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By Alex Lantier, 14 January 2017 

ஜனவரி 22  மற்றும் 29  இல் நடக்க உள்ள ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச
ஜன்ள சோதிபதி ்ள சவட்ப்ள சோளர் ்ள சளர் தேர்வு ்ள சளர் தேர்ளர் தேலுக்கு முன்னளர் தே்ள சோக,  ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட்
கட்ச (PS) மற்றும் அஅதளர் தே ள்ள சோர்ந்ளர் தே ஜன்ள சோதிபதி ்ள சவட்ப்ள சோளர்கள் ஏழு ்ள சபர்
விிய்ள சோழனன்று இரவு ்ள சளர் தேசிய ேசிய தளர் தே்ள சோஅதிய தொலைக்க்ள சோட்ச விவ்ள சோளர் தேத்தில்
முளர் தேல்முஅததல்முறைிய்ள சோக பங்கு பற்றினர்.

1969 இல் அது ஸ்ளர் தே்ள சோபிக்கப்பட்டதில் இருந்து பிேசிய தரஞ்சு முளர் தேிய தொலை்ள சோளித்துவ
வர்க்கத்தின் பிரளர் தே்ள சோன ஆளும் கட்சகளில் ஒன்தல்முறை்ள சோக விளங்கும்
்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்சயின் ஒரு வரிய தொலை்ள சோற்று ேசிய தப்ள சோறிவுக்கு இஅதட்ள சிய இந்ளர் தே
விவ்ள சோளர் தேம் நடக்கிதல்முறைது, அது சக்கனக் ேசிய தக்ள சோள்அதக, ேசிய தப்ள சோலிஸ்-அரசு ஆட்ச
மற்றும் ்ள சப்ள சோர் ஆகிியவற்றிற்க்ள சோன ஜன்ள சோதிபதி பிர்ள சோன்சுவ்ள சோ
்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் திட்டநிரிய தொலை்ள சோல் ஆழம்ள சோக மதிப்பிழந்துள்ளது. 4  ளளர் தேவீளர் தே
ேசிய தளல்வ்ள சோக்கு விகிளர் தேத்துடன், ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்ட், 1958 இல் ஜன்ள சோதிபதி பளர் தேவி
உருவ்ள சோக்கப்பட்டளர் தேற்கு பிந்அதளர் தேிய பிர்ள சோன்சன் மிகவும் மதிப்பிழந்ளர் தே
ஜன்ள சோதிபதிிய்ள சோக உள்ள்ள சோர்.  ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்்ள சட கூட மீண்டும் ்ள சப்ள சோட்டியிட
மறுத்துவிட்ட்ள சோர்,  ்ள சமலும் கிரீஸில் உள்ள அளர் தேன் ள்ள சக்ள சோளர் தேரக் கட்சிய்ள சோன
ளமூக-ஜனந்ள சோியகக் கட்ச ப்ள சள்ள சோக் (Pasok)  ்ள சப்ள சோிய தொலை்ள சவ ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட்
கட்சயும் உஅதடந்து சஅதளர் தேந்து விடு்ள சம்ள சோ என்தல்முறை அச்ளங்கள் ஆளும்
வட்ட்ள சோரங்களில் அதிகரித்து வருகின்தல்முறைன.

இது,  விிய்ள சோழக்கிழஅதம விவ்ள சோளர் தேத்தின் அள்ள சோளர் தே்ள சோரண ளர் தேன்அதமஅதிய
எடுத்துக்க்ள சோட்டுகிதல்முறைது.  ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச வரவிருக்கும் க்ள சோிய தொலைத்தில்
நிர்மூிய தொலைம்ள சோகிவிடு்ள சம்ள சோ என்தல்முறை அச்ளங்கள் ஒருபுதல்முறைம் இருந்ளர் தே்ள சோலும்,
ஒ்ள சரேசிய திய்ள சோரு ்ள சவட்ப்ள சோளர் கூட ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்அதட ேசிய தவளிப்பஅதடிய்ள சோக
விமர்சக்கவுமில்அதிய தொலை அல்ிய தொலைது உஅதழக்கும் மக்களின் நிய தொலைன்களுக்்ள சகற்தல்முறை
ேசிய தக்ள சோள்அதக ம்ள சோற்தல்முறைங்களுக்கு அஅதழப்புவிடுக்கவுமில்அதிய தொலை.  அந்ளர் தே ஏழு
ஜன்ள சோதிபதி ்ள சவட்ப்ள சோளர்கள் அஅதனவரும்,  அவர்களின் ேசிய தள்ள சோந்ளர் தே
ப்ள சோணியில்,  அவர்களும் ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் இழிவ்ள சோர்ந்ளர் தே திட்டநிரலின்
அடிப்பஅதட ்ள சவட்அதகஅதிய ேசிய தளர் தே்ள சோடரவிருப்அதப ளமிக்அத்பை சமிக்ஞை ேசிய தளய்ளர் தேனர்.

