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கட்டலலோனியோவில் ஸ்ஸ்போனிய இய இரோணுவ ஆட்சி ஆட்சியய
ல ோக்கிய  டவடிக் ஆட்சியக கை பஸ்போகை படலொோஸின
திவோல்நி ஆட்சியல ஆட்சியய அம்ஸ்பலப்ஸ்படுத்துகிறது

By Alejandro López and Alex Lantier,       24 October 2017

கட்டலலோனியோவில் ஒரு லரு தேர்ந்ர்ந்தரு தேடுக்கப்படோரு தே,

எலரு தேச்சோதிகோர ஆட்சி்சியய திணிப்பரு தேற்கோக ஸ்போனிய

அரசியல்சட்டத்தின் பிரிவு 155  ஐ மோட்ரிட்

ர்ந்தகோண்டுவந்துள்ள்சியமயோனது ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் கட்சியின்

திவோல்நி்சியல்சியய அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறது.

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் கட்சி அரு தேன் ர்ந்தபோதுச் ர்ந்தசயலோளர் பப்லலோ

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் உள்ளிட்ட ஸ்ரோலினிசப்

லபரோசிரியர்களோலும் மற்றும் குட்ட-முரு தேலோளித்துவ

Anticapitalistas இயக்கத்தின் அங்கத்ரு தேவர்களோலும் 2014 இல்

ர்ந்தரு தேோடங்கப்பட்ட ஒரு ஜனரஞ்சகவோரு தேக் கட்சியோகும்.

ஆரம்பத்தில் அது,  ஸ்போனிய மக்க்சியள ளை நோசம் ர்ந்தசய்து

ர்ந்தகோண்டருக்கும் ஐலரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்கன

ளை நடவடக்்சியககளுக்கு முடவுகட்டவும்,  “ஸ்போனிய

ஜனளை நோயகத்திற்கு புத்துயிரூட்ட”வும்,  அத்துடன் மக்கள்

கட்சி (PP) மற்றும் ஸ்போனிய லசோசலிஸ்ட் கட்சி (PSOE)

ஆகியவற்்சியறக் ர்ந்தகோண்ட ப்சிய பழைய ஆளும் “ரு தேட்டன்சியர”

எதிர்த்துப் லபோரோடவும் சூளு்சியரத்ரு தேது.  இப்படயோன

வோய்வீச்ச,  மோட்ரிட்,  போர்சிலலோனோ,  வலன்சியோ,  கோடஸ்,

சரலகோஸோ மற்றும் சோன்டயோலகோ ட கம்லபோஸ்டலோ

உள்ளிட ஸ்ர்ந்தபயின் எங்கிலுமோன ளை நகரங்களின் உள்ளோட்சிப்

பரு தேவிகளில் அது லரு தேர்ந்ர்ந்தரு தேடுக்கப்பட அரு தேற்கு உரு தேவியோக

இருந்ரு தேது.

ர்ந்தசன்ற லரு தேசியத் லரு தேர்ரு தேலில்,  இக்ர்ந்தலஸியோஸ் அடக்கட

சட்டக் கோட்டுவ்சியரு தேப் லபோல,  ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் 5  மில்லியன்

வோக்குக்சியளப் ர்ந்தபற்றது.  இந்ரு தே ஆரு தேரவி்சியன,  1978  இல்

பிரோன்சிஸ்லகோ பிரோங்லகோவின் சர்வோதிகோரம் முடவுக்கு

வந்ரு தேரு தேன் பின்னர் ஸ்ர்ந்தபயின் மற்றும் ஐலரோப்போ்சியவ

அச்சறுத்திக் ர்ந்தகோண்டருக்கின்ற இரோணுவ ஆட்சிர்ந்தயனும்

மரண அபோயத்திற்கு எதிரோக அணிதிரட்டுவரு தேற்கு அது

என்ன ர்ந்தசய்திருக்கிறது?  எதுவுமில்்சியல என்பலரு தே பதிலோய்

கி்சியடக்கும்.

அக்லடோபர் 1  கட்டலோன் சரு தேந்திரக் கருத்துக்கணிப்பு

வோக்ர்ந்தகடுப்பின் மீரு தேோன ர்ந்தகோடூரமோன லபோலிஸ்

ஒடுக்குமு்சியறக்குப் பின்னர்,  ஒவ்ர்ந்தவோரு அடர்ந்தயடுப்பிலும்

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் இரோணுவ சர்வோதிகோரத்்சியரு தே லளை நோக்கிய ஒரு

திருப்பத்்சியரு தே அது எதிர்க்கப் லபோவதில்்சியல என்ப்சியரு தே

சமிக்்சியகயளித்திருக்கிறது.  ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்்சியரு தே

நிரோயுரு தேபோணியோக்குவதில் ரு தேோன் அது கவனம்

குவித்திருக்கிறது.  மோட்ரிட் மற்றும் ஐலரோப்பிய ஒன்றியம்

இரண்டுலம பிரோங்லகோ சகோப்ரு தேத்தின் எலரு தேச்சோதிகோரக்

ர்ந்தகோள்்சியககளுக்குத் திரும்புவ்சியரு தே லளை நோக்கி துரிரு தேமோக

ளை நகர்ந்து ர்ந்தகோண்டருக்கும் நி்சியலயில்,  ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் அது

எதிர்த்துப் லபோரோடுவரு தேோய் கூறிக்ர்ந்தகோள்கின்ற ஐலரோப்பிய

ஒன்றியம் - PP  -  PSOE “ரு தேட்டனருடன்”  தி்சியரம்சியறவுப்

லபச்சவோர்த்்சியரு தேகள் ளை நடத்தியலரு தேோடு அவற்றுக்கு

்சியகயோலோகோரு தே சில பகிரங்க விண்ணப்பங்க்சியளயும்

விடுத்ரு தேது.

