்

அணிதிபிரெட்டி முன்நிற்ிசத்தின் பன் அனத அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட அன் அனமந்திருக்க ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.

 • புதிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-எதிர்ப்பு இட்சியைக்கமாின் அனைது,  முதலாளித்து பிரிவ எதிர்ப்புன் அனடட்சியைதாகவும் ிரான்ஸ் சபாபலிபத்தன்ன் அனம

உன் அனடட்சியைதாகவும் இருந்தாக ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்,  ஏிரின் அனைன்றால் நிதி மூலதின் அனைத்தின் பர் பிரிவாதிகாபிரெத்திற்கும்

இபிரொணு பிரிவ பிரிவாதம் மற்றும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாின் அனை காபிரெணமாக இருக்கின்ற ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ

அன் அனமப்புமுன் அனறக்கும் முற்றுப்புள்ளி ன் அன பிரிவப்ிசத்தின் பதற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின்  பிரிவழிட்சியைாக அல்லாமல்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு எதிபிரொின் அனை எந்த ிரிசத்தின் பாறுப்புணர்ச்சி  பிரிவாய்ந்த ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமும் இருக்க முடிட்சியைாது.

 • ஆகிரான்ஸ் ச பிரிவ, புதிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-எதிர்ப்பு இட்சியைக்கமாின் அனைது, அத்திட்சியைா பிரிவசிட்சியைமாின் அனை  பிரிவன் அனகயில், முதலாளித்து பிரிவ

 பிரிவர்க்கத்தின் அத்தன் அனின் அனை அபிரெசிட்சியைல் கட்சிகள் மற்றும் அன் அனமப்புகளில் இருந்தும் முழன் அனமட்சியைாகவும்

குழப்ிசத்தின் பத்திற்கிடமின்றியும் சுட்சியைாதீின் அனைமாின் அனைதாகவும் மற்றும் அ பிரிவற்றுக்கு விிரான்ஸ் சபிரொதமாின் அனைதாகவும்

இருந்தாக ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.

24 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



 • எல்லா பிரிவற்றுக்கும் ிரான்ஸ் சமலாக,  புதிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்-எதிர்ப்பு இட்சியைக்கமாின் அனைது பர் பிரிவிரான்ஸ் சதபமட்சியைமாின் அனைதாக,

ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைத்திற்கு எதிபிரொின் அனை ஒரு ஐக்கிட்சியைப்ிசத்தின் பட்ட உலகளாவிட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கத்தின் ிசத்தின் பபிரெந்த பக்தின் அனட்சியை அணிதிபிரெட்டக்கூடிட்சியைதாக இருந்தாக ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம். முதலாளித்து பிரிவத்தின்

நிபிரெந்தபிரெமாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாருக்கு,  ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் நிபிரெந்தபிரெப் புபிரெட்சி முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்ன் அனக ிரகாண்ட -

ிரான்ஸ் சதசிட்சியை-அபிரெசு அன் அனமப்புமுன் அனறன் அனட்சியை ஒழிப்ிசத்தின் பதும் ஒரு உலக ிரான்ஸ் சபாபலிப கூட்டன் அனமப்ன் அனிசத்தின் ப

ஸ்தாபிப்ிசத்தின் பதுமாகிட்சியை மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியை இலக்கால் ிசத்தின் பதிலளிக்கப்ிசத்தின் பட ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.  உலகத்தின்  பிரிவளங்கள்

அறி பிரிவார்ந்த  பிரிவன் அனகயில்,  திட்டமிட்ட முன் அனறயில் அபிவிருத்தி ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட பிரிவன் அனதயும்,  அந்த

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில்,   பிரிவறுன் அனம ஒழிக்கப்ிசத்தின் பட பிரிவன் அனதயும் மனித கலாச்பாபிரெம் உட்சியைர்ந்த மட்டங்கன் அனள

எட்ட பிரிவன் அனதயும் அது பாத்திட்சியைமாக்கும்.

Dhefhenshe of dhemocratic rights

ஜின் அனைக்கத்தின் நெராடக  உரி்சியமகளின்  லராதுகராப்பு

பிபிரொன்சின் நிலப்பிபிரெபுத்து பிரிவ மற்றும் அதன் பிந்ன் அனதட்சியை முதலாளித்து பிரிவ பிபிரெபுத்து பிரிவங்களுக்கு எதிபிரொய்

இபிரெண்ட நூற்றாண்டக்கும் அதிகமாின் அனை புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின் மூலமாக ிர பிரிவன்ிரறடத்திருந்த

அத்தன் அனின் அனை ஜின் அனைநாட்சியைக உரின் அனமகன் அனளயும் SEP முன்ிரின் அனைடக்கிறது மற்றும் ிசத்தின் பாதுகாக்கிறது. ஆயினும் இந்த

உரின் அனமகள் அத்தன் அனின் அனையும்,  குறிப்ிசத்தின் பாக ிரான்ஸ் சபாவிட்சியைத் ஒன்றிட்சியைத்தின் கன் அனலப்புக்கு பின்ின் அனைர்,  2008

ிரிசத்தின் பாருளாதாபிரெ ிரநருக்கடி,  மற்றும் “ிசத்தின் பட்சியைங்கபிரெ பிரிவாதத்தின் மீதாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்” என்று அன் அனழக்கப்ிசத்தின் படம் ஒன்றில்

முழன் அனமட்சியைாக இன் அனண பிரிவதாின் அனை பிபிரொன்சின் முடிவு ஆகிட்சியை பிரிவற்றிக்கு பின்ின் அனைர் மிகப்ிரிசத்தின் பருமளவில்

இல்லாிரதாழிக்கப்ிசத்தின் பட்டவிட்டள்ளின் அனை.

ஐிரான்ஸ் சபிரொப்ிசத்தின் பாவில் அதி- பிரிவலது பக்திகளுக்கு மறுநி பிரிவாபிரெணம் அளிக்கப்ிசத்தின் பட பிரிவதும்,  உள்நாட்ட எதிர்ப்புக்கு

எதிபிரொக பிிரபிரெஞ்சு இபிரொணு பிரிவத்ன் அனத ிசத்தின் பட்சியைன்ிசத்தின் படத்து பிரிவதற்காின் அனை தட்சியைாரிப்பும்,  மற்றும் பிிரபிரெஞ்சு மற்றும்

பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப உளவு முகன் அனமகள் மூலமாக ிசத்தின் பபிரெந்த மக்கள் மின்ின் அனைணுக் கண்காணிப்புக்கு

ஆட்ிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் பட பிரிவதும் முதலாளித்து பிரிவ ஜின் அனைநாட்சியைகத்தின் சின் அனதவு முற்றிட்சியை நின் அனலக்குச் ிரபன்று

விட்டிருப்ிசத்தின் பதற்கு பாட்சிட்சியைம் கூறுகின்றின் அனை.  PS மற்றும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடதுகள் மார்க்சிபத்ன் அனதயும் புபிரெட்சின் அனட்சியையும்