்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் முன்ன்ள சோள் பிரளர் தேம மந்திரியும்,  ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின்
மரபிியத்அதளர் தே மிக ்ள சநரடிிய்ள சோக பிரதிநிதித்துவம் ேசிய தளய்பவரும்ள சோன
ம்ள சோனுவல் வ்ள சோல்ஸ் முளர் தேல் ்ள சபச்ள்ள சோளர்ள சோக இருந்ளர் தே்ள சோர்.  அவர்,  சக்கன
திட்டங்கள்,  ேசிய தப்ள சோலிஸ்-அரசு கட்டஅதமப்பு,  மற்றும் தீவிர-விய தொலைது
உணர்வுக்கு முஅததல்முறையிடும் ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் ேசிய தக்ள சோள்அதககளுக்கு
ளலிப்பூட்டும் ஒரு நிிய்ள சோியப்ப்ள சோட்அதட வழங்கின்ள சோர்,  அ்ள சளர் தே்ள சவஅதளயில்
அவர் எரிச்ளலூட்டும் விளர் தேத்தில்,  பழஅதமவ்ள சோளர் தே பிர்ள சோன்சுவ்ள சோ ஃபிய்்ள சிய்ள சோன்

மற்றும் நவ-ப்ள சோசளவ்ள சோளர் தே மரீன் லு ேசிய தபன் ஆகி்ள சிய்ள சோஅதரக் கட்டுப்படுத்ளர் தேக்
கூடிிய ஒருவர்ள சோக அவரது ்ள சவட்ப்ள சோளர் நிியமனத்அதளர் தேச் சத்ளர் தேரித்ளர் தே்ள சோர்.

“எந்ளர் தேவிளர் தேத்தில் அனும்ள சோனித்ளர் தே்ள சோலும்,  ஜன்ள சோதிபதி ்ள சளர் தேர்ளர் தேலின் இரண்ட்ள சோம்
சுற்றில் இருந்து இடது நீக்கப்படும். நம் ந்ள சோட்டுக்கு இரண்டு விருப்பத்
்ள சளர் தேர்வுகள் மட்டு்ள சம இருக்கும்:  தீவிர விய தொலைது அல்ிய தொலைது கடும் விய தொலைது.
ந்ள சோன் அஅதளர் தே ஏற்க மறுக்கி்ள சதல்முறைன். ந்ள சோன் பிர்ள சோன்அதள ்ள சநசக்கி்ள சதல்முறைன், இந்ளர் தே
்ள சளர் தேளம் எனக்கு எல்ிய தொலை்ள சோம் வழங்கியுள்ளது,” என்தல்முறை்ள சோர்.

பிேசிய தரஞ்சு மக்கள் ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்ட் நிர்வ்ள சோகத்தின் ேசிய தளியல்வரிய தொலை்ள சோஅததல்முறை
ேசிய தவறுக்கிதல்முறை்ள சோர்கள் என்பஅதளர் தே வ்ள சோல்ஸ் ஒப்புக் ேசிய தக்ள சோண்ட்ள சோலும்,  ஒரு
ந்ள சோட்ள சோளுமன்தல்முறை வ்ள சோக்ேசிய தகடுப்பு இல்ிய தொலை்ள சோம்ள சிய தொலை்ள சிய பிற்்ள சப்ள சோக்குத்ளர் தேனம்ள சோன ஒரு
ேசிய தளர் தே்ள சோழிிய தொலை்ள சோளர் ளட்டத்அதளர் தே நஅதடமுஅததல்முறைப்படுத்திியஅதம,  அத்துடன்
க்ள சோிய தொலைவஅதரயின்றி அவளரக்ள சோிய தொலை நிஅதிய தொலைஅதிய நீடித்ளர் தேஅதம உள்ளடங்கிய தொலை்ள சோக
அளர் தேன் மிகவும் மூர்க்கம்ள சோன ேசிய தக்ள சோள்அதககஅதள நிிய்ள சோியப்படுத்தும்
அளவிற்கு ேசிய தளன்தல்முறை்ள சோர்.

