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ஜோனன் லூக் ம மெஜெனன்ஜ்னன் குறித்த
உெக ஜ்ன்லி் வவலெத் தளத்தின்
கட்டுவலட்டுரைக்கு வன்கர் ஒருவர் இட்ட
பின்னூட்டத்திற்கனன பதில
By Alex Lantier, 5 April 2017

“பிரரான்சின் ஜ ஜனராதிபதி பதி விபதி வேட்பராளரரா ஜன ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்
கட்டராய இரராணுிபதி வே பதி வமவிபதி வேவய மீண்டும் ளரான மகராண்டுிபதி வேர
அவைப்புவிடுக்கிக்கிறரார” என்க்கிற உரக பதி வமராமலிம ிபதி வேவரத
தளததின் கட்டுவரயில் பின்ிபதி வேரும் பின்னூட்டம் பதிிபதி வேரா ஜனத.
அதவ ஜனத ளரான மதராடரந்த அதற்கரா ஜன அளரான மரக்ஸ் ரரான்ரியர இன்
பதில் இடப்பட்டிருக்கிக்கிறத.

கட்டவாளரான மெப்புகளுக்கு ஒரு ளரான மபராறப்பற்க்கிற அச்சறததரராக
இருந்த, ஐபதி வரராப்பராவில் நேராம் விரும்பராத அல்ரத நோளரான மெக்கு
அிபதி வேசியமில்ரராத பதட்டங்கவள தூண்டுிபதி வேதராய் இருக்கின்க்கிற
ஐபதி வரராப்பராவிரரா ஜன அளரான மாளரான மெரிக்க பவடகளின் “பராலிஸ்டிக்
நிவரநிறதத”தவத
தவடளரான மமய்ிபதி வேதற்குபதி வாளரான மெ
அிபதி வேர
விரும்புகிக்கிறரார.

இந்தக் கட்டுவர பிவையரா ஜன அறிக்வககளராலும் ளரான மபராய்யரா ஜன
தகிபதி வேல்களராலும்
நிரம்பியுள்ளத.
முதலில்
என்
பதி வநேரததியில்ரராத ஆங்கிரததிற்கு என்வ ஜன ாளரான மென்னிக்கவும்.

---- “ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் த ஜனத பதி வபரார-ஆதரவுக் ளரான மகராள்வககவள
ாளரான மெவக்கிறப்பதற்கு அிபதி வேற்றக்கு ஒரு “தீவிரிபதி வேராத” ாளரான மெவக்கிறப்வப
ிபதி வேைங்கப் பராரக்கிக்கிறரார”.

“ளரான மிபதி வேளிநேராடுகளிரரா ஜன
முக்கிய
பதி வபராரகளுக்கு
பிளரான மரஞ்ச
இரராணுிபதி வேதவத
தயராரிப்பு
ளரான மமய்ிபதி வேதற்கராக”
அிபதி வேர
[ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்] “கட்டராய இரராணுிபதி வே பதி வமவிபதி வேவய மீண்டும்
ளரான மகராண்டுிபதி வேர விரும்புகிக்கிறரார”.

--- “ ‘பதி வதசிய கராிபதி வேற்பவட’ என்க்கிற முதலில் நேிபதி வே-பராசிம பதி வதசிய
முன் ஜனணியரால்
முன்ளரான மாளரான மெராழியப்பட்ட
ஒரு
அரகுக்குள்
அிபதி வேரகளுக்கு கட்டராய இரராணுிபதி வே பதி வமவிபதி வேவய அளிப்பதற்கு
அிபதி வேர ஆபதி வரராமவ ஜனயளிக்கிக்கிறரார.”