ஜின் அனைநாட்சியைகத்திற்காின் அனை ிரிசத்தின் பரும் அச்சுறுத்தல்களாய் கண்டின் அனைம் ிரபய்கின்றின் அனை என்ிசத்தின் பிரான்ஸ் சதாட ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ்-அபிரெசு

நட பிரிவடிக்ன் அனககன் அனள ஆதரிப்ிசத்தின் பன் அன பிரிவட்சியைாகவும் அன் அன பிரிவ நிரூிசத்தின் பணமாகியுள்ளின் அனை.  ஜின் அனைநாட்சியைகத்திற்காின் அனை

அிசத்தின் பாட்சியைமாின் அனைது,  முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவர்க்கத்தின் ிரகாள்ன் அனககளில் இருந்தும்  பிரிவபிரெலாற்று ரீதிட்சியைாக

நிபிரொகரிக்கப்ிசத்தின் பட்ட பமூக அன் அனமப்பு முன் அனறட்சியைாின் அனை முதலாளித்து பிரிவத்தின் ிரநருக்கடியில் இருந்துிரான்ஸ் சம

ிரான்ஸ் சதான்றுகிறது.

ஜின் அனைநாட்சியைக உரின் அனமகன் அனளப் ிசத்தின் பாதுகாப்ிசத்தின் பதற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமாின் அனைது ிரான்ஸ் சபாபலிபத்துக்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில்

இருந்து பிரிக்கமுடிட்சியைாத பிரிவன் அனகயில் பின் அனணந்துள்ளதாகும்:  எப்ிசத்தின் படி ஜின் அனைநாட்சியைகம் இன்றி ிரான்ஸ் சபாபலிபம்

இருக்கவிட்சியைலாிரான்ஸ் சதா, அவ் பிரிவாிரான்ஸ் சற ிரான்ஸ் சபாபலிபம் இல்லாமல் ஜின் அனைநாட்சியைகமும் இருக்க முடிட்சியைாது. ஒட்டிரமாத்த

அபிரெசிட்சியைல் ஸ்தாிசத்தின் பகத்திற்கும் எதிபிரொக ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத ஒரு ிரான்ஸ் சபாபலிப ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்தின்

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில் சுட்சியைாதீின் அனைமாக அணிதிபிரெட்ட பிரிவதன் மூலமாக மட்டிரான்ஸ் சம பிபிரொன்சிலும் மற்றும் முதலாளித்து பிரிவ-

ஜின் அனைநாட்சியைக ிசத்தின் பாபிரெம்ிசத்தின் பரிட்சியைம் ிரகாண்ட அத்தன் அனின் அனை நாடகளிலும் ஜின் அனைநாட்சியைகத்தின் சின் அனதவுக்கு எதிபிரொின் அனை

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் அன் அனமட்சியை முடியும்.

25 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்
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டியயராழிலினிசத்தின் திவால்நிலைராள  வர்க்கத்தின்  அரசிடல் சுடராதீின் அனைத்திற்கராின் அனை  சலராரராட்டைம

அதிகாபிரெத்திற்காின் அனை இந்தப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டமாின் அனைது முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவர்க்கத்தின் கட்சிகள்,  அபிரெசிட்சியைல்

பிபிரெதிநிதிகள், தத்து பிரிவாசிரிட்சியைர்கள் மற்றும் முக பிரிவர்களிடம் இருந்து ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் நிிசத்தின் பந்தன் அனின் அனைட்சியைற்ற

அபிரெசிட்சியைல் சுட்சியைாதீின் அனைம் ிரிசத்தின் பறு பிரிவன் அனத அ பிரிவசிட்சியைமாகக் ிரகாண்டிருக்கிறது. பிபிரொன்சில் புபிரெட்சிகபிரெ பந்தர்ப்ிசத்தின் பங்கள்

ஸ்பிரொலினிபத்தாலும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடதுகளாலும் ிரதாடர்ந்து காட்டிக்ிரகாடக்கப்ிசத்தின் பட்டன் அனமட்சியைாின் அனைது பிற  பிரிவர்க்க

பக்திகன் அனள பிபிரெதிநிதித்து பிரிவம் ிரபய்கின்ற கட்சிகளுடின் அனைாின் அனை ிசத்தின் பலவீின் அனைப்ிசத்தின் படத்துகின்ற கூட்டணிகளுடன்

ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கம் பின் அனணக்கப்ிசத்தின் பட்டிருந்த சூழ்நின் அனலகளால் வின் அனளந்த துட்சியைபிரெகபிரெமாின் அனை பின்வின் அனளவுகளது

ஆகத்துல்லிட்சியைமாின் அனை எடத்துக்காட்டகன் அனள  பிரிவழங்குகின்றது.  பிபிரொன்சில் இது அர்த்தப்ிசத்தின் படத்து பிரிவது

என்ின் அனைிர பிரிவன்றால்,  ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அதன் ிசத்தின் பல் பிரிவன் அனகப்ிசத்தின் பட்ட ஸ்பிரொலினிப மற்றும் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடது

துன் அனணக்ிரான்ஸ் சகாள்களுக்கு முதலா பிரிவதாின் அனை மற்றும் முதன்ன் அனமட்சியைாின் அனை பமபிரெபமற்ற எதிர்ப்பு காட்ட பிரிவன் அனதயும்,

இந்த பக்திகள் மற்ற முதலாளித்து பிரிவக் கட்சிகளுடன் ஒப்பிட்டால் குன் அனறந்த தீன் அனமன் அனட்சியைிரான்ஸ் சட்சியை குறிப்ிசத்தின் பதாகக்

கூறப்ிசத்தின் படகின்ற ிரிசத்தின் பாய்ன் அனட்சியை நிபிரொகரிப்ிசத்தின் பன் அனதயும் ஆகும்.

ஆயினும்,  இந்த தி பிரிவாலாகிப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாின் அனை அபிரெசிட்சியைல் ஸ்தாிசத்தின் பகத்தின் அனின் அனை SEP எதிர்க்கிறது என்ிசத்தின் பதால்,  அந்த

அபிரெசிட்சியைல் ஸ்தாிசத்தின் பகத்திற்கு எதிபிரொக எழகின்ற எந்த கட்சிக்ிரான்ஸ் சகா அல்லது அன் அனமப்பிற்ிரான்ஸ் சகா ஆதபிரெ பிரிவளிக்கும்

கடன் அனம SEP க்கு இருக்கிறது என்று அர்த்தமல்ல.  இத்தன் அனகட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குகன் அனள,  தனித்தனிப்

பிபிரெச்சின் அனின் அனைகளில் அன் அன பிரிவ அவ் பிரிவப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதாின் அனை காலகட்டத்தில் எடக்கும் நின் அனலப்ிசத்தின் பாடகன் அனள ிரகாண்ட SEP

மதிப்பிட பிரிவதில்ன் அனல,  மாறாக அ பிரிவற்றின்  பிரிவபிரெலாறு,  ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டம்,  முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கு,  பமூக அடித்தளம்

மற்றும்  பிரிவர்க்க ிரான்ஸ் சநாக்குநின் அனலயின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிிரான்ஸ் சலிரான்ஸ் சட்சியை மதிப்பிடகிறது.