ர்ந்தசப்டம்பர் இறுதியில்,  அக்லடோபர் 1  பிரிவி்சியனவோரு தே

கருத்துக்கணிப்பு வோக்ர்ந்தகடுப்புக்கு முன்போக, ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ்

சகவோழ்வு மன்றம் (Assembly  of  Coexistence)  என்று

அ்சிய பழைக்கப்பட்ட ஒன்்சியற அ்சியமத்ரு தேது.  “[கட்டலோன்

பிரிவி்சியனவோதிகளுடன்]  லபச்சவோர்த்்சியரு தே்சியய

ர்ந்தரு தேோடக்குவரு தேற்கும்,  கட்டலோன் மக்கள் ரு தேங்க்சியள

ர்ந்தவளிப்படுத்ரு தே இயலுகின்ற வ்சியகயில்,  அசோரு தேோரண

ளை நடவடக்்சியகக்சியளக் ்சியகவிட்டு ஜனளை நோயகக் லகோட்போடுக்சியள

மதிப்பரு தேற்கும்”  மக்கள் கட்சி்சியய (PP) வலியுறுத்துகின்ற

ஒரு அறிக்்சியக்சியய வ்சியரவு ர்ந்தசய்வலரு தே அரு தேன் பணியோக

இருந்ரு தேது.

எதிர்போர்த்ரு தே வ்சியகயில்,  மோட்ரிட் அந்ரு தே அறிக்்சியக்சியய

உரு தேோசீனம் ர்ந்தசய்ரு தேலரு தேோடு,  கருத்துக்கணிப்பு வோக்ர்ந்தகடுப்்சியப

வன்மு்சியற ர்ந்தகோண்டு ஒடுக்க முன்லனறிச் ர்ந்தசன்றது.  14

கட்டலோன் அரசோங்க அதிகோரிக்சியளக் ்சியகதுர்ந்தசய்ரு தேது,

மில்லியன் கணக்கோன சவர்ந்தரோட்டகள்,  வோக்குச்சீட்டுகள்

மற்றும் துண்டறிக்்சியகக்சியளப் பறிமுரு தேல் ர்ந்தசய்ரு தேது, 144 க்கும்

அதிகமோன இ்சியணய ரு தேளங்க்சியள மூடயது,

அச்சகங்களிலும் ர்ந்தசய்தித்ரு தேோள் அலுவலகங்களிலும்

லசோரு தே்சியனகள் லமற்ர்ந்தகோண்டது,  சயநிர்ணயம் குறித்ரு தே

கூட்டங்க்சியளத் ரு தே்சியடர்ந்தசய்ரு தேது,  அத்துடன்

கருத்துவோக்ர்ந்தகடுப்்சியப ஆரு தேரிப்பரு தேற்கோக 700 க்கும்

அதிகமோன ளை நகரச்சியப முரு தேல்வர்க்சியள வ பழைக்குக்சியளக்

ர்ந்தகோண்டு மிரட்டயது.

கட்டலோன் மக்களது போரிய அணிதிரட்டலின் கோரணத்ரு தேோல்

இறுதியில் அக்லடோபர் 1  அன்று கருத்துக்கணிப்பு

வோக்ர்ந்தகடுப்பு ளை நடந்ரு தேலபோது,  16,000  சிவில் போதுகோப்பு

ப்சியடயினர்கள் மற்றும் லரு தேசிய லபோலி்சியச அனுப்பிய PP,

வோக்களிப்பு ்சியமயங்க்சியளப் போதுகோக்க முயன்ற மற்றும்

வோக்களிக்க முயன்ற அ்சியமதியோன எதிர்ப்போளர்கள் மீது

ரு தேோக்குரு தேல் ளை நடத்தியது,  இதில் 800 க்கும் அதிகமோலனோர்

கோயம்சியடந்ரு தேனர்.

லபோலிஸ் சப்போத்து கோல்களோல் அ்சியமதியோன

வோக்கோளர்க்சியள ரு தேோக்குவ்சியரு தேயும் வயதுமுதிர்ந்ரு தே

ர்ந்தபண்க்சியளயும் இரத்ரு தேம்ர்ந்தகோட்ட அடப்ப்சியரு தேயும்



கோர்ந்தணோளியில் கண்டு உலர்ந்தகங்குமோன மில்லியன்

கணக்கோன மக்க்சியளத் தி்சியகக்கச் ர்ந்தசய்ரு தே இந்ரு தே

ஒடுக்குமு்சியறக்குப் பின்னரும் கூட,  ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ்

அளவுமீறிச் ர்ந்தசன்று ஐலரோப்பிய ஒன்றியமும் PSOEம்

எப்படயோவது ரலுோ்சியய ரு தேடுத்தி நிறுத்தி விடுவோர்கள்

என்பரு தேோன பிர்சியமக்சியள ஊக்குவித்ரு தேது.

அரு தேன் ஐந்து ஐலரோப்பிய போரோளுமன்ற அங்கத்ரு தேவர்கள்

ஒடுக்குமு்சியறக்கு அடுத்ரு தே ளை நோள் ஐலரோப்பிய

ஆ்சியணயத்திற்கு ஒரு கடரு தேம் அனுப்பினர்,  அதில்

“வன்மு்சியற மற்றும் ஒடுக்குமு்சியற இன்றி ஒரு அரசியல்

பிரச்சி்சியன்சியய சமோளிக்க திறனற்றரு தேோக இருக்கின்ற ஒரு

அங்கத்துவ ளை நோட்டு அ்சியமப்பு மு்சியறயின் ளை நோசத்்சியரு தே

ரு தேவிர்க்கும் ர்ந்தபோருட்டு” ஸ்ர்ந்தபயினில் ரு தே்சியலயீடு ர்ந்தசய்வரு தேற்கு

ஐலரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு அ்சிய பழைப்பு விடுக்கப்பட்டருந்ரு தேது.