>>> எந்த பதி வபரார-ஆதரவுக்ளரான மகராள்வககவளக் குறிதத நீங்கள்
பதி வபசகிறீரகள்?
இத
விடயததில்
நீங்கள்
என் ஜன
கண்டுபிடிததீரகள் என்ற கராணை நேரானுபதி வாளரான மெ ஆிபதி வேரராய் தரான்
இருக்கிபதி வக்கிறன்.
அவிபதி வே
அிபதி வேரத
ளரான மகராள்வககளுக்கு
பதி வநேளரான மரதிரரா ஜனவிபதி வேயராகும்.
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்
“ஐபதி வரராப்பிய
இரராணுிபதி வேம்” ஒன்றிற்கு எதிரராய் இருப்பதற்குக் கராரணைபதி வாளரான மெ
அிபதி வேர பதி வபராருக்கு எதிரரா ஜனிபதி வேர என்பதரால் தரான். ஒரு ளரான மபரியஅளவிரரா ஜன
பதி வாளரான மெராதவரத
தவிரப்பதற்கராக
கிைக்கு
ஐபதி வரராப்பிய
எல்வரகள்
ளரான மதராடரபரா ஜன
பதி வாளரான மெராதல்கள்
தவிரக்கப்பட பதி விபதி வேண்டும் என்ற அிபதி வேர விரும்புகிக்கிறரார.
அளரான மாளரான மெரிக்கரா ஐபதி வரராப்பராவிலும் ஆசியராவிலும் தன்னுவடய
பவடநிறததங்கவளக்
ளரான மகராண்டு
ளரான மமய்யக்
கூடிய
கிறக்குதத ஜனாளரான மெரா ஜன சூழ்ச்சிகளரால் தூண்டிவிடப்படக்கூடிய
பதி வாளரான மெராதல்களில்
ஐபதி வரராப்பரா
பங்குளரான மபறிபதி வேவத
அிபதி வேர
விரும்பவில்வர.

>>> எப்படி நீங்கள் இததவ ஜன திபதி வேக்கிறராக இருக்க முடியும்:
Garde Nationale

--- “இத பிற்பதி வபராக்குதத ஜனாளரான மெரா ஜன பிளரான மரஞ்ச பதி வதசியிபதி வேராததவத
கிளறி விட ாளரான மெட்டுபதி வாளரான மெ ளரான மமய்கிக்கிறத.”

--- “உண்வாளரான மெயில், ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் ஒரு இரராணுிபதி வேிபதி வேராத,
பதி வதசியிபதி வேராத ாளரான மெற்றம் ளரான மதராழிரராளர-விபதி வரராத ளரான மகராள்வகக்கு
தயராரிப்பு ளரான மமய்கிக்கிறரார.”

>>>”பதி வதசியிபதி வேராததவதயும்
சதந்திரம்
ாளரான மெற்றம்
இவக்கிறயராண்வாளரான மெக்கரா ஜன
விருப்பதவதயும்
குைப்பராதீரகள்.
பதி வதமப்பற்வக்கிறயும்
பதி வதசியிபதி வேராததவதயும்
பதி வபராட்டுக்
குைப்பராதீரகள்.”

>>>முற்றிலும் திபதி வேற. தராம் பதி வமவிபதி வே ளரான மமய்யப்பதி வபராிபதி வேத
இரராணுிபதி வோளரான மெரா, பதி வபராலிமரா, தீயவணைப்பு பவடயரா அல்ரத
குடிவாளரான மெப் பராதகராப்பு பவடயரா என்பவத ாளரான மெக்கள் ளரான மதரிவு
ளரான மமய்த ளரான மகராள்ள முடியும். ஒரு தவரமுவக்கிறவய பதி வபராரகளில்
பதி வபராரிடுிபதி வேதற்கராய் தயராரிப்பு ளரான மமய்ிபதி வேதல்ர விடயம். அத
பிளரான மரஞ்ச இரராணுிபதி வேததின் பணியராகும்.

>>> அச்சறததலுக்குள்ளராகி ிபதி வேரும் கிைக்கததிய எல்வரகள்
குறிதத பதி வபச்சிபதி வேராரதவதகளுடன் ஐபதி வரராப்பராவில் பதி வபராரகவள
தடுப்பதற்கரா ஜன இரராஜதந்திரரீதியரா ஜன உச்சிாளரான மெராநேராடுகவளபதி வய
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் விரும்புகிக்கிறரார. பதி வநேட்பதி வடராவில் இருந்த
விரகுிபதி வேதற்கும்,
75
மதவீத
ரஷ்ய
இரராணுிபதி வேக்

----”இப்பதி வபராத அிபதி வேர கருததக்கணிப்புகளில் பதி வாளரான மெளரான மரழுகின்க்கிற
நிவரயில்,
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்,
ரஷ்யராவுக்கு
எதிரரா ஜன
பதி வநேட்பதி வடராவின் அச்சறததல்கவள ஆதரிதத ரஷ்யராவுக்கு
எதிரரா ஜன ஒரு பதி வபரழிவுகராளரான மெரா ஜன உரகப் பதி வபராருக்கு அடிததளம்