முதலாளித்து பிரிவத்தின் இட்சியைல்ன் அனிசத்தின் ப ஆளுன் அனம ிரபய்யும் விதிகன் அனளயும் மற்றும்  பிரிவர்க்க பமூகத்தின் அபிரெசிட்சியைல்

இட்சியைக்கவிட்சியைல் குறித்த ஒரு விஞ்ஞாின் அனைபூர் பிரிவமாின் அனை,  மார்க்சிப புரிதலின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில் ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கத்தின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாின் அனை நலன்கன் அனள SEP ிசத்தின் பாதுகாத்து நிற்கிறது.  இது குறுகிட்சியைகால தந்திிரான்ஸ் சபிரொிசத்தின் பாட்சியை

ிர பிரிவற்றிகன் அனள ிரிசத்தின் பற்றுக்ிரகாள் பிரிவதற்காக ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் நீண்டகால நலன்கன் அனள திட்சியைாகம்

ிரபய்கின்ற பந்தர்ப்ிசத்தின் ப பிரிவாத அபிரெசிட்சியைலுக்காின் அனை பமபிரெபமற்ற எதிர்ப்ிசத்தின் பாின் அனை நின் அனலயில் SEP ஐ நிறுத்துகிறது.

எப்ிசத்தின் படியிருந்திரான்ஸ் சிசத்தின் பாதினும்,  பந்தர்ப்ிசத்தின் ப பிரிவாதம் என்ிசத்தின் பது ிர பிரிவறுமிரான்ஸ் சின் அனை புத்திஜீவித்தின் அனை மற்றும் தத்து பிரிவார்த்த

பின் அனழகளின் வின் அனளிரிசத்தின் பாருளன்று.  அது முதலாளித்து பிரிவ பமூகத்தின் பட பிரிவாத பக்திகளில்

ிரான்ஸ் ச பிரிவரூன்றியிருந்து,  ிரதாழிலாளர்’  இட்சியைக்கத்திற்குள்ளாக ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்திற்கு குிரான்ஸ் சபிரொதமாின் அனை  பிரிவர்க்க

பக்திகளது ஒரு ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பாடாக  பிரிவளர்ச்சிட்சியைன் அனடகின்றது. ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால்ஷிவிக் கட்சியில் 1920 களில் அபிவிருத்தி

கண்ட ஸ்பிரொலினுன் அனடட்சியை, பின்ின் அனைர் நான்காம் அகிலத்திற்குள்ளாக 1950 களில் அபிவிருத்தி கண்ட ிசத்தின் பப்ிரான்ஸ் சலா,

மண்ிரான்ஸ் சடல் ஆகிிரான்ஸ் சட்சியைாருன் அனடட்சியை மற்றும் 1970 களில் PSக்கு OCI தக பிரிவன் அனமத்துக் ிரகாண்டன் அனம ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற

பந்தர்ப்ிசத்தின் ப பிரிவாத ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பாடகள் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் மீது முதலாளித்து பிரிவ மற்றும் குட்டி-

முதலாளித்து பிரிவ பக்திகள் ஆதிக்கம் ிரபலுத்து பிரிவதில் ிரபன்று முடி பிரிவன் அனடந்ததில் காணலாம்.  இத்தன் அனகட்சியை

ிரபல் பிரிவாக்குகளுக்கு எதிபிரொின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டம் என்ிசத்தின் பது, கட்சி கட்ட பிரிவதில் ஒரு தின் அனபதிருப்ிசத்தின் பல் அல்ல, மாறாக

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் ஈடிசத்தின் பட்டிருக்கும் மார்க்சிபத்திற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் ஒரு மிக உன்ின் அனைதமாின் அனை

புள்ளிட்சியைாகும்.

’புபிரெட்சிகபிரெ ிரான்ஸ் சபாபலிப நின் அனைவு ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் தன்னிட்சியைல்ிசத்தின் பாக அபிவிருத்தி காண்ிசத்தின் பதில்ன் அனல’ என்ற

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால்ஷிவிக் கட்சியின் கட்டமாின் அனைத்தில் ிரலனின் அபிவிருத்தி ிரபய்த மற்றும் நான்காம் அகிலத்ன் அனதக்

கட்ட பிரிவதற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் ட்ிரபிரொட்ஸ்கி ிரதாடர்ந்து முன்ிரின் அனைடத்துச் ிரபன்ற ிரபவ்விட்சியைல் மார்க்சிப

கருத்தாக்கத்ன் அனத SEP ிசத்தின் பாதுகாக்கிறது.   பிரிவபிரெலாற்று அபிவிருத்தி மற்றும் முதலாளித்து பிரிவம் குறித்த

26 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



நிட்சியைதிகளுக்குள் விஞ்ஞாின் அனைபூர் பிரிவமாின் அனை ஒரு ஆழ்ந்த ிசத்தின் பார்ன் அன பிரிவ இந்த நின் அனைவுக்கு அ பிரிவசிட்சியைமாின் அனைதாய்

இருக்கிறது.  இந்த புரிதல் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்குள் அறிமுகம் ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்,  இதுிரான்ஸ் ச பிரிவ

மார்க்சிப இட்சியைக்கத்தின் முக்கிட்சியை கடன் அனமட்சியைாகும்.  புபிரெட்சிகபிரெ நின் அனைவுக்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத

சிறுன் அனமப்ிசத்தின் படத்து பிரிவது என்ிசத்தின் பது பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை கல்வித்துன் அனற அறிஞர்கள் மற்றும் அபிரெசிட்சியைல்

பந்தர்ப்ிசத்தின் ப பிரிவாதிகளின்  பிரிவழன் அனமட்சியைாின் அனை ன் அனகயிருப்ிசத்தின் பாகும்.

The Bhetrayal of thhe tradhe unions

டியயராழிற்ோங்கங்களின்  கராட்டிக்டியகராடுப்பு

ிரதாழிலாளர்கள்,  ிரதாழிற்பங்கங்களில் இருந்து முறித்துக்ிரகாள்ள SEP அன் அனழப்பு விடக்கிறது.