கடரு தேத்தில் இருந்ரு தே ்சியம கோய்வரு தேற்கு முன்லப,  புரூர்ந்தசல்ஸ்

புதிய ஒடுக்குமு்சியறக்சியளயும் எலரு தேச்சோதிகோர

ளை நடவடக்்சியகக்சியளயும் நியோயப்படுத்துவரு தேற்கு ரலுோயுடன்

மும்முரமோக லவ்சியலர்ந்தசய்து ர்ந்தகோண்டருந்ரு தேது.  ஐலரோப்பிய

ஆ்சியணயம்,  லண்டன்,  போரிஸ் மற்றும் லபர்லின் மற்றும்

அ்சியனவரும் PP  அரசோங்கத்திற்கு ரு தேமது ர்ந்தவளிப்ப்சியடயோன

ஆரு தேர்சியவ அறிவித்ரு தேனர்.  ஆ்சியணயத்தின் ரு தே்சியலவரோன

லஜோன் குலளோட் ஜஜூங்கர் ரலுோயுடன் தினசரி ர்ந்தரு தேோடர்பில்

இருப்பரு தேோக ஐலரோப்பிய ஆ்சியணயம் ர்ந்தபரு்சியமயடத்ரு தேது.

PP  கட்டலலோனியோவில் ரு தே்சியலயீடு ர்ந்தசய்வரு தேற்கோன

இரோணுவத் திட்டங்க்சியள வகுத்துக் ர்ந்தகோண்டும் பிரிவு 155

ஐக் ர்ந்தகோண்டுவருவரு தேற்கு PSOE  உடன் லபச்சவோர்த்்சியரு தே

ளை நடத்திக் ர்ந்தகோண்டும் இருக்்சியகயில்,  இலரு தேசக்திக்சியள

வலியுறுத்தி ஒடுக்குமு்சியற்சியய நிறுத்தி விடலோம் என்பரு தேோக

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் ர்ந்தரு தேோடர்ந்தும் கூறிக் ர்ந்தகோண்டருந்ரு தேது.

மீண்டும் மீண்டும் அது,  ர்ந்தவகுஜன ஒடுக்குமு்சியறக்கு

ர்ந்தவறித்ரு தேனமோகத் ரு தேயோரித்துக் ர்ந்தகோண்டருக்கும் அரசியல்

அ்சியமப்புக்சியள அ்சியரு தே நிறுத்துமோறு மரியோ்சியரு தேயுடன்

ர்ந்தபரும்போலும் ட்விட்டரின் வழியோன ஒரு சில ர்ந்தசய்திகளில்

லகட்டுக் ர்ந்தகோள்வரு தேன் மூலமோக அரு தேன் போ்சியரு தே்சியய

முற்றுமுழுக்க மோறுவரு தேற்கு இணங்கச் ர்ந்தசய்துவிடலோம்

என்பரு தேோக கூறிவந்ரு தேது.

அக்லடோபர் 3  அன்று மன்னர் ஆறோம் பிலிப் வ பழைங்கிய

அபோய அறிகுறி உ்சியரக்கோன -கட்டலலோனியோ்சியவ

ஸ்ர்ந்தபயினின் சட்ட போதுகோப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்ட

பிரோந்தியம் என்று முத்தி்சியரயிட்ட அவர்,  கருத்துக்கணிப்பு

வோக்ர்ந்தகடுப்்சியபக் கண்டனம் ர்ந்தசய்ரு தேலரு தேோடு ஸ்ர்ந்தபயின் அரச

அப்பிரோந்தியத்தின் கட்டுப்போட்்சியடக் ்சியகப்பற்ற லவண்டும்

என்றும் லகோரினோர்-  பதிலிறுப்பில் ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் ரு தே்சியலவர்

இனிலகோ எர்ந்தரலுோன் ( igo  Errej n)  Íñ ó இவ்வளவு மட்டுலம

எழுதினோர்:  “தீர்வின் போகமோக இருக்கக் கி்சியடத்ரு தே

வோய்ப்்சியப மன்னர் ர்ந்தரு தேோ்சியலத்து விட்டோர்.  ஒரு

லபச்சவோர்த்்சியரு தேக்கோன அ்சிய பழைப்லபோ அல்லது

ஆலலோச்சியனலயோ அங்லக இருக்கவில்்சியல.  இது என்்சியன

கவ்சியலக்குள் ஆழ்த்துகிறது.”

ரலுோயும் கட்டலோன் பிரோந்திய முரு தேல்வரோன கோர்லஸ்

புய்க்ர்ந்தடர்ந்தமோன்ட்டும் சந்திக்க லவண்டும் என்றும் “ஒரு

லபச்சவோர்த்்சியரு தே்சியய ர்ந்தரு தேோடக்கக் கூடய ஒரு மத்தியஸ்ரு தே

அணி என்ற ஒற்்சியறப் புள்ளிக்கு உடன்பட லவண்டும்”

என்றும் அக்லடோபர் 6  அன்று,  ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் அ்சியமப்புச்

ர்ந்தசயலரோன பப்லலோ எச்ர்ந்தசனிக்லக வலியுறுத்தினோர். 