ஏஅதனிய ்ள சவட்ப்ள சோளர்கள்ள சோலும் ஆளர் தேரிக்கப்பட்டிருந்ளர் தே வ்ள சோல்ஸ்,
பியங்கரவ்ள சோளர் தேத்துடன் பிர்ள சோன்ஸ் "்ள சப்ள சோரில்"  இருக்கிதல்முறைது என்று
வலியுறுத்திியதுடன்,  விள்ள சோரஅதணயின்றி இிய தொலைக்கில் அதவத்து
ேசிய தக்ள சோஅதிய தொலைேசிய தளய்ளர் தே ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் படுேசிய தக்ள சோஅதிய தொலைகஅதள நிிய்ள சோியப்படுத்தின்ள சோர்:
“என்ன ேசிய தளய்ளர் தே்ள சோக ்ள சவண்டு்ள சம்ள சோ அஅதளர் தே ேசிய தளய்்ள சளர் தே ஆக ்ள சவண்டும், எஅதளர் தே
இரகசியம்ள சோக அதவக்க ்ள சவண்டு்ள சம்ள சோ அஅதளர் தே இரகசியம்ள சோக அதவத்்ள சளர் தே ஆக
்ள சவண்டும்,” என்தல்முறை்ள சோர்.

குடியுரிஅதமஅதியப் பறிக்கும் ேசிய தக்ள சோள்அதகஅதிய பிேசிய தரஞ்சு அரசிய தொலைஅதமப்பில்
உள்ளடக்குவளர் தேற்கு,  இந்ளர் தே்ள சோண்டு ேசிய தளர் தே்ள சோடக்கத்தில் நடந்ளர் தே ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட்
கட்சயின் ்ள சளர் தே்ள சோல்விியஅதடந்ளர் தே முியற்ச மீளர் தே்ள சோன விமர்ளனங்கஅதள வ்ள சோல்ஸ்
நிர்ள சோகரித்ளர் தே்ள சோர்.  இக்ேசிய தக்ள சோள்அதக யூளர் தேர்கஅதள,  குறிப்ப்ள சோக குழந்அதளர் தேகஅதள,
ஆரம்பத்தில் படுேசிய தக்ள சோஅதிய தொலை முக்ள சோம்களுக்கு அனுப்பிியஅதளர் தேயும் மற்றும்
பிேசிய தரஞ்சு எதிர்ப்அதப ளட்டவி்ள சர்ள சோளர் தேம்ள சோக்கிியஅதளர் தேயும் நிிய்ள சோியப்படுத்துவளர் தேற்கு
ந்ள சோஜி ஆக்கிரமிப்ப்ள சோல் பியன்படுத்ளர் தேப்பட்டிருந்ளர் தே நிஅதிய தொலையில்,  இது தீவிர
விய தொலைதுக்க்ள சோன ஒரு முஅததல்முறையீட்ள சோகும். “ஆன்ள சோல் ேசிய தள்ள சோல்லுங்கள், இச்ளட்டம்
ிய்ள சோஅதர இிய தொலைக்கில் அதவத்ளர் தேது?  இது குழந்அதளர் தேகளது பிதல்முறைப்பின்
அடிப்பஅதடயில் குடிியரசன் குழந்அதளர் தேகஅதள இிய தொலைக்கில் அதவக்கவில்அதிய தொலை.
அது பியங்கரவ்ள சோதிகஅதள இிய தொலைக்கில் அதவத்ளர் தேது,” என்தல்முறை்ள சோர்.