அவாளரான மெக்கின்க்கிற [இாளரான மெரானுபதி விபதி வேல்] ாளரான மெக்பதி வரரான் பதி வபரான்க்கிறிபதி வேரகளின்
பின் ஜனரால் தன்வ ஜன அணிநிறததிக் ளரான மகராள்கிக்கிறரார.”
>>> அிபதி வேர பதி வநேட்பதி வடராவிபதி வே விட்டு விரக விரும்புிபதி வேபதி வதராடு
ரஷ்யராவுக்கு எதிரரா ஜன மிரட்டல்கள் உரகததிற்கு பயங்கர
ஆபததரா ஜனவிபதி வே என்றம் அத பதி வபராரில் ளரான மமன்ற முடியும்
என்றம் கூறகிக்கிறரார.
ஊரஜிதாளரான மெற்க்கிற கூற்றகள் நிரம்பிய கட்டுவரகவள, இந்த
ஒன்ற
முழு
அபததாளரான மெரா ஜனத,
எழுதிபதி வேவத
நீங்கள்
நிறததிபதி வேபதி வத சிக்கிறந்தத என்ற நேரான் கருதகிபதி வக்கிறன்.

***

***

***

கட்டராய இரராணுிபதி வே பதி வமவிபதி வேவய மீண்டும் ளரான மகராண்டுிபதி வேர
பிளரான மரஞ்ச அரசியல்ிபதி வேராதி பதி வஜரான்-லூக் ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்
அவைப்பவத பதி வாளரான மெற்பதி வகராளிட்டு, பதி வபராரின் அபராயம் குறிததம்
ஒரு
பதி வபரார-ஆதரவு
பதி விபதி வேட்பராளரராக
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானின்
பராததிரம் குறிததம் எச்மரிக்கின்க்கிற உரக பதி வமராமலிம ிபதி வேவரத
தளததின் (WSWS) கட்டுவர மீத இந்த ிபதி வேராமகர இரண்டு
அடிப்பவட விாளரான மெரம ஜனங்கவள முன் விபதி வேக்கிக்கிறரார.
முதரராிபதி வேதராய், ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் பதி வபராருக்கு எதிரரா ஜனிபதி வேர எ ஜன
இந்த விாளரான மெரமகர திட்டிபதி வேட்டம் ளரான மமய்கிக்கிறரார. இரண்டராிபதி வேதராய்,
பிற்பதி வபராக்குிபதி வேராதியராக ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் மீத WSWS விபதி வேக்கும்
விாளரான மெரம ஜனங்களுக்கு, அிபதி வேரத பதி வதரதல் பதி விபதி வேவரததிட்டததின்
உள்பக்கங்களில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் ளரான மிபதி வேளிப்பவடயரா ஜன
“தீவிராளரான மெயப்பட்ட”
பதி வகராரிக்வககவள
இிபதி வேர
எதிரராக
நிறததகிக்கிறரார.
இந்த
விாளரான மெரம ஜனங்கள்,
ளரான மதராழிரராள
ிபதி வேரக்கததிற்கு
முக்கியாளரான மெரா ஜன அரசியல் ாளரான மெற்றம் ிபதி வேரரராற்றப் பிரச்சிவ ஜனகவள
எழுப்புகின்க்கிற ஜன,
ஆயினும்
அவிபதி வே
அடிப்பவடயராக
பிவையரா ஜனவிபதி வே, ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் குறிதத WSWS இன்
ாளரான மெதிப்பீடுகள் மரியரா ஜனவிபதி வே ஆகும்.
முதல் விடயம், ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் ஒரு பதி வபரார-ஆதரவு
அரசியல்ிபதி வேராதியராக மராதவ ஜன பவடததள்ளரார, சிர பதி வபராரகள்
மீத அிபதி வேர விபதி வேதத விாளரான மெரம ஜனங்கள் பிளரான மரஞ்ச ஏகராதிபததிய
நேரன்கவளப்
பராதகராக்கின்க்கிற
அடிப்பவடயிபதி வரபதி வய
அவாளரான மெந்தவிபதி வே
ஆகும்.
2011
இல்
லிபியரா
மீதரா ஜன
பதி வநேட்பதி வடராவின் பதி வபராவர அிபதி வேர ஊக்குவிததரார, இவத
அச்மாளரான மெயததில் WSWS ஆிபதி வேணைப்படுததியிருக்கிக்கிறத, பதி வநேட்பதி வடரா
நேடததம் பதி வபரார ஒரு ஜ ஜனநேராயகப் புரட்சிக்கு உதவிளரான மமய்கின்க்கிற
ஒரு ாளரான மெனிதராபிாளரான மெரா ஜனப் பதி வபராரராகும் என்க்கிற உததிபதி வயராகபூரிபதி வே
ளரான மபராய்கவள பிரதிபலிதத அிபதி வேர அவத நியராயப்படுததி ஜனரார.
ஐயததிற்கு
இடமின்றி
“லிபியராவில்
இரராணுிபதி வே
நேடிபதி வேடிக்வகக்கு ஆதரிபதி வேராய்” தரான் இருப்பவத அறிவிதத
அிபதி வேர கூறி ஜனரார: “புரட்சி அழிக்கப்படுிபதி வேவத தடுக்க நேராம்
ளரான மகராடுங்பதி வகராரனின் பிடிவய உவடததராக பதி விபதி வேண்டும்.”
உக்பதி வரனில் 2014 இல் நேடந்த பதி வநேட்பதி வடராவின் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
மதிக்கு பின் ஜனர அிபதி வேர சிரியப் பதி வபராவர விாளரான மெரம ஜனம் ளரான மமய்தரார,