புய்க்ர்ந்தடர்ந்தமோன்ட் அக்லடோபர் 10  அன்று வ பழைங்கிய ஒரு

உ்சியரயில் கட்டலோன் சரு தேந்திர அறிவிப்்சியப நிறுத்தி ்சியவத்து

மோட்ரிட் உடனோன லபச்சவோர்த்்சியரு தேக்கு அ்சிய பழைத்ரு தேலபோது,

கட்டலலோனியோவில் “உரி்சியமக்சியள நிறுத்தி்சியவக்கக்

கூடோது”  என்று இக்ர்ந்தலஸியோஸ் ரலுோ்சியய லகட்டுக்

ர்ந்தகோண்டோர்.  அது ஒரு “வரலோற்றுப் பி்சிய பழையோகி விடும்”

என்றும் அவர் ரலுோய்க்கு ர்ந்தரு தேரிவித்ரு தேோர்.

இத்ரு தே்சியகய ்சியகயோலோகோரு தே விண்ணப்பங்கள்,

ஒடுக்குமு்சியற்சியயத் தீவிரப்படுத்துவரு தேற்கு ரலுோய்க்கும்

அதி-வலதுக்கும் துணிச்சலூட்ட மட்டுலம ர்ந்தசய்ரு தேது. அடுத்ரு தே

ளை நோளில்,  ஸ்போனிய ளை நோடோளுமன்றத்தில் வ பழைங்கிய ஒரு

மூர்க்கத்ரு தேனமோன,  அச்சறுத்தும் ர்ந்தரு தேோனியிலோன உ்சியரயில்,

பிரிவு 155  ஐ ரு தேோன் ளை ந்சியடமு்சியறக்கு ர்ந்தகோண்டுவர

இருப்பரு தேோக ரலுோய் அறிவித்ரு தேோர்.

ளை நோடோளுமன்றத்தில்,  ர்ந்தபோலடலமோஸின் சோர்பில்

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் ஒரு லகோ்சிய பழைத்ரு தேனமோன மற்றும்

சிடுமூஞ்சித்ரு தேனமோன பதி்சியல அளித்ரு தேோர்.  அவர்,

ரலுோயிற்கு எதிரோக நிற்பது ரு தேனது லவ்சியல இல்்சியல

என்றோர்.  அவர் ரலுோயிடம் கூறினோர்,  “இன்று

ரு தேர்க்கவிவோரு தேம் ர்ந்தசய்வரு தேற்கோன ளை நோளல்ல. ளை நோன் உங்களுடன்

லசர்ந்து பிரதிபலிக்க விரும்புகிலறன்.  உங்கள் குழு 7.9

மில்லியன் ஸ்போனிய மக்க்சியளப் பிரதிநிதித்துவம்

ர்ந்தசய்கிறது....  நீங்கள் PSOE மற்றும் குடமக்கள் கட்சியின்

ஆரு தேர்சியவப் ர்ந்தபற்றுள்ளீர்கள்,  உங்க்சியள ளை நோன்

வோழ்த்துகிலறன்.”  ரலுோய் “ர்ந்தபோறுப்புடன்”  ளை நடந்து

ர்ந்தகோள்ள லவண்டும் என்றும் புய்க்ர்ந்தடர்ந்தமோன்ட் உடனோன

”லபச்சவோர்த்்சியரு தேகளின் முன்வரி்சியச”யில் ரு தேன்்சியன

அமர்த்திக் ர்ந்தகோள்ள லவண்டும் என்றும் இக்ர்ந்தலஸியோஸ்

ர்ந்தரு தேோடர்ந்து கூறினோர்.

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் உடனோன அனுபவமோனது வசதியோன

ளை நடுத்ரு தேர வர்க்கத்தின் “மோர்க்சிசத்திற்குப் பிந்்சியரு தேய”

ஜனரஞ்சகக் கட்சிகளது போத்திரம் குறித்ரு தே இன்னுர்ந்தமோரு

கசப்போன போடம் ஆகும்.  இ்சியவ ர்ந்தரு தேோழிலோள

வர்க்கத்துக்கும் ஜனளை நோயக உரி்சியமகளுக்கும் முழுக்

குலரோரு தேமோன்சியவயோக நிரூபணமோகியிருக்கின்றன.

ர்ந்தபோலடலமோஸின் கிலரக்கக் கூட்டோளியோன சிரிசோ,  சிக்கன

ளை நடவடக்்சியகக்சியள முடவுக்குக் ர்ந்தகோண்டுவர

வோக்குறுதியளித்து 2015 இல் ஆட்சி்சியயப் பிடத்ரு தேபின் ரு தேன்

லரு தேர்ரு தேல் வோக்குறுதிக்சியள முழு்சியமயோக கோட்டக்ர்ந்தகோடுத்து

கிலரக்க மக்களின் மீது இன்னுர்ந்தமோரு ஐலரோப்பிய ஒன்றிய

சிக்கன ளை நடவடக்்சியகத் ர்ந்தரு தேோகுப்்சியபத் திணித்ரு தேது. இப்லபோது

“ஜனளை நோயக புத்துயிர்ப்பு”க்கு வோக்குறுதியளிக்கின்ற

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ்,  எலரு தேச்சோதிகோர ஆட்சிக்குத் திரும்புவ்சியரு தே

லளை நோக்கிய ஸ்போனிய முரு தேலோளித்துவத்தின்

ளை நடவடக்்சியககளின் பின்னோல் ரு தேன்்சியன நிறுத்திக்

ர்ந்தகோண்டருக்கிறது.



ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் சரணோகதிய்சியடந்ரு தேது,  லபோரோடுவது

சோத்தியமில்்சியல என்பரு தேோல் அல்ல. ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்தின்

ர்ந்தவகுஜனப் லபோரோட்டங்களுக்கு மத்தியில் பிரோங்லகோவோரு தே

ஆட்சி உருக்கு்சியலந்து ளை நோற்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,

சர்வோதிகோரத்திற்குத் திரும்புவரு தேற்கு ஸ்ர்ந்தபயினிலும் மற்றும்

ஐலரோப்போர்ந்தவங்கிலும் ர்ந்தரு தேோழிலோளர்கள் மத்தியில் ஆ பழைமோன

எதிர்ப்பு நிலவுகிறது.  இரத்ரு தேக்களரியோன 1936-1939

ஸ்போனிய உள்ளை நோட்டுப் லபோரும்,  ளை நோஜி லஜர்மனி மற்றும்

போசிச இத்ரு தேோலியில் இருந்து கிட்டய இரோணுவ

உரு தேவி்சியயக் ர்ந்தகோண்டு பிரோங்லகோவின் போசிச ஆட்சி ர்ந்தவற்றி

ர்ந்தபற்றதும் மறக்க முடயோரு தே்சியவ,  மறக்கக் கூடோரு தே்சியவ.

கட்டலலோனியோவில் நூறோயிரக்கணக்கோன மக்கள்

ஆர்ப்போட்ட லபரணிகள் ளை நடத்திக் ர்ந்தகோண்டருந்ரு தே நி்சியலயில்,

இந்ரு தே எதிர்ப்புக்கு விண்ணப்பம் ர்ந்தசய்வரு தேற்கு

ர்ந்தபோலடலமோஸகக்கு சந்ரு தேர்ப்பங்களுக்லகோ அல்லது

வோய்ப்புவளங்களுக்லகோ பஞ்சமிருக்கவில்்சியல,  ஆனோல்

அ்சியரு தேச் ர்ந்தசய்ய லவண்டோம் என்று அது முடர்ந்தவடுத்ரு தேது.

ளை நோன்கோம் அகிலத்தின் அ்சியனத்துலகக் குழு மற்றும்

ட்ர்ந்தரோட்ஸ்கிசத்துக்கும்,  ரு தேத்துவோர்த்ரு தேரீதியோக ளை நடுத்ரு தேர

வர்க்கத்தின் வசதியோன அடுக்குகள் மோர்க்சிசத்்சியரு தே

பின்ளை நவீனத்துவ அடப்ப்சியடயில் நிரோகரிப்பதில் லவரூன்றி

இருக்கும் ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸின் குட்ட-முரு தேலோளித்துவ

ஜனரஞ்சகவோரு தேத்துக்கும் இ்சியடயில் பிரித்துநிற்கின்ற

இ்சியணக்கமுடயோரு தே அரசியல் மற்றும் வர்க்கப் பிள்சியவ

இது ர்ந்தவளிச்சமிட்டுக் கோட்டுகிறது.

ஐலரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆரு தேரவுடன் மோட்ரிட்டோல்

முன்ர்ந்தனடுக்கப்படுகின்ற இரோணுவ ஆட்சியின்

அபோயத்திற்கு எதிரோக,  கட்டலோன் மற்றும் ஸ்போனியத்

ர்ந்தரு தேோழிலோளர்களின் மற்றும் ஒட்டுர்ந்தமோத்ரு தே ஐலரோப்பியத்

ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்தின் ஒரு ர்ந்தபோதுப் லபோரோட்டத்திற்கு

ICFI அ்சிய பழைப்புவிடுத்ரு தேது.  அது கட்டலலோனியோவில்,

மோட்ரிட்டன் ஒடுக்குமு்சியற்சியய எதிர்த்ரு தேது.  ஐலரோப்பிய

ஒன்றியத்திலும் இரோணுவவோரு தே லளை நட்லடோ கூட்டணியிலும்

இ்சியணந்து ர்ந்தகோள்ளும் லளை நோக்கம் ர்ந்தகோண்டருக்கும் ஒரு

ரு தேனி கட்டலோன் முரு தேலோளித்துவ அரசக்கோன,  கட்டலோன்

லரு தேசியவோரு தே அ்சிய பழைப்புக்சியள ஆரு தேரிக்கோரு தே அலரு தேலளை நரத்தில்,

மோட்ரிட் மற்றும் ஐலரோப்பிய ஒன்றியம் எலரு தேச்சோதிகோர

ஆட்சிக்குத் திரும்புவது ரு தேோன் பிரரு தேோன அபோயம் என்று

அது வலியுறுத்தியது.  ஸ்போனிய மற்றும் ஐலரோப்பிய

முரு தேலோளித்துவ ஜனளை நோயகம் உருக்கு்சியலவரு தேன் மத்தியில்,

முரு தேலோளித்துவம்,  லபோர் மற்றும் எலரு தேச்சோதிகோர ஆட்சிக்கு

எதிரோகவும்,  லசோசலிசத்துக்கோகவும் ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கம்

புரட்சிகரமோக அணிதிரட்டப்படுவது மட்டுலம

முன்லளை நோக்கியிருக்கின்ற போ்சியரு தேயோகும் என்று அது

வலியுறுத்தியது.

மறுபக்கத்தில் ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ், அடப்ப்சியடயில், ஸ்போனிய

முரு தேலோளித்துவ அரசின் அரசியல் அதிகோரத்்சியரு தேயும்

பிரோந்திய ஒரு்சியமப்போட்்சியடயும் போதுகோப்பது என்ற PP

இன் அலரு தே வர்க்க அச்சில்,  ரு தேனது அடப்ப்சியட்சியயக்

ர்ந்தகோண்டருக்கின்ற ஒரு முரு தேலோளித்துவக் கட்சியோகும்.