்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்சயின் முன்ன்ள சோள் மந்திரிகள் அர்்ள சன்ள சோ ேசிய தம்ள சோன்டபூர்க்,
ேசிய தபனுவ்ள சோ அ்ள சம்ள சோன், மற்றும் வன்ேசிய தளன்ட் ்ள சபேசிய திய்ள சோன், பசுஅதமக் கட்சயின்



முன்ன்ள சோள் ளட்டமன்தல்முறை பிரதிநிதி பிர்ள சோன்சுவ்ள சோ டு ருகி,  ஜனந்ள சோியக
முன்னணி ளர் தேஅதிய தொலைவரும் பசுஅதமக் கட்சயின் முன்ன்ள சோள் உறுப்பினரும்ள சோன
்ள சஜ்ள சோன்-லூக் ேசிய தபன்ன்ள சோமிிய்ள சோ,  மற்றும் தீவிர இடது கட்ச (PRG)

்ள சவட்ப்ள சோளர் சல்விிய்ள சோ பிேசிய தனல் ஆகிிய ஏஅதனிய ்ள சவட்ப்ள சோளர்கள்
்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் முன்ேசிய தளியல்கஅதள ஆ்ள சம்ள சோதிக்கவும் இல்அதிய தொலை,  அல்ிய தொலைது
கடஅதமக்க்ள சோக கூட விமர்சக்கவும் இல்அதிய தொலை.

்ள சபேசிய திய்ள சோன் அது "குழப்பத்அதளர் தே"  தூண்டிியளர் தே்ள சோக கூறிிய நிஅதிய தொலையில்,  டு
ருகி அஅதளர் தே "கிய தொலைஅதவிய்ள சோக"  குறிப்பிட்ட்ள சோர்,  ேசிய தம்ள சோன்டபூர்க் அஅதளர் தே
"நிிய்ள சோியப்படுத்துவது கடினம் ளர் தே்ள சோன் என்தல்முறை்ள சோலும் அது சிய தொலை
அபிவிருத்திகஅதளக் ேசிய தக்ள சோண்டிருந்து,”  என்தல்முறை்ள சோர்.  "நடுவில் பிய தொலை
விடியங்கஅதள உளர் தேறிவிட்ட்ள சோல்,”  அது ஒரு "முடிவுதல்முறை்ள சோளர் தே உணர்அதவ"
வழங்குவளர் தே்ள சோக அ்ள சம்ள சோன் அறிவித்ளர் தே்ள சோர்.

அந்ளர் தே விவ்ள சோளர் தேம் அஅதனவருக்கும் உத்ளர் தேரவ்ள சோளர் தேமளிக்கும் வருவ்ள சோய்க்க்ள சோன
அ்ள சம்ள சோனின் திட்டம் குறித்ளர் தே ஒரு நீண்ட கிய தொலைந்துஅதரிய்ள சோடஅதிய தொலை
ேசிய தக்ள சோண்டிருந்ளர் தேது, மக்கள் நீண்டக்ள சோிய தொலை ்ள சவஅதிய தொலையின்அதமயில் இருந்ளர் தே்ள சோலும்
அவர்கள் உயிர் வ்ள சோழ அனுமதிக்கும் விளர் தேத்தில்,  அஅதளர் தே அவர்
பிர்ள சோன்சல் ்ள சவஅதிய தொலையின்அதமஅதிய ளம்ள சோளிப்பளர் தேற்க்ள சோன ஒரு வழிவஅதகிய்ள சோக
முன்அதவத்ளர் தே்ள சோர். அவ்விளர் தேத்தில் அ்ள சம்ள சோன், ம்ள சோளர் தே வருவ்ள சோிய்ள சோக 600 மற்றும்
800  யூ்ள சர்ள சோவுக்கு இஅதட்ள சிய ஏ்ள சளர் தே்ள சோேசிய தவ்ள சோரு ேசிய தளர் தே்ள சோஅதகஅதிய
உத்ளர் தேரவ்ள சோளர் தேப்படுத்ளர் தே விரும்புகிதல்முறை்ள சோர்,  அவர் திட்டம்
ேசிய தப்ள சோதுஅதமப்படுத்ளர் தேப்பட்ட வறுஅதம மற்றும் ்ள சவஅதிய தொலையின்அதமஅதிய
ளர்வள்ள சோளர் தே்ள சோரணம்ள சோக ளட்டபூர்வம்ள சோக்குவஅதளர் தே எடுத்துக்க்ள சோட்டுகிதல்முறைது—பின்னர்
இத்திட்டத்அதளர் தே முற்்ள சப்ள சோக்க்ள சோனளர் தே்ள சோக நிஅததல்முறை்ள சவற்தல்முறை முியற்சக்க முடியும்.