ிரதாழிற்பங்கங்களில் இருந்து சுட்சியைாதீின் அனைப்ிசத்தின் பட்ட முதலாளித்து பிரிவத்திற்கு எதிபிரொின் அனை அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில்

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்ன் அனத ிசத்தின் பபிரெந்த அளவில் அணிதிபிரெட்ட பிரிவதற்காின் அனை ஒரு புபிரெட்சிகபிரெ,  ிரான்ஸ் சபாபலிப

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கின் அனின் அனை அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட ஒழங்கன் அனமக்கப்ிசத்தின் படம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது மட்டிரான்ஸ் சம ிரதாழிலாளர்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கள் ிர பிரிவற்றிிரிசத்தின் பற முடியும்.  பாமானிட்சியை ிரதாழிலாளர்களின் நலன்கன் அனள உண்ன் அனமட்சியைாக

பிபிரெதிநிதித்து பிரிவம் ிரபய் பிரிவதுடன் அ பிரிவர்களது ஜின் அனைநாட்சியைகரீதிட்சியைாின் அனை கட்டப்ிசத்தின் பாட்டக்கும் ஆட்ிசத்தின் பட்டதாக

இருக்கின்ற ிரதாழிற்பான் அனல குழக்கள் மற்றும் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலயிடக் குழக்கள் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ற புதிட்சியை,  சுட்சியைாதீின் அனை

அன் அனமப்புகன் அனள உரு பிரிவாக்கு பிரிவன் அனத அன் அனின் அனைத்து பிரிவன் அனகயிலும் அது ஊக்குவிக்கிறது.

ிரதாழிற்பங்கங்களின் ிசத்தின் பாத்திபிரெம் குறித்த ஒரு விஞ்ஞாின் அனைபூர் பிரிவமாின் அனை புரிதலுக்காக SEP ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகின்றது.

ஏற்கின் அனைிரான்ஸ் ச பிரிவ பிரிட்டனில் ிரதாழிற்பங்க இட்சியைக்கத்தின் ஆபிரெம்ிசத்தின் ப நாட்களிிரான்ஸ் சலிரான்ஸ் சட்சியை, மார்க்ஸ், பர் பிரிவிரான்ஸ் சதப அளவில்

முதலாளித்து பிரிவத்ன் அனத தூக்கிவீப முன் அனின் அனை பிரிவதற்கு மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் முதலாளித்து பிரிவத்தின்

கீழ் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் சுபிரெண்டப்ிசத்தின் படம் நின் அனலன் அனட்சியை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பபிரெம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பசு பிரிவதாய் அன் அனமகின்ற ிரதாழிற்பங்கங்கன் அனள

விமர்சித்தார். “‘நிட்சியைாட்சியைமாின் அனை நாள் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலக்கு நிட்சியைாட்சியைமாின் அனை நாள் கூலி’  என்ற ிசத்தின் பழன் அனம பிரிவாத இலக்கிற்குப்

ிசத்தின் பதிலாய் ‘கூலி முன் அனறன் அனட்சியை ஒழிப்ிசத்தின் பது’ என்ற புபிரெட்சிகபிரெ சுிரான்ஸ் சலாகத்ன் அனத அ பிரிவர்கள் தங்கள் ிசத்தின் பதான் அனகயில்

ிரிசத்தின் பாறிக்க ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்” என்று மார்க்ஸ் எழதிின் அனைார்.

இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்டின் அனுிசத்தின் ப பிரிவங்கள் ிரதாழிற்பங்க அதிகாபிரெத்து பிரிவத்தின் ிரிசத்தின் பாது பிரிவாய்

எதிர்ப்புபிரெட்சிகபிரெமாின் அனை ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத ஊர்ஜிதம் ிரபய்தின் அனை. பிபிரொன்சிலும் இதுிரான்ஸ் ச பிரிவ நடந்ிரான்ஸ் சதறிட்சியைது. இங்கு 1936,

1945, மற்றும் 1968 இல் புபிரெட்சிகபிரெ பந்தர்ப்ிசத்தின் பங்கன் அனள ஒடக்கு பிரிவதில் CGT (ிரதாழிற்பங்க ிரிசத்தின் பாதுக்

கூட்டன் அனமப்பு)  ிரதாழிற்பங்கம் PCF உடன் கபிரெம்ிரான்ஸ் சகார்த்து ஒரு முக்கிட்சியை ிசத்தின் பாத்திபிரெத்ன் அனத ஆற்றிட்சியைது.

எப்ிசத்தின் படியிருப்பினும்,   ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்க்குணமிக்க ிரதாழிலாளர்களது ஒரு ிசத்தின் பபிரெந்த எண்ணிக்ன் அனகட்சியைாின் அனைது

ிரதாழிற்பங்கங்களின் மூலமாக ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட முன் அனின் அனைந்த மட்டத்திற்கு,  ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கமாின் அனைது

பரிட்சியைாின் அனைவிதமாய் ிரதாழிற்பங்கங்களுக்குள் தன் அனலயீட ிரபய்ட்சியை முன் அனின் அனைந்தது.  ிரதாழிலாளர்கன் அனள

அணுகு பிரிவதற்காின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தில் இருந்து ஒதுங்கிக் ிரகாள் பிரிவதற்காின் அனை பாக்காக,  ிரதாழிற்பங்கங்களது

அபிரெசிட்சியைன் அனலக் கண்டின் அனைம் ிரபய்த எண்ணிலடங்கா குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ “இடது” குழக்களிடம் இருந்து

ICFI ன் அனட்சியை இது தனித்து பிரிவப்ிசத்தின் படத்திக் காட்டிட்சியைது.

1968 க்கு பிந்ன் அனதட்சியை பூிரான்ஸ் சகாளமட்சியைமாக்கமும் ிரதாழிற் பங்கங்களில் ிரதாழிலாளர் அங்கத்து பிரிவ

எண்ணிக்ன் அனகயில் ஏற்ிசத்தின் பட்ட வீழ்ச்சியும் இந்த அன் அனமப்புகன் அனள உருமாற்றம் ிரபய்திருக்கிறது. ஊதிட்சியைங்கள்

மற்றும் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநின் அனலன் அனமகளில் ிரான்ஸ் சதசிட்சியை அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயிலாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பபிரெம்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பபல் மூலமாக ிரதாழிலாளர்களது

குறுகிட்சியைகால நலன்கன் அனளப் ிசத்தின் பாதுகாத்த அன் அனமப்புகளாக இருந்ததில் இருந்து அன் அன பிரிவ,  ஊதிட்சியைங்கள்

மற்றும் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலகன் அனள ிர பிரிவட்ட திட்டமிட பிரிவதன் மூலமாக ிரிசத்தின் பருநிறு பிரிவின் அனைங்களின் உலகளாவிட்சியை

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாட்டித்திறன் அனின் அனை ிசத்தின் பாதுகாக்கின்ற பலுன் அனகிசத்தின் பன் அனடத்த அதிகாபிரெத்து பிரிவங்களாக மாறியிருக்கின்றின் அனை. பிபிரொன்சில்

27 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



அன் அன பிரிவ, ஆளும் உட்சியைபிரெடக்கின் அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் சதன் அன பிரிவகளுக்கு அளிர பிரிவடத்தது ிரான்ஸ் சிசத்தின் பால் இருக்கின்ற அன் அனடட்சியைாள