கராரணைம் அந்த இரண்டு நேராடுகளிலும் ரஷ்யராவுக்கு எதிரரா ஜன
அளரான மாளரான மெரிக்க-பதி வஜராளரான மென் கூட்டு பதி வாளரான மெராதரரா ஜனத, பதி வஜராளரான மெனி மீண்டும்
இரராணுிபதி வோளரான மெயாளரான மெராிபதி வேதற்கும்
ஐபதி வரராப்பராளரான மிபதி வேங்கிலுாளரான மெரா ஜன
—
பிரரான்ஸ்ஸுக்கு எதிரரா ஜன என்பதம் இதில் உள்ளடங்கும்—
த ஜனத பதி வாளரான மெரராதிக்கதவத திட்டிபதி வேட்டம் ளரான மமய்ிபதி வேதற்குாளரான மெரா ஜன
மந்தரப்பதவத ிபதி வேைங்கியத. அதன்பின் அிபதி வேர பிஸ்ாளரான மெராரக்கின்
பதி வ ஹேரரிங் (Le Hareng de Bismarck) என்க்கிற ஒரு ிபதி வேவமமிக்க,
பதி வதசியிபதி வேராத புததகதவத 2015 இல் ளரான மிபதி வேளியிட்டரார. அந்த
புததகம் கிைக்கு ஐபதி வரராப்பராவில் பதி வஜராளரான மென் பதி வாளரான மெரராதிக்கம்
குறிதத
எச்மரிததபதி வதராடு
ஒரு
பதி வதசிய
இ ஜனாளரான மெராக
பதி வஜராளரான மெனியரகள் இப்பதி வபராத பிளரான மரஞ்ச ாளரான மெக்கவள விடவும்
அதிக குண்டரா ஜனிபதி வேரகளராக, குவக்கிறிபதி வேராய் உவைப்பிபதி வேரகளராக
ஆகி விட்டிருந்தராரகள் என்ற கராட்டுகின்க்கிற பதி வநேராக்குட ஜனரா ஜன
புள்ளிவிிபதி வேரதவதயும் பதி வாளரான மெற்பதி வகராளிட்டரார. இப்பதி வபராத, அிபதி வேர
மீண்டும்
ஒரு
பதி வஜராளரான மென்-ஆதரவு
ரஷ்ய-எதிரப்பு
நிவரப்பராட்டுக்கராய் திரும்புிபதி வேதராய் ளரான மதரிகிக்கிறத.
அிபதி வேரத பதி வபரார-ஆதரவு நிவரப்பராடுகள் தற்ளரான மமயரரா ஜனவிபதி வே
அல்ர; அவிபதி வே பதி வமராமலிஸ்ட் கட்சியிரரா ஜன அிபதி வேரத பரதமராப்த கரார அங்கததிபதி வேம் ாளரான மெற்றம் ஆதரவில் இருந்த
பிக்கிறப்பவிபதி வே ஆகும். PS இன் ஸ்தராபகர பிரரான்சிபதி வேரா
மிததிபதி வரரானின் கீழ், அிபதி வேர ஈரராக்கிரரா ஜன ிபதி வேவளகுடராப் பதி வபராவர
மற்ற
விாளரான மெரசிததரார.
பிரரான்சில்
பதி வபரார-எதிரப்பு
ாளரான மெபதி வ ஜனராநிவரவய
மிததிபதி வரரான்
வகப்புரட்டு
ளரான மமய்கின்க்கிற
ிபதி வேரம்புகளுக்குள்ளராகபதி விபதி வே
இந்த
விாளரான மெரம ஜனம்
மிகவும்கட்டுப்பட்டு
இருந்தத,
ஆ ஜனரால்,
பிளரான மரஞ்ச
ஏகராதிபததியம் அதன் அளரான மாளரான மெரிக்க ாளரான மெற்றம் ஐபதி வரராப்பிய