ஒன்று ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச ்ள சவட்ப்ள சோளர் ஓரங்கட்டப்பட ்ள சவண்டும்,
அல்ிய தொலைது ்ள சளர் தேர்ளர் தேல்களின் இரண்ட்ள சோம் சுற்றில் ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் முன்ன்ள சோள்
ேசிய தப்ள சோருள்ள சோளர் தே்ள சோர அஅதமச்ளரும் முளர் தேலீட்டு வங்கிிய்ள சோளரும்ள சோன இம்ள சோனுேசிய தவல்
மக்்ள சர்ள சோஅதன்ள சிய்ள சோ,  அல்ிய தொலைது அ்ள சனகம்ள சோன முன்ன்ள சோள் ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச
அஅதமச்ளரும் முன்ன்ள சோள் இடது கட்ச ளர் தேஅதிய தொலைவர் ்ள சஜ்ள சோன்-லூக்
ேசிய தமேசிய திய தொலைன்்ள சள்ள சோஅதன்ள சிய்ள சோ ஆளர் தேரிக்க ்ள சவண்டியிருக்கிய தொலை்ள சோம் என்பளர் தேற்க்ள சோன
ள்ள சோத்திியக்கூஅததல்முறை நிகழ்ச்ச ேசிய தளர் தே்ள சோகுப்ப்ள சோளர்கள் உியர்த்திியஅதம, ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட்
கட்சயின் மதிப்பிழந்ளர் தே நிஅதிய தொலைஅதமக்க்ள சோன ஒரு எடுத்துக்க்ள சோட்ட்ள சோக
இருந்ளர் தேது.

சக்கன ேசிய தக்ள சோள்அதகஅதிய ஆளர் தேரிக்கும் மற்றும் ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய ஒன்றிியத்அதளர் தே
ஆளர் தேரிக்கும் ஒரு ்ள சவட்ப்ள சோளர்ள சோன மக்்ள சர்ள சோஅதன வணிக வட்ட்ள சோரங்கள்
ஊக்குவித்து வருகின்தல்முறைன,  இவர் பிரச்ள்ள சோரத்தின் ்ள சப்ள சோது பிலிப் டு
வில்லி்ள சிய ்ள சப்ள சோன்தல்முறை விய தொலைதுள்ள சோரி ்ள சளர் தேசியவ்ள சோதிகஅதளச் ளந்தித்துள்ள்ள சளர் தே்ள சோடு,
அதிக சக்கன திட்டங்களுக்கு சூளுஅதரக்க இந்ளர் தே வ்ள சோரம் ்ள சபர்லினில்
இருந்ளர் தே்ள சோர்.  ்ள சஹ்ள சோிய தொலை்ள சோண்டின் ேசிய தக்ள சோள்அதககஅதளத் ேசிய தளர் தே்ள சோடர ஒரு
ப்ள சோதுக்ள சோப்ப்ள சோன கரங்கஅதள உறுதி ேசிய தளய்வது மட்டுமல்ிய தொலை,  ம்ள சோதல்முறை்ள சோக
்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச எந்திரத்திற்கு பிேசிய தரஞ்சு ஆளும் உியரடுக்கு மறுமுகம்
ேசிய தக்ள சோடுப்பளர் தேற்கும் மற்றும் ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய ஒன்றிிய ேசிய தப்ள சோறிஅதவத்
ளர் தேடுப்பஅதளர் தேயும் சுற்றிிய ஒரு ளர் தேஅதிய தொலைவஅதரக் க்ள சோண முியற்சப்ப்ள சளர் தே
அவர்களின் அக்கஅததல்முறை என்பளர் தே்ள சோக ேசிய தளர் தேரிகிதல்முறைது.