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்த ஆர்ப்ிசத்தின் பாட்டங்கன் அனள ிரான்ஸ் சமற்ிசத்தின் பார்ன் அன பிரிவ ிரபய்த அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனளயில்,  ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலநிறுத்த

ிரபட்சியைல்ிசத்தின் பாட்டில் ஒரு ிசத்தின் பாரிட்சியை அளவிலாின் அனை குன் அனறப்ன் அனிசத்தின் பயும் ிரான்ஸ் சமற்ிசத்தின் பார்ன் அன பிரிவ ிரபய்திருக்கின்றின் அனை.  இந்த

நிகழ்முன் அனறட்சியைால்,  அ பிரிவர்களின் அங்கத்து பிரிவ அடித்தள வீழ்ச்சி,  பமூக ிர பிரிவட்டகள்,  ிசத்தின் பாரிட்சியை

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலக்குன் அனறப்புகள்,  மற்றும் ஆன் அனல மூடல்கள் இத்தன் அனின் அனைக்கு பின்ின் அனைரும் ிரதாழிற்பங்கங்களின்

 பிரிவரு பிரிவாய்கள் ிரதாடர்ந்து அதிகரித்ிரான்ஸ் சத  பிரிவந்துள்ளின் அனை. அதற்குக் காபிரெணம் ிரிசத்தின் பருநிறு பிரிவின் அனைங்களிடம் இருந்தும்

அபிரெசிடம் இருந்தும் பட்டபூர் பிரிவமாகவும் அன் அனபிரெ-பட்டபூர் பிரிவமாகவும் அ பிரிவர்களுக்கு இன் அனறக்கப்ிசத்தின் படகின்ற

பில்லிட்சியைன் கணக்காின் அனை யூிரான்ஸ் சபிரொக்கள் தான்.  அன் அன பிரிவ இனியும் ிரதாழிலாளர் அன் அனமப்புகளாக இல்ன் அனல,

மாறாக ஆளும்  பிரிவர்க்கத்திின் அனைால் நிதிட்சியைாதாபிரெம் அளிக்கப்ிசத்தின் பட்ட, ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ் மற்றும் உளவு முகன் அனமகளுடன்

ிரதாடர்புன் அனடட்சியை குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ நிர் பிரிவாகிகளால் ஊழிட்சியைம் ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் படம் ிர பிரிவற்றுக் கூடகளாகும்.

இன்று அன் அன பிரிவ ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்கு எதிபிரொகச் ிரபலுத்தப்ிசத்தின் படகின்ற ஒரு ிரதாழிற்துன் அனற ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலிஸ்

ிசத்தின் பன் அனட ிரான்ஸ் சிசத்தின் பான்ிரான்ஸ் சற ிரபட்சியைல்ிசத்தின் படகின்றின் அனை.

For a Lheninist vanguard party in thhe working class

டியயராழிலினிசத்தின் திவால்நிலைராள வர்க்கத்தில் ஒரு டியலினிசத்தின் திவால்நிலைனினிோ முன்ின் அனைணிப்ல்சியடை

கட்சிக்கராக

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கம் ஒரு புபிரெட்சிகபிரெக் கட்சிட்சியைால் தன் அனலன் அனம ிரகாடக்கப்ிசத்தின் படாத ிசத்தின் பட்பத்தில் புபிரெட்சிட்சியைாின் அனைது

ிர பிரிவற்றிிரிசத்தின் பற முடிட்சியைாது என்ிசத்தின் பன் அனதிரான்ஸ் சட்சியை இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்டின் ஒட்டிரமாத்த  பிரிவபிரெலாறும்

எடத்துக்காட்டகின்றது.  ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் ஒரு மார்க்சிப முன்ின் அனைணிப் ிசத்தின் பன் அனடயின் கட்சின் அனட்சியை

கட்டிிரட்சியைழப்பு பிரிவதற்கு ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடதுகளின் பிற்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குத்தின் அனைமாின் அனை குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவட்டாபிரெங்கள்

காட்டகின்ற ஆக்ிரான்ஸ் சபிரொபமாின் அனை குிரான்ஸ் சபிரொதத்தின் கீழன் அனமந்திருப்ிசத்தின் பது இதுிரான்ஸ் ச பிரிவட்சியைாகும்.  SEP ிரதாழிலாள

 பிரிவர்க்கத்தின் ிசத்தின் பபிரெந்த ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத ஊக்கப்ிசத்தின் படத்து பிரிவிரான்ஸ் சதாட ஒவ்ிர பிரிவாரு உண்ன் அனமட்சியைாின் அனை ிர பிரிவற்றின் அனட்சியையும்

 பிரிவபிரெிரான்ஸ் ச பிரிவற்கிறது.  ஆின் அனைால்,  ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்திற்காின் அனை ஒரு நன்கு உரு பிரிவன் அனமக்கப்ிசத்தின் பட்ட புபிரெட்சிகபிரெ

மூிரான்ஸ் சலாிசத்தின் பாட்சியைத்தின் அனின் அனைக் ிரகாண்ட ஒரு மார்க்சிப கட்சி  பிரிவழிநடத்து பிரிவன் அனத,  ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்க்குணமிக்க

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்கன் அனள ஒழங்கன் அனமப்ிசத்தின் பன் அனதக் ிரகாண்ட பிபிரெதியீட ிரபய்துவிட எண்ணு பிரிவதாின் அனை

தூட்சியைிரதாழிற்பங்க பிரிவாத கருத்தாக்கங்கன் அனள, அது அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாக எதிர்க்கிறது.

ிரதாழிலாளர்களிடம் உண்ன் அனமன் அனட்சியைச் ிரபால் பிரிவது என்ற அத்திட்சியைா பிரிவசிட்சியைமாின் அனை புபிரெட்சிகபிரெ ிரான்ஸ் சபாபலிபக்

ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாட்ன் அனட SEP தாங்கி நிற்கிறது.  அபிரெசிட்சியைல் நிதர்பின் அனைம் குறித்த ஒரு விஞ்ஞாின் அனைபூர் பிரிவமாின் அனை மற்றும்

புறநின் அனலட்சியைாின் அனை மதிப்பீட்டின் மீது அது தின் அனைது ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்திற்கும் மற்றும் அபிரெசிட்சியைல் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலக்குமாின் அனை

அடித்தளத்ன் அனத அன் அனமத்துக் ிரகாள் பிரிவதுடன் தின் அனைது மார்க்சிப முன்ிரான்ஸ் சின் அனைாக்கின் அனின் அனை ிரதாழிலாளர் மற்றும்

இன் அனளஞர்களின் மிக முன்ிரான்ஸ் சின் அனைறிட்சியை அடக்குகளுக்கு ிரகாண்டிரபல் பிரிவதின் மூலமாக ிர பிரிவகுஜின் அனைங்களின்