இறுதி ஆய்வில்,  அரு தேனோல் ரு தேோன்,  ரலுோயிடம் இருந்து

ரு தேனித்துவப்பட்ட ஒரு ர்ந்தகோள்்சியகக்கோக அது

லபோரோடவில்்சியல.  கட்டலோன் லரு தேசியவோதிகள் மீது

ர்ந்தவளிப்ப்சியடயோக ரு தேோக்கோமல்விட்ட்சியமயோனது,  ரு தேமது

வோக்குக்சியளத் ர்ந்தரு தேோ்சியலத்து விடும் என்ற கவ்சியலயில்

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் அங்கத்ரு தேவர்கள் இருப்பரு தேோக ர்ந்தசய்திகள்

ர்ந்தவளிவருவரு தேன் மத்தியில்,  லளை நற்று ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ்

அங்கத்ரு தேவர்களுக்கு அரு தேன் ரு தே்சியலவரோன பப்லலோ

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் அனுப்பிய கடரு தேத்தின் சோரோம்சம்

இதுலவயோகும்.

1978  இல் போசிச ஆட்சியில் இருந்து ளை நோடோளுமன்ற

ஆட்சிக்கு உருமோறியரு தேன் லபோது உருவோக்கப்பட்ட

அ்சியமப்புமு்சியற்சியய ஆறோம் பிலிப்பும் PPயும்

மதிக்கவில்்சியல என்பரு தேோன கவ்சியல்சியய அந்ரு தேக் கடரு தேத்தில்

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் ர்ந்தவளிப்படுத்துகிறோர்.  1970 களில்,

ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்தின் போரிய லபோரோட்டங்க்சியள

எதிர்லளை நோக்கு்சியகயில்,  பிரோங்லகோவோரு தே ஆட்சியோனது,  ஒரு

ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கப் புரட்சி்சியய ளை நசக்குவரு தேற்கோக,  PSOE

ஐயும் ஸ்ரோலினிச ஸ்போனிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி்சியயயும்

(PCE) போசிச ஆளும் உயரடுக்கிற்குள் ஒன்றி்சியணத்ரு தேரு தேன்

மூலம் ரு தேனது பிரதிபலிப்்சியப கோட்டயது. ஆனோல் இன்று

ஆளும் வர்க்கமோனது ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ்க்கும் கட்டலோன்

முரு தேலோளித்துவ லரு தேசியவோதிகளுக்கும் அவர்களுக்குரிய

பங்்சியகத் ரு தேருவதில்்சியல என இக்ர்ந்தலஸியோஸ் புகோரிடுகிறோர்.

அவர் எழுதுகிறோர்:  “அரசகுடும்பத்தில் ரு தேங்கியுள்ள

ஆட்சிக்கும்பலிடம் ரு தேன் திட்டங்க்சியள நி்சியறலவற்றுவரு தேற்கோக

ளை நடத்ரு தே இயலுமளவுக்கு பலப்பிரலயோக சோரு தேனங்கள்

இருக்கின்றன.  ஆயினும்,  40  வருடங்களுக்கு முன்

ளை நடந்ரு தே்சியரு தேப் லபோல, குகுறுகியகோல  மற்றும் நீண்டகோலப்

லபோக்கில் ஒரு உயிர்வோ பழைக்கூடய ஒரு அரசியல் மற்றும்

பிரோந்திய ஒருங்கி்சியணந்ரு தே அலகோக ஸ்ர்ந்தபயி்சியன

ஒருங்கி்சியணக்கின்ற அரசியல் ரு தேக்சியம அரு தேற்கு

இல்லோதிருக்கிறது.”  எதிரிகள் “ளை நம்்சியம லரு தேசிய

அரசோங்கத்திற்குள் நு்சிய பழைய விடோமல் ரு தேடுப்பரு தேற்கு ரு தேமது

ஒட்டுர்ந்தமோத்ரு தே பலத்்சியரு தேயும் அணிதிரட்டயுள்ளோர்கள்”  என்ற

உண்்சியமயில் இக்ர்ந்தலஸியோஸ் ரு தேனது ஏமோற்றத்்சியரு தே

ர்ந்தரு தேோடர்ச்சியோய் ர்ந்தவளிப்படுத்துகிறோர்.

“ளை நோம் ஏன் பிரிவு 155  ஐ ர்ந்தகோண்டுவருவ்சியரு தே

எதிர்க்கிலறோம்”  என்று லகட்டுக் ர்ந்தகோள்ளும்

இக்ர்ந்தலஸியோஸ்,  “ஏர்ந்தனன்றோல் அது உருமோற்றத்தின்

இன்றிய்சியமயோரு தே உடன்போடுகளில் [1978 அரசியல்சட்டத்தின்

அங்கீகரிப்புடன்,  கட்டலோன் சட்டமன்றம் லபோன்றர்ந்தரு தேோரு

குடயரச ஸ்ரு தேோபனத்்சியரு தே மீட்சி ர்ந்தசய்ரு தே்சியமயோனது,

கட்டலலோனியோவில் அரசியல்சட்டத்திற்கு கிட்டய பரந்ரு தே

சமூக ஆரு தேரவின் அடத்ரு தேளங்களில் ஒன்றோக இருந்ரு தேது]

ஒன்்சியறத் ரு தேகர்த்து விடும்...்சியவஸ்ரோய் ரலுோய்

கட்டலலோனியோ்சியவ ஆட்சி ர்ந்தசய்ய விரும்புகிறோர்,  ஆனோல்

ஒடுக்குமு்சியற்சியயக் ர்ந்தகோண்டும் இன்னும் அதிக

சி்சியறயில்சியடப்புக்சியளக் ர்ந்தகோண்டுலம அவரோல்

சமோளிக்கத்ரு தேக்க ஒரு எதிர்ப்்சியப அவர் சந்திப்போர்”  என்று

பதிலளிக்கிறோர்.