நிதியிியல் இளர் தேழ்ள சோன Challenges எழுதுஅதகயில்,  “மக்்ள சர்ள சோன்
முன்வருகிதல்முறை்ள சோர் என்தல்முறை்ள சோல்,  ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச ்ள சவட்ப்ள சோளர் அவருக்குப்
பின்ன்ள சோல் அணி ்ள சளர்வளர் தேற்கு ஒரு வ்ள சோய்ப்அதப ேசிய தக்ள சோண்டிருப்ப்ள சோர் அல்ிய தொலைது
்ள சளர் தே்ள சோல்விியஅதடவளர் தேற்க்ள சோன ஒரு வ்ள சோய்ப்அதப்ள சிய ேசிய தக்ள சோண்டிருப்ப்ள சோர்.
அவருக்குப் பின்ன்ள சோல் அணி ்ள சளர்ந்ளர் தே்ள சோல் ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச பிஅதழக்கும்.
அது ்ள சளர் தே்ள சோல்விியஅதடந்ளர் தே்ள சோல், அது மரித்துவிடும்,” என்தல்முறைது குறிப்பிட்டது.

்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்சயின் ஜன்ள சோதிபதி ்ள சவட்ப்ள சோளர் விவ்ள சோளர் தேம்,  பிர்ள சோன்ஸ்
முகங்ேசிய தக்ள சோடுத்துள்ள,  உண்அதமயில் ஒட்டுேசிய தம்ள சோத்ளர் தே ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய
முளர் தேிய தொலை்ள சோளித்துவ வர்க்க்ள சம முகங்ேசிய தக்ள சோடுத்துள்ள ஆழ்ந்ளர் தே அரசியல்
ேசிய தநருக்கடிஅதிய எடுத்துக்க்ள சோட்டுகிதல்முறைது. 2008 ்ள சவ்ள சோல் ஸ்ட்ரீட் ேசிய தப்ள சோறிவுக்குப்
பின்னர் ஆழ்ந்ளர் தே ேசிய தப்ள சோருள்ள சோளர் தே்ள சோர ேசிய தநருக்கடி மற்றும் ளமூக சக்கன

ேசிய தக்ள சோள்அதககளின் அண்மித்து ஒரு ளர் தேள்ள சோப்ளர் தேக்ள சோிய தொலைத்திற்குப் பின்னர்,  ம்ள சோலி
மற்றும் லிபிிய்ள சோவில் இருந்து ஈர்ள சோக், சரிிய்ள சோ மற்றும் உக்்ள சரன் வஅதரயில்
தீவிரமஅதடந்து வரும் ஏக்ள சோதிபத்திிய ளர் தேஅதிய தொலையீடுகளுக்குப் பின்னர்,
ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய முளர் தேிய தொலை்ள சோளித்துவ ஆட்சயின் நீண்டக்ள சோிய தொலை அஅதமப்புகள்
ஆழம்ள சோக மதிப்பிழந்துள்ளன.  ப்ள சள்ள சோக் மற்றும் ஸ்ப்ள சோனிஷ் ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட்
கட்ச (PSOE) இன் ேசிய தப்ள சோறிவுக்குப் பின்னர்,  ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச,
வரிய தொலை்ள சோற்று முக்கிியத்துவம் மிக்க ஒரு வீழ்ச்சஅதிய எதிர்்ள சந்ள சோக்கி ேசிய தளன்று
ேசிய தக்ள சோண்டிருக்கிதல்முறைது.