கூட்டராளிகளுடன் ளரான மகராண்டுள்ள உக்கிறவுகளில் குறக்கிட
அதற்கு பதி வநேராக்கம் இருக்கவில்வர. பதி வபரார மீதரா ஜன அிபதி வேரத
விாளரான மெரம ஜனங்கவள நிறததிக் ளரான மகராள்ளுாளரான மெராற ஒருமாளரான மெயததில்
மிததிபதி வரரான் அிபதி வேரிடம் திவராளரான மெவக்கிறவில் கூறிவிட்ட பின் ஜனர,
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் அதற்கு கீழ்ப்படிந்தரார.
இன்ற, முன் ஜனணி ஜ ஜனராதிபதி பதி விபதி வேட்பராளரரா ஜன இாளரான மெரானுபதி விபதி வேல்
ாளரான மெக்பதி வரரான்
முன்எதிரபராரக்கின்க்கிற
“ளரான மபரும்
பதி வபராரகளின்”
கராரகட்டததிற்கு தயராரிப்பு ளரான மமய்ிபதி வேதற்கராகபதி விபதி வேரா அல்ரத
ஜ ஜனராதிபதி
பிரரான்சிபதி வேரா
 ஹேராரண்ட்
முன்கணிக்கிக்கிற
ரஷ்யராவுட ஜனரா ஜன “முழு அளவிரரா ஜன பதி வபரார” அபராயததிற்கு
தயராரிப்பு ளரான மமய்ிபதி வேதற்கராகபதி விபதி வேரா இவளஞரகவள கட்டராய
இரராணுிபதி வே
பதி வமவிபதி வேயில்
ஈடுபடுததம்
அதிகராரதவத
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் இரராணுிபதி வேததிற்கு ிபதி வேைங்கி ஜனரார என்க்கிறரால்,
அடுதததராய் அிபதி வேர என் ஜன ளரான மமய்ிபதி வேரார? “மூபதி வரராபராயம் தரான்
உததரவிடுகிக்கிறபதி வத
தவிர,
நிதிநிவர
அல்ர”
என்ற
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் அறிவிக்கிக்கிறரார. இரராணுிபதி வே மூபதி வரராபராயம்
உததரவிடுகிக்கிறளரான மதன்க்கிறரால், கட்டராய இரராணுிபதி வேச் பதி வமவிபதி வே
ளரான மபற்க்கிற
இவளஞரகவள
பதி வபராருக்கு
அனுப்புிபதி வேதில்
கணிப்பிடமுடியராத பில்லியன்
கணைக்கரா ஜன
யூபதி வரராக்கள்
ளரான மமரவிடப்படும் என்ற ளரான மமரால்ிபதி வேதராகத தராபதி வ ஜன ளரான மபராருள்.
உண்வாளரான மெதரான், ிபதி வேராமகர சட்டிக் கராட்டுிபதி வேவதப் பதி வபரார, இந்த
கட்டராய இரராணுிபதி வே பதி வமவிபதி வேயரா ஜனத இரராணுிபதி வோளரான மெரா , பதி வபராலிமரா,
குடிவாளரான மெப் பராதகராப்பரா என்ற ளரான மதரிவு ளரான மமய்த ளரான மகராள்ள
இவளஞரகவள
அனுாளரான மெதிக்கிக்கிறத
என்ற
தரான்
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானின்
பிரச்மராரம்
கூறகிக்கிறத.
அிபதி வேரத