ிரான்ஸ் சபாபலிப நின் அனைன் அன பிரிவ அபிவிருத்தி ிரபய்ட்சியைப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகிறது. ிர பிரிவகுஜின் அனைங்களது நின் அனைவில் நிலவும் மட்டத்ன் அனத

—அல்லது இன்னும் துல்லிட்சியைமாகச் ிரபால் பிரிவிரதன்றால்,  குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ பிலிஸ்திட்சியைர்கள்

அவ் பிரிவாறாய் கற்ிசத்தின் பன் அனின் அனை ிரபய்யும் மட்டத்ன் அனத— மார்க்சிஸ்டகள் தமது ிரதாடக்கப் புள்ளிட்சியைாக ிரகாள்ள

ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம் என்ிசத்தின் பதாின் அனை  பிரிவஞ்பகமாின் அனை கூற்ன் அனற அது நிபிரொகரிக்கிறது.  “புறநின் அனல சூழ்நின் அனலன் அனட்சியையும்,  அந்த

சூழ்நின் அனலயிலிருந்து பிறக்கின்ற  பிரிவபிரெலாற்றுக் கடன் அனமகன் அனளயும் குறித்த ஒரு ிரதளி பிரிவாின் அனை மற்றும்

ிரான்ஸ் சநர்ன் அனமட்சியைாின் அனை சித்திபிரெத்ன் அனத ிரதாழிலாளர்களுக்கு,  அ பிரிவர்கள் இன்று அதற்கு ிசத்தின் பக்கு பிரிவப்ிசத்தின் பட்டள்ளார்களா

இல்ன் அனலட்சியைா என்ிசத்தின் பன் அனதப் ிசத்தின் பற்றிிரட்சியைல்லாம் க பிரிவன் அனல ிரகாள்ளாமல்,   பிரிவழங்கு பிரிவிரான்ஸ் சத கட்சியின் முதல்

ிரிசத்தின் பாறுப்ிசத்தின் பாகும்” எின் அனை ட்ிரபிரொட்ஸ்கி விளக்கியிருந்தார். நமது கடன் அனமகள் ிரதாழிலாளர்களின் மின் அனைப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்ன் அனக

28 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



பார்ந்ததல்ல.  ிரதாழிலாளர்களின் மின் அனைப்ிசத்தின் பாங்ன் அனக அபிவிருத்தி ிரபய் பிரிவதும் நமது கடன் அனமிரான்ஸ் சட்சியை ஆகும்.

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டமாின் அனைது அதன் அனின் அனைிரான்ஸ் சட்சியை சூத்திபிரெப்ிசத்தின் படத்து பிரிவதாகவும் முன்ிரான்ஸ் சின் அனைறிட்சியை ிரதாழிலாளர்களின் முன்ின் அனைால்

 பிரிவழங்கு பிரிவதாகவும் இருக்க ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.

ிரதாழிலாளர்களின் புபிரெட்சிகபிரெப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்கு அன் அனமப்பு அ பிரிவசிட்சியைம்,  அந்த அன் அனமப்பு என்ிசத்தின் பது ஒரு

கட்டிரான்ஸ் சகாப்பு இல்லாமல் பாத்திட்சியைமற்றதாகும்.  ஆின் அனைிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதும் புபிரெட்சிகபிரெ ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்திற்கு அ பிரிவசிட்சியைமாின் அனை

அந்த கட்டிரான்ஸ் சகாப்ிசத்தின் பாின் அனைது ிரான்ஸ் சமலிருந்து திணிக்கப்ிசத்தின் பட இட்சியைலாது,  அது ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாடகள் மற்றும்

ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனலத்திட்டத்தின் அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில் சுதந்திபிரெமாக  பிரிவந்தன் அனடட்சியைப்ிசத்தின் படகின்ற ஒரு உடன்ிசத்தின் பாட்டின்

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடயில் அபிவிருத்தி ிரபய்ட்சியைப்ிசத்தின் பட பிரிவதாக இருக்க ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.  ஜின் அனைநாட்சியைக மத்திட்சியைத்து பிரிவ

ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாடகன் அனள அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட SEP இன் அன் அனமப்புரீதிட்சியைாின் அனை கட்டன் அனமப்பில் இது

ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பாட காண்கிறது.  ிரான்ஸ் சகாட்ிசத்தின் பாட மற்றும் தந்திிரான்ஸ் சபிரொிசத்தின் பாட்சியைங்களுக்கு உருக்ிரகாடப்ிசத்தின் பதில்,

கட்சிக்குள்ளாக முழன் அனமட்சியைாின் அனை ஜின் அனைநாட்சியைகம் நிலவிட்சியைாக ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.  கட்சியின் ட்சியைாப்பில்

சுட்டிக்காட்டப்ிசத்தின் பட்டள்ளன் அன பிரிவ தவிர்த்த ிரான்ஸ் ச பிரிவிரறந்த கட்டப்ிசத்தின் பாடகளும் SEP இன் ிரகாள்ன் அனககள் மற்றும்

நட பிரிவடிக்ன் அனககள் குறித்த உள்முக வி பிரிவாதத்தின் இருக்க முடிட்சியைாது.  தன் அனல பிரிவர்கள் உறுப்பிின் அனைர்களால்

ஜின் அனைநாட்சியைகரீதிட்சியைாக ிரான்ஸ் சதர்ந்ிரதடக்கப்ிசத்தின் படிசத்தின் ப பிரிவர்களா பிரிவர்,  அ பிரிவர்கள் விமர்பின் அனைத்திற்கும் கட்டப்ிசத்தின் பாட்டிற்கும்

உட்ிசத்தின் பட்ட பிரிவர்கள். ஆின் அனைாலும் ிரகாள்ன் அனக உரு பிரிவாக்கத்திற்கு ிசத்தின் பபிரெந்த வி பிரிவாதமும் ிர பிரிவளிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாின் அனை மற்றும்

ிரான்ஸ் சநர்ன் அனமட்சியைாின் அனை விமர்பின் அனைமும் அ பிரிவசிட்சியைமாக இருக்கின்ற அிரான்ஸ் சதிரான்ஸ் சநபிரெத்தில், அதன் அனின் அனை அமல்ிசத்தின் படத்து பிரிவதில் மிகக்

கடன் அனமட்சியைாின் அனை கட்டக்ிரான்ஸ் சகாப்பு அ பிரிவசிட்சியைமாக இருக்கிறது.  கட்சிக்குள்ளாக ஜின் அனைநாட்சியைகரீதியில்

 பிரிவந்தன் அனடட்சியைப்ிசத்தின் படகின்ற முடிவுகள் அன் அனின் அனைத்து உறுப்பிின் அனைர்கள் மீதும் கட்டப்ிசத்தின் பாட ிரபலுத்தத்தக்கதாகும்.