்ள சம-ஜூன் 1968  ேசிய தப்ள சோது ்ள சவஅதிய தொலைநிறுத்ளர் தேத்திற்குப் பின்னர்
கட்டஅதமக்கப்பட்ட ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச,  ேசிய தளர் தே்ள சோழிிய தொலை்ள சோள வர்க்கத்தின்
புரட்சகர ்ள சப்ள சோர்ள சோட்டத்அதளர் தேத் ளர் தேடுக்கவும் மற்றும் ஐ்ள சர்ள சோப்ப்ள சோவில்
முளர் தேிய தொலை்ள சோளித்துவ ஆட்சஅதிய ஸ்திரப்படுத்ளர் தேவும் ஒரு முளர் தேிய தொலை்ள சோளித்துவ
கட்சிய்ள சோக வடிவஅதமக்கப்பட்டது.  அது எப்்ள சப்ள சோது்ள சம ேசிய தளர் தே்ள சோழிிய தொலை்ள சோள
வர்க்கத்திற்கும் மற்றும் ்ள சள்ள சோளலிளத்திற்கும் ஆழம்ள சோக வி்ள சர்ள சோளர் தேம்ள சோக
இருந்ளர் தேது.  பிர்ள சோன்சுவ்ள சோ மித்தி்ள சர்ள சோன் ்ள சப்ள சோன்தல்முறை முன்ன்ள சோள்-விச்ச
ஒத்துஅதழப்ப்ள சோளர்கள்,  முன்ன்ள சோள் ளமூக ஜனந்ள சோியகவ்ள சோதிகள் மற்றும்
பல்்ள சவறு முன்ன்ள சோள்-ட்ேசிய தர்ள சோட்ஸ்கிஸ்டுகள் மற்றும் முன்ன்ள சோள்-ஸ்ர்ள சோலினிள
ளக்திகஅதள மறுஐக்கிியப்படுத்திிய ஒரு கட்சிய்ள சோக, அது பஅதழிய ளமூக-
ஜனந்ள சோியக கட்சயிலும் விய தொலைளர் தே்ள சோக இருந்ளர் தேது.

அது,  ளர் தேன்அதனத்ளர் தே்ள சோ்ள சன ேசிய தப்ள சோய்ிய்ள சோக 1917  ரஷ்ிய புரட்சயுடன்
இஅதணத்துக் க்ள சோட்டிக் ேசிய தக்ள சோள்வளர் தேற்க்ள சோக,  ஸ்ர்ள சோலினிள பிேசிய தரஞ்சு
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (PCF) உடனும்,  அத்துடன் ட்ேசிய தர்ள சோட்ஸ்கிளத்அதளர் தே
விட்்ள சட்ள சோடிிய பல்்ள சவறு ஓடுக்ள சோலிகளுடனும் ்ள சளர்ந்து,  இடது ஐக்கிிய
கூட்டணிஅதிய (Union of the Left alliance) உருவ்ள சோக்கிியது. அ்ள சளர் தே்ள சநரத்தில்,
அது மி்ள சு மிஷேல் ஃபூக்்ள சக்ள சோ (Michel Foucault) மற்றும் அவரது கூட்ட்ள சோளிகள்
்ள சப்ள சோன்தல்முறை பின்நவீனத்துவவ்ள சோதிகள்,  ்ள சபர்ன்ள சோர்-ேசிய தஹன்றி ேசிய திய தொலைவி (Bernard-

Henri  L vy)é  மற்றும் ஆன்ட்்ள சர குளுக்ஸ்ம்ள சோன் (Andr  Glucksmann)é

்ள சப்ள சோன்தல்முறை கம்யூனிள வி்ள சர்ள சோளர் தே புதிிய ேசிய தமய்யிியிய தொலை்ள சோளர்கள்
ம்ள சோர்க்சளத்அதளர் தேயும் மற்றும் ப்ள சோட்ட்ள சோளி வர்க்க புரட்சஅதியயும் தூற்றுவஅதளர் தே
ஆளர் தேரித்ளர் தேது.  இது 1981  இல் மித்தி்ள சர்ள சோன் ஜன்ள சோதிபதிிய்ள சோக
்ள சளர் தேர்ந்ேசிய தளர் தேடுக்கப்படவும் மற்றும் பிர்ள சோன்சன் உத்தி்ள சிய்ள சோகபூர்வ அரசியல்
பரந்ளர் தேளவில் விய தொலைதிற்கு ம்ள சோதல்முறைவும் வழி வகுத்ளர் தேது.