பதி விபதி வேவரததிட்டததில்
பதி வநேட்பதி வடராவிபதி வே
விட்டு
விரகுிபதி வேத,
ஊதியங்கவள
அதிகரிப்பத,
ஓய்வுளரான மபறம்
ிபதி வேயவதக்
குவக்கிறப்பத, இதயராதிகள் உள்ளிட்ட ிபதி வேராக்குறதிகளின் ஒரு
ளரான மநேடிய பட்டியலும் கூடத தரான் இருக்கிக்கிறத. அப்பட்டாளரான மெராய்
ளரான மமரால்ிபதி வேளரான மதன்க்கிறரால், இததவகய ிபதி வேராக்குறதிகள், ளரான மிபதி வேற்ற
ிபதி வேராய்வீச்சின் ஒரு ளரான மநேடிய ாளரான மெற்றம் பிற்பதி வபராக்குதத ஜனாளரான மெரா ஜன
ிபதி வேைக்கததில் இருந்த ிபதி வேருபவிபதி வேயராகும்.
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானின் பதி விபதி வேவரததிட்டம் ாளரான மெக்களுக்கு இவ்ிபதி வேளவு
ிபதி வேராக்குறதிகள்
அளிக்கும்பதி வபராத,
உடலுவைப்புத
ளரான மதராழிரராளரகளில் 44 மதவீதம் பதி வபர ஏன் நேிபதி வே-பராசிம FN க்கு
ிபதி வேராக்களிக்க திட்டமிடுகிக்கிறராரகள்? PS சிதறிபதி வேத ஏன்?
ஏளரான ம ஜனன்க்கிறரால் 1972 முதரராகபதி விபதி வே, PS ம் அதன் கூட்டராளிகளும்
பதவிகளுக்கு பதி வபராட்டியிடுகின்க்கிற ஒவ்ளரான மிபதி வேராரு தடவிபதி வேயுபதி வாளரான மெ,
தராரராளாளரான மெராக இதபதி வபரான்க்கிற ிபதி வேராக்குறதிகவள மீண்டும் மீண்டும்
அிபதி வேரகளிடம்
இருந்த
பதி வகட்டு
ளரான மதராழிரராளரகளுக்கு
கராதபுளிதத விட்டத. ஒவ்ளரான மிபதி வேராரு முவக்கிறயும் அிபதி வேரகள்
அதிகராரததிற்கு
ிபதி வேரும்பதி வபராதம்,
இந்த
ிபதி வேராக்குறதிகள்
அவ ஜனததபதி வாளரான மெ ளரான மபராய்களராய் நிரூபணைாளரான மெராகியிருக்கின்க்கிற ஜன. PS
ிபதி வேணிக-ஆதரவு,
பதி வபரார-ஆதரவுக்
ளரான மகராள்வககவளப்
பின்பற்றியத. இப்பதி வபராவதய PS ஜ ஜனராதிபதி  ஹேராரண்டின்
கீைரா ஜன சிக்க ஜன நேடிபதி வேடிக்வக ாளரான மெற்றம் அிபதி வேமரகராரநிவரக்கு
பின் ஜனர, ளரான மதராழிரராளரகள் இந்த ிபதி வேராய்வீச்வமக் கண்டு
ளரான மிபதி வேறப்பவடந்த பதி வபராயுள்ள ஜனர.
1972 இல் அப்பதி வபராத ஒரு ிபதி வேருடம் பூரததியரா ஜன பதி வமராமலிஸ்ட்
கட்சிக்கும் (PS) ஸ்ரராலினிம பிளரான மரஞ்சக் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிக்கும் (PCF) இவடயில் வகளரான மயழுததிடப்பட்ட ளரான மபராத
பதி விபதி வேவரததிட்டபதி வாளரான மெ (Programme Commun) இதன் மூர ிபதி வேடிிபதி வேம்
ஆகும். அரச அதிகராரததிலும் கல்வியறிஞரகளிலும் இருந்த
ஏகராதிபததிய ஆதரவு பிரிவுகளுக்கராக —இதில் பரரத
மூரங்கள் நேராஜி-ஒததவைப்புிபதி வேராத விச்சி ஆட்சி ிபதி வேவர
ளரான மமல்கிக்கிறத— பதி வபசகின்க்கிற ஒரு கட்சியராக இருந்த PS க்கு ஒரு
பதி வபராலியரா ஜன, பதி வமராமலிம பதி வாளரான மெற்பூச்வமக் ளரான மகராடுப்பபதி வத இந்தக்
கூட்டணியின்
பதி வநேராக்காளரான மெராய்
இருந்தத.
அப்பதி வபராதிருந்த
பதி வமராவியத ஆட்சியின் முன் ஜனணி பிளரான மரஞ்ச கூட்டராளியரா ஜன
PCF உடன் PS கூட்டணி விபதி வேததவிட்டரால், அதன் அரததம்
PS
ஒரு பதி வமராமலிம அவாளரான மெப்பராகத தரான் இருந்தராக
பதி விபதி வேண்டுாளரான மெரா?
இத ஒரு ிபதி வேரரராற்ற பதி வாளரான மெராமடியராகும். 1968 ளரான மபராத
பதி விபதி வேவரநிறததம்
பதி வபரான்க்கிற
பிரரான்சிரரா ஜன
புரட்சிகரப்
பதி வபராரராட்டங்கவள,
ளரான மதராடரந்த
கராட்டிக்ளரான மகராடுதத
ிபதி வேந்திருக்கின்க்கிற PCF, 1917 ரஷ்ய புரட்சியின் ளரான மதராடரச்சிவய
பிரதிநிதிததிபதி வேம்
ளரான மமய்யவில்வர,
ாளரான மெராக்கிறராக
ஸ்ரராலினிமதவதயும் பதி வதசியிபதி வேராததவதயுபதி வாளரான மெ பிரதிநிதிததிபதி வேம்
ளரான மமய்தத. இந்த பதி வபராலியரா ஜன அவடயராளப்படுததரரா ஜனத
ாளரான மெராஸ்பதி வகரா விமராரவணைகளத இழிபுகழ் ளரான மபற்க்கிற ளரான மபராய்கவள
அடிப்பவடயராகக் ளரான மகராண்டிருந்தத. லிபதி வயரான் ட்ளரான மரராட்ஸ்கியும்
அப்பதி வபராத பதி வஜராமப் ஸ்ரராலி ஜனரால் ளரான மகரால்ரப்பட்ட 1917
புரட்சியின்
அததவ ஜன
மரிபதி வேபதி வதம
தவரிபதி வேரகளுபதி வாளரான மெ
எதிரப்புரட்சிகரிபதி வேராதிகள் அல்ரத பராசிம ஏளரான மஜண்டுகள்,
ஸ்ரராலினும் இரண்டராம் உரகப் பதி வபராருக்குப் பிந்வதய PCF
இன் தவரவாளரான மெயில் இருந்த அிபதி வேரத கூட்டராளிகளும்