இரோணுவ சர்வோதிகோரம் மற்றும் ர்ந்தவகுஜன மக்கள் எதிர்ப்பு

இரண்டன் சோத்தியம் குறித்தும் ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் ளை நன்கறிந்லரு தே

இருக்கிறது.  ஸ்ர்ந்தபயினில் அடப்ப்சியட ஜனளை நோயக



உரி்சியமக்சியள நிறுத்தி ்சியவக்கின்ற ஒரு முற்று்சியக

நி்சியல்சியய உருவோக்கக் கூடய ஸ்போனிய அரசியல்

சட்டத்தின் பிரிவு 116  ஐ குறித்துக் குறிப்பிடுகின்ற

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் எழுதுகிறோர்:  “இன்று,  கட்டலலோனியோவில்

155  இன் போ்சியரு தேயோனது,  அரசோங்கம் குடமக்களின்

எதிர்ப்்சியப எதிர்ர்ந்தகோள்ளுமோயின்,  இது 116  இன்

போ்சியரு தேக்கும் ரு தேன்்சியன மோற்றிக் ர்ந்தகோள்ளக் கூடும்,  அரசின்

ரு தே்சியல்சியம சக்திகளிடம் இருந்ரு தேோன ஒரு பிற்லபோக்கோன

ரு தேோக்குரு தேலுக்கும் இட்டுச் ர்ந்தசல்லக் கூடும்.”

சர்வோதிகோரத்தின் அபோயத்திற்கு முகம்ர்ந்தகோடுக்கும்

நி்சியலயிலும்,  இக்ர்ந்தலஸியோஸ்,  எதிர்ப்போனது இருக்கும்

அரச எந்திரத்திற்குள்ளோக வழிளை நடத்ரு தேப்பட லவண்டும் என்று

வலியுறுத்துகிறோர். கட்டலோன் பிரோந்திய அரசோங்கம் மற்றும்

மோட்ரிட் இரண்டன் ஆரு தேரவுடனும்,  கட்டலோன் ரு தேன்னோட்சி

குறித்ரு தே ஒரு “உடன்பட்ட கருத்துவோக்ர்ந்தகடுப்பு”  என்னும்

ர்ந்தபருந்ரு தேன்்சியமயோன விருப்பத்்சியரு தே அவர் ர்ந்தவளியிடுகிறோர்.

பிரோங்லகோவோரு தேத்திற்கும் இரண்டோம் குடயர்சியச பிரோங்லகோ

தூக்கிவீசியரு தேற்கும் எதிரோன ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்தின்

போரம்பரியங்களுக்கு எந்ரு தே விண்ணப்பமும் ர்ந்தசய்வரு தேன் மீது

அவர் ரு தேோக்குகிறோர்.  அவர் எழுதுகிறோர்,  “ஸ்ர்ந்தபயின்

கணக்கிடமுடயோரு தே மதிப்பு ர்ந்தகோண்ட ஒரு ஜனளை நோயகக்

்சியகயிருப்்சியபக் ர்ந்தகோண்டருக்கிறது,  அது இருபரு தேோம்

நூற்றோண்டன் அ்சியடயோளங்கள் விடயத்தில் ரு தேனது

ப பழைம்ர்ந்தபரு்சியம்சியய விட்டுத்ரு தேள்ள லவண்டயிருக்கும் ஒரு

குடயரச உத்லவகமோகும்.”

இக்ர்ந்தலஸியோஸின் வோரு தேங்கள்,  PPக்கும் இரோணுவ

சர்வோதிகோர அச்சறுத்ரு தேலுக்கும் எதிரோக ஸ்போனிய

உ்சிய பழைக்கும் மக்க்சியள லபோர்க்குணமிக்க எதிர்ப்புக்கு

ஆயுரு தேபோணியோக்குவரு தேோக இல்்சியல.  சரணோகதியின் ஒரு

போ்சியரு தே்சியயலய அ்சியவ கோட்டுகின்றன. ஸ்போனிய அரசோங்கம்

ஏற்றுக் ர்ந்தகோள்ள லவண்டும் என்று ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ்

விரும்புகின்ற தீர்வு -ஒரு கருத்துவோக்ர்ந்தகடுப்புக்கு

போர்சிலலோனோவுடன் உடன்படுவது-  ர்ந்தவகு முன்லப மோட்ரிட்

நிரோகரித்திருந்ரு தே ஒன்றோகும்.  அலரு தேலபோல இப்லபோது வ்சியர

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் பின்பற்றி வந்திருக்கின்ற ்சியகயோலோகோரு தே

ர்ந்தகோள்்சியகயோனது,  மோட்ரிட்டன் போ்சியரு தே்சியய மோற்றிக்

ர்ந்தகோள்ள ர்ந்தசய்ய இயலோரு தேரு தேோக உள்ளது.

மோட்ரிட்டல் இருக்கும் பிரோங்லகோவோரு தேத்திற்குப் பிந்்சியரு தேய

ஆட்சியோனது ரு தேனது பிரோங்லகோவோரு தே லவர்களுக்குத்

திரும்புகின்ற நி்சியலயிலும் கூட,  ர்ந்தரு தேோழிலோளர்கள்,  1917

அக்லடோபர் புரட்சி மற்றும் ஸ்போனிய உள்ளை நோட்டுப் லபோரின்

சமயத்தில் லபோன்ற,  இருபரு தேோம் நூற்றோண்டன் ர்ந்தரு தேோழிலோள

வர்க்கத்தின் புரட்சிகரப் போரம்பரியங்களுடன் ரு தேங்களு்சியடய

லபோரோட்டங்க்சியள இ்சியணத்து விடக் கூடோது என்ப்சியரு தே

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் வலியுறுத்துகிறோர்.