மத்திட்சியைத்து பிரிவத்தின் இந்த அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாின் அனை கூறுக்கு ஆட்ிரான்ஸ் சபிசத்தின் பம் எழப்புிசத்தின் ப பிரிவர்களும்,  அல்லது

ஒழங்கிற்காின் அனை ிரான்ஸ் சகாரிக்ன் அனகன் அனட்சியை தமது தனிமனித சுதந்திபிரெத்தின் மீதாின் அனை அத்துமீறலாகக் காண்ிசத்தின் ப பிரிவர்களும்

புபிரெட்சிகபிரெ ிரான்ஸ் சபாபலிஸ்டகள் அல்லர்,  மாறாக  பிரிவர்க்கப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின் ிரான்ஸ் சகாரிக்ன் அனகன் அனளயும்

தாக்கங்கன் அனளயும் புரிந்துிரகாள்ளாத அபிரொஜக பிரிவாத தனிநிசத்தின் பர்கிரான்ஸ் சளட்சியைா பிரிவர்.
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மரார்க்சிோத்்சியய  லராதுகராத்து

மார்க்சிபத்தின்  பிரிவபிரெலாற்று மற்றும் தத்து பிரிவார்த்த ிசத்தின் பாபிரெம்ிசத்தின் பரிட்சியைத்ன் அனத ிசத்தின் பாதுகாத்து நிற்ிசத்தின் பதாின் அனைது SEP இன்

ன் அனமட்சியைமாின் அனைிரதாரு கடன் அனம ஆகும்.  ஏறக்குன் அனறட்சியை ஒரு நூற்றாண்டக்கு முன்ிசத்தின் பாக,  ிசத்தின் பாரிஸ் கம்யூனின்

50  பிரிவது ஆண்டதிின் அனைத்ன் அனத ஒட்டி ட்ிரபிரொட்ஸ்கி எழதிின் அனைார், “ிரான்ஸ் ச பிரிவிரறந்த ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்ன் அனதக் காட்டிலும்

அதிகமாின் அனை திட்சியைாகங்கன் அனள பிிரபிரெஞ்சு  ிசத்தின் பாட்டாளி   பிரிவர்க்கம்  புபிரெட்சிக்காக  ிரபய்திருக்கிறது. ஆயினும்,

ிரான்ஸ் ச பிரிவிரறந்த  ிசத்தின் பாட்டாளி   பிரிவர்க்கத்ன் அனதக்  காட்டிலும் அதுிரான்ஸ் ச பிரிவ அதிகமாய் ஏமாற்றப்ிசத்தின் பட்டம் இருக்கிறது.

அிரான்ஸ் சநக பமட்சியைங்களில் முதலாளித்து பிரிவத்தின் தன் அனளகன் அனளக் ிரகாண்ட அதன் அனின் அனைக் கட்டிப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாடகின்ற

விதமாக குடிட்சியைபிரெசு பிரிவாதம்,  தீவிபிரெமட்சியை பிரிவாதம் மற்றும் ிரான்ஸ் சபாபலிபத்தின் அத்தன் அனின் அனை  பிரிவண்ணங்கன் அனளயும்

ிரகாண்ட முதலாளித்து பிரிவம் அதன் அனின் அனை மதிமட்சியைக்கியிருக்கிறது.  முதலாளித்து பிரிவ  பிரிவர்க்கமாின் அனைது தின் அனைது

முக பிரிவர்கள் மூலமாகவும்,  தின் அனைது  பிரிவக்காலத்து பிரிவாதிகள் மற்றும் ஊடகவிட்சியைலாளர்கள் மூலமும்

கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கக் கூடிட்சியை ஒரு மிகப் ிரிசத்தின் பரும் எண்ணிக்ன் அனகயிலாின் அனை ஜின் அனைநாட்சியைக பிரிவாத,

நாடாளுமன்ற பிரிவாத,  மற்றும் தன்ின் அனைாட்சி பிரிவாத சூத்திபிரெங்கள் அன் அனின் அனைத்துிரான்ஸ் சம ிசத்தின் பாட்டாளி  பிரிவர்க்கத்தின்

முன்ிரான்ஸ் சின் அனைறிட்சியை நகர்ன் அன பிரிவத் தடத்து அதன் கால்கன் அனள கட்டிப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாட்டிருக்கின்ற தன் அனடகிரான்ஸ் சள அன்றி

ிரான்ஸ் ச பிரிவிரறான்றும் இல்ன் அனல.”  கடந்த நூற்றாண்டின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாது,  இந்த அபிரெசிட்சியைல் மற்றும் தத்து பிரிவார்த்த

29 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்



புதிர்ப்ிசத்தின் படத்தல் ிரான்ஸ் ச பிரிவன் அனல இன்னும் மிகப் ிசத்தின் பபிரெந்த அளவில் ிரதாடர்ந்து நடந்ிரான்ஸ் சதறியிருக்கிறது என்ிசத்தின் பன் அனதயும்

இதனுடன் நாம் ிரான்ஸ் சபர்த்துக் ிரகாள்ள ிரான்ஸ் ச பிரிவண்டம்.

 பிரிவபிரெலாறு மற்றும் பமூகத்தின் புறநின் அனல விதிகள் மீதாின் அனை ஒரு ிசத்தின் பகுப்ிசத்தின் பாய்ன் அன பிரிவிரான்ஸ் சட்சியை SEP தின் அனைது

நட பிரிவடிக்ன் அனககளுக்காின் அனை அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாள்கிறது.  பட பிரிவாதத்தில் காலூன்றி,  நின் அனைவிற்கும் ிரான்ஸ் சமல்

ிசத்தின் பருப்ிரிசத்தின் பாருளின் பிபிரெதாின் அனைத்தின் மீது மார்க்சிபம்  பிரிவலியுறுத்துகிறது.  “கருத்து என்ிசத்தின் பது படத்து பிரிவ உலகம்

மனித மூன் அனளயில் பிபிரெதிிசத்தின் பலித்து சிந்தன் அனின் அனை  பிரிவடி பிரிவங்களாக ஆக்கம் ிரிசத்தின் பறுகின்றிரான்ஸ் சத அன்றி

ிரான்ஸ் ச பிரிவிரறான்றுமில்ன் அனல” என்று மார்க்ஸ் எழதிின் அனைார்.  மார்க்சிபத்தின் பட பிரிவாதமாின் அனைது,  படத்து பிரிவ

உலகத்ன் அனதயும் சிந்தன் அனின் அனையிலாின் அனை அதன் பிபிரெதிிசத்தின் பலிப்புகன் அனளயும் நின் அனலட்சியைாின் அனை,  உள்முகரீதிட்சியைாக

ிரான்ஸ் ச பிரிவறுிசத்தின் படத்தப்ிசத்தின் படமுடிட்சியைாத ிரிசத்தின் பாருட்கள் மற்றும் சிந்தன் அனின் அனைட்சியைாக்கங்களின் ிரதாகுப்ிசத்தின் பாகக் காண்ிசத்தின் பதில்ன் அனல,