இரண்ட்ள சோண்டுகளுக்கும் குஅததல்முறைந்ளர் தே க்ள சோிய தொலைம் பளர் தேவியில் இருந்ளர் தே பின்னர்,
மித்தி்ள சர்ள சோன் ளர் தே்ள சோன் ேசிய தளய்ிய ேசிய தளய்ியவிருப்பளர் தே்ள சோக சூளுஅதரத்திருந்ளர் தே ளமூக
ளலுஅதககஅதள அதகதுதல்முறைந்து,  துரிளர் தேம்ள சோக ஒரு வணிக-ள்ள சோர்பு திட்டநிரஅதிய தொலை
நஅதடமுஅததல்முறைப்படுத்ளர் தே நகர்ந்ளர் தே்ள சோர்.  ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய ஒருங்கிஅதணப்அதப
ேசிய தளர் தே்ள சோடர்வளர் தேற்கும் மற்றும் மிகவும் ்ள சப்ள சோட்டிிய்ள சோன ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய
ேசிய தப்ள சோருள்ள சோளர் தே்ள சோரங்களுடன் பிர்ள சோன்ஸ் அணி்ள சளர்ந்திருப்பளர் தேற்கும்
அஅதவேசிய தியல்ிய தொலை்ள சோம் அவசியம் என்பளர் தே்ள சோக வ்ள சோதிட்டு,  ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்ச
அளர் தேன் "சக்கன ேசிய தக்ள சோள்அதக திருப்பத்அதளர் தே" நிிய்ள சோியப்படுத்திியது. 1980 கள்
ேசிய தநடுகிலும்,  அது ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய ஒன்றிியம் உருவ்ள சோக்குவளர் தேற்கு
அழுத்ளர் தேமளித்ளர் தேது,  இது 1992  ம்ள சோஸ்ட்ரிச்ட் உடன்படிக்அதகயில் மற்றும்
ேசிய தப்ள சோதுவ்ள சோன யூ்ள சர்ள சோ ேசிய தளிய தொலை்ள சோவணியில் ்ள சப்ள சோய் விஅதளந்ளர் தேது,  ்ள சஜர்மனிஅதிய
கட்டுப்படுத்ளர் தே இஅதளர் தே பியன்படுத்ளர் தேிய தொலை்ள சோேசிய தமன அது நம்பியிருந்ளர் தேது.

்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்சயின் மதிப்பிழந்ளர் தே நிஅதிய தொலையும் மற்றும் ஐ்ள சர்ள சோப்ப்ள சோ
எங்கிலும் ளமூக-ஜனந்ள சோியக கட்சகளின் ேசிய தப்ள சோறிவும்,  இருப்பத்அதளர் தேந்து
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ்ள சள்ள சோவிியத் ஒன்றிிய ஸ்ர்ள சோலினிள கஅதிய தொலைப்பின்
்ள சநரத்தில் ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய முளர் தேிய தொலை்ள சோளித்துவ வர்க்கம் உருவ்ள சோக்கிிய
இத்ளர் தேஅதகிய அஅதமப்புகளின் பரந்ளர் தே மதிப்பிழந்ளர் தே நிஅதிய தொலையின் ப்ள சோகம்ள சோகும்.
ஐ்ள சர்ள சோப்பிிய ஒன்றிியம்ள சோனது,  சக்கன ேசிய தக்ள சோள்அதக மற்றும் ்ள சப்ள சோருக்க்ள சோன
ஒரு மறுேசிய தபியர்ள சோக உள்ளதுடன்,  யூ்ள சர்ள சோ மண்டிய தொலைத்தின் ேசிய தவவ்்ள சவறு
ந்ள சோடுகளுக்கு இஅதடயிிய தொலை்ள சோன பளர் தேட்டங்கள்ள சோல் யூ்ள சர்ள சோ சஅதளர் தேந்து இருக்கும்
நிஅதிய தொலையில்,  ேசிய தளர் தே்ள சோழிிய தொலை்ள சோள வர்க்கத்தின் மீது இன்னும் கூடுளர் தேிய தொலை்ள சோன
ளர் தே்ள சோக்குளர் தேல்கஅதள வழங்குவஅதளர் தே ளர் தேவிர ்ள சள்ள சோளலிஸ்ட் கட்சயிடம்
வழங்குவளர் தேற்கு ்ள சவேசிய ததல்முறை்ள சோன்றும் இல்அதிய தொலை.