1978  அரசியல்சட்டத்திற்கு இணங்கி ளை நடக்கலவோ அல்லது

இக்ர்ந்தலஸியோஸ் இடும் கட்ட்சியளக்கு இணங்கி

ளை நடப்பரு தேற்லகோ ர்ந்தரு தேோழிலோளர்களுக்கு எவ்விரு தே கோரணமும்

இல்்சியல. போசிஸ்டுகள், PSOE மற்றும் PCE இல் இருக்கும்

இக்ர்ந்தலஸியோஸின் முன்லனோடகளோல்

ஒப்புக்ர்ந்தகோள்ளப்பட்டரு தேற்கு பிந்்சியரு தேய 40  ஆண்டுகளோக

ர்ந்தசயலற்றுக் கிடக்கின்ற அரு தேன் ஷரத்துக்கள் இப்லபோது

சர்வோதிகோரத்திற்குத் திரும்புவரு தேற்கோன போ்சியரு தே வகுத்துத்

ரு தேந்து ர்ந்தகோண்டருக்கின்றன என்பதுடன் கட்டலலோனியோவில்

ஸ்போனிய இரோணுவம் ஒரு இரத்ரு தேர்ந்தவள்ளத்்சியரு தே போயச்

ர்ந்தசய்யும் அபோயத்்சியரு தேயும் அதிகரித்துக்

ர்ந்தகோண்டருக்கின்றன.

இறுதி ஆய்வில்,  இக்ர்ந்தலஸியோஸ் விடுத்ரு தே கடரு தேத்தின்

முக்கியத்துவம் என்பது,  மற்ற எல்லோவற்்சியறயும் விட,

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் குறித்து அது என்ன கூறுகிறது

என்பதில்ரு தேோன் இருக்கிறது.  அரசியல் ஸ்ரு தேோபகத்திற்கு

சவோல்விடுவரு தேோகவும் “ஜனளை நோயக புத்துயிர்ப்பின்”

கோவலனோகவும் ரு தேன்்சியனக் கோட்டக் ர்ந்தகோண்ட இந்ரு தேக் கட்சி,

உண்்சியமயில் உருமோற்றத்திற்குப் பிந்்சியரு தேய அ்சியமப்பின்

பகுதியோகும். இக்ர்ந்தலஸியோஸ் லகோடட்டுக் கோட்டயது லபோல

ர்ந்தபோலடலமோஸின் ர்ந்தகோள்்சியகயின் அடத்ரு தேளமோக இருப்பது,

போசிசம்,  சமூக ஜனளை நோயகம் மற்றும் ஸ்ரோலினிசம் மற்றும்

ரு தேற்லபோ்சியரு தேய பப்பலலோவோரு தே Anticapitalistas லபோன்ற

அவற்றின் குட்ட-முரு தேலோளித்துவக் கூட்டோளிகளின்

ஒருங்கி்சியணந்ரு தே ளை நடவடக்்சியககள் மூலமோக ர்ந்தரு தேோழிலோள

வர்க்கத்்சியரு தே ஒடுக்கிய்சியரு தேப்லபோல் ஒரு பிற்லபோக்கோன

உடன்போடுரு தேோன் அ்சியமந்துள்ளது.

சர்வோதிகோரத்்சியரு தே லளை நோக்கிய இந்ரு தேத் திருப்பத்திற்கு

ஸ்ர்ந்தபயினிலும் மற்றும் ஐலரோப்போர்ந்தவங்கிலும் இருக்கும்

ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்தில் சக்திவோய்ந்ரு தே எதிர்ப்பு இருக்கும்.

போர்சிலலோனோவில் இப்லபோது ளை ந்சியடர்ந்தபற்று வருகின்ற போரிய

எதிர்ப்புப் லபோரோட்டங்கள் ர்ந்தவறும் அரு தேன் ஆரம்ப அறிகுறி

மட்டுலம.

ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கம் உண்்சியமயோகப் லபோரோடக்கூடய ஒரு

புரட்சிகர முன்லனோக்கு என்பலரு தே இன்றுள்ள முக்கிய

லகள்வியோகும். ஒரு “தீவிர இடது” கட்சியோக லவடமணிந்து

ர்ந்தகோண்டருக்கும் ஸ்போனிய ஆளும் வர்க்கத்தின் ஒரு

குட்ட-முரு தேலோளித்துவக் கருவியோன ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் மீது

சிறிதும் ளை நம்பிக்்சியக ்சியவக்கப்பட முடயோது என்பலரு தே

இதுவ்சியரயோன லபோரோட்டத்தில் இருந்து கி்சியடக்கின்ற ஒரு

்சியமயமோன படப்பி்சியனயோகும்.

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் ஸ்ரு தேோபிக்கப்பட்டலபோது ICFI ர்ந்தசய்ரு தே

பகுப்போய்்சியவலய அரு தேன் ர்ந்தசயல்வரலோறு ர்ந்தசறிந்ரு தே

வ்சியகயில் நிரூபணம் ர்ந்தசய்திருக்கிறது,  அந்ரு தே ஆய்வு

எச்சரித்ரு தேது:  “கல்வியோளரும் ர்ந்தரு தேோ்சியலக்கோட்சி

ர்ந்தளை நறியோளருமோன பப்லலோ இக்ர்ந்தலஸியோஸ் ரு தே்சியல்சியமயிலும்

முரு தேலோளித்துவ எதிர்ப்பு இடதின் (Izquierda Anticapitalista, IA)

முன்முயற்சியிலும் உருவோகியிருக்கும் புதிய கட்சியோன

ர்ந்தபோர்ந்தடலமோஸ் (ளை நம்மோல் முடயும்) எல்லோவற்றுக்கும் லமல்

ர்ந்தரு தேோழிலோள வர்க்கத்்சியரு தே அரசியல்ரீதியோக

நிரோயுரு தேபோணியோக்க முற்படுகிறது.”

https://www.wsws.org/en/articles/2014/04/30/pode-a30.html