மாறாக முபிரெண்ிசத்தின் பாடாின் அனை மற்றும் ிர பிரிவவ்ிரான்ஸ் ச பிரிவறு விதமாின் அனை ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாக்குகளுடன் ிரதாடர்ச்சிட்சியைாக

நகர்ந்துிரகாண்டிருக்கும் ஒன்றுடன் ஒன்று இன் அனடயுறவிலிருக்கும் சிக்கலாின் அனை நிகழ்முன் அனறகளின் ஒரு

பின்ின் அனைலாகிரான்ஸ் ச பிரிவ காண்கிறது.   பிரிவர்க்க ிரான்ஸ் சமாதல்,  முதலாளித்து பிரிவ பமூகத்திலுள்ள சுபிரெண்டல் மற்றும்

ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் புபிரெட்சிகபிரெப் ிசத்தின் பாத்திபிரெம் ஆகிட்சியைன் அன பிரிவ குறித்த ஒரு புறநின் அனலட்சியைாின் அனை புரிதன் அனல

அடிப்ிசத்தின் பன் அனடட்சியைாகக் ிரகாண்ட விஞ்ஞாின் அனை ிரான்ஸ் சபாபலிபத்ன் அனத கார்ல் மார்க்சும்,  பிிரபிரெடரிக் ஏங்ிரகல்சும்

அபிவிருத்தி ிரபய் பிரிவதற்காின் அனை தத்து பிரிவார்த்த அடிப்ிசத்தின் பன் அனடன் அனட்சியை இந்தக் கருத்தாக்கிரான்ஸ் சம  பிரிவழங்கிட்சியைது.

இருிசத்தின் பதாம் நூற்றாண்டில் பிபிரொன்சில் ிரதாழிலாளர்களின் ிசத்தின் பபிரெந்த எண்ணிக்ன் அனகயிலாிரான்ஸ் சின் அனைாருக்கு ிரான்ஸ் சபாபலிப

மிரான்ஸ் சின் அனைாநின் அனலகிரான்ஸ் சள உயிரூட்டியிருந்தின் அனை என்றிரான்ஸ் சிசத்தின் பாதிலும், மார்க்சிபத்திற்கு விசு பிரிவாபமாயிருப்ிசத்தின் பதாகக் கூறிக்

ிரகாண்ட நடத்தபிரெ  பிரிவர்க்கத்தின் புத்திஜீவி பிரிவுகளில் இந்தக் கருத்தாக்கங்கள் நில பிரிவிரான்ஸ் ச பிரிவயில்ன் அனல.

முதலாளித்து பிரிவ ிரநருக்கடி,  ஏகாதிிசத்தின் பத்திட்சியைப் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார்,  மற்றும் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தின் புபிரெட்சிகபிரெப்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டங்களது நடப்பு பகாப்தத்தில், ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடது கட்சிகளின் உருக்குன் அனல பிரிவாின் அனைது இந்த அன் அனின் அனைத்து

மார்க்சிப-விிரான்ஸ் சபிரொதத் தத்து பிரிவங்கள் மற்றும் இ பிரிவற்ன் அனற முன்னுதாபிரெணமாக்கிக் ிரகாண்ட கட்சிகளது

தி பிரிவால்நின் அனலன் அனட்சியை நிரூிசத்தின் பணம் ிரபய்திருக்கிறது. ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் ஒரு ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கத்ன் அனத

அபிவிருத்தி ிரபய் பிரிவதற்காின் அனை தத்து பிரிவார்த்த அடிப்ிசத்தின் பன் அனடன் அனட்சியை  பிரிவழங்கும் ிரிசத்தின் பாருட்ட ிரபவ்விட்சியைல்

மார்க்சிபத்தின் ஒரு மறுமலர்ச்சிக்காக SEP ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொடகிறது.

லிிரான்ஸ் சட்சியைான் ட்ிரபிரொட்ஸ்கி மற்றும் ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப இட்சியைக்கத்தின்  பிரிவபிரெலாற்றுப் ிசத்தின் பாபிரெம்ிசத்தின் பரிட்சியைத்ன் அனத,  அதன்

முதலாளித்து பிரிவ மற்றும் குட்டி-முதலாளித்து பிரிவ எதிரிகளின் தாக்குதல்கள் மற்றும்

ிரிசத்தின் பாய்ன் அனமப்ிசத்தின் படத்தல்களுக்கு எதிபிரொக,  SEP ிசத்தின் பாதுகாத்து நிற்கிறது.  ிசத்தின் பனிப்ிரான்ஸ் சிசத்தின் பார் கால கம்யூனிப-விிரான்ஸ் சபிரொத

அல்லது ஸ்பிரொலினிப சித்தாந்த பிரிவாதிகளது  பிரிவாரிசுகளிடமிருந்ிரான்ஸ் சதா,  அல்லது “ிசத்தின் பல ட்ிரபிரொட்ஸ்கிபங்கள்”

இருப்ிசத்தின் பதாக ிரான்ஸ் சமாபடிட்சியைாகக் கூறு பிரிவதன் மூலமாக தங்களது ட்ிரபிரொட்ஸ்கிப-விிரான்ஸ் சபிரொதக் ிரகாள்ன் அனககன் அனள

மூடிமன் அனறக்க முட்சியைல்கின்ற ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாலி-இடது பக்திகளிடம் இருந்ிரான்ஸ் சதா  பிரிவருகின்ற இத்தாக்குதல்கள்

அன் அனின் அனைத்தும் ிரதாழிலாள  பிரிவர்க்கத்தில் ிரான்ஸ் சபாபலிப நின் அனைவின் அபிவிருத்தின் அனட்சியை தடப்ிசத்தின் பன் அனதிரான்ஸ் சட்சியை ிரான்ஸ் சநாக்கமாகக்

ிரகாண்டிருக்கின்றின் அனை.  ட்ிரபிரொட்ஸ்கியின் ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்ன் அனத —இது ICFI ஆல் ிரதாடர்ந்து முன்ிரின் அனைடத்துச்

ிரபல்லப்ிசத்தின் படகிறது— முதலாளித்து பிரிவத்திற்காின் அனை புபிரெட்சிகபிரெ மாற்றீட்டக்காின் அனை மார்க்சிப இட்சியைக்கத்தின்

ிரான்ஸ் சிசத்தின் பாபிரொட்டத்தின் ிரதாடர்ச்சி என்ிசத்தின் பன் அனத அன் அன பிரிவ நிபிரொகரிக்கின்றின் அனை.

****

30 பிரரான்சில் ் நரான்ான்கராம் அகிலத்தின் அத்தின் அனலத்தின் அனைத்துலான்கக் குழுவின் பகுதிக்ான்கராலத்தின் அனை ஸ்ுவின் பகுதிக்கான ஸ்தராபான்க ஆவணம்