ாளரான மெட்டுபதி வாளரான மெ
புரட்சியராளரகள்
என்பதராய்
ளரான மதராழிரராளரகளிடம் ளரான மமரால்ரப்பட்டத.

பரந்த

பதி வதசியாளரான மெயாளரான மெராக்கங்கள், பதி விபதி வேவரகள், ஜ ஜனநேராயக உரிவாளரான மெகள்
ாளரான மெற்றம்
பதி வமராமலிமதவதக்
கட்டிளரான மயழுப்புிபதி வேத
—
இவிபதி வேளரான மயல்ரராம் ஒரு பராட்டராளி ிபதி வேரக்கப் புரட்சி இல்ரராாளரான மெல்
—
ஆகியவிபதி வேயும்
பதி வாளரான மெராமடி
ிபதி வேராக்குறதிகளராகபதி விபதி வே
நிரூபணைாளரான மெராயி ஜன. ஸ்ரராலினிம அதிகராரததிபதி வேம் பதி வமராவியத
ஒன்றியதவதக்
கவரதத,
முதரராளிததிபதி வேதவத
மீட்சி
ளரான மமய்ிபதி வேவத PCF ஆதரிததத ாளரான மெட்டுாளரான மெல்ர, அதிகராரததக்கு
ிபதி வேந்த சிறிதகராரததிபதி வரபதி வய PS த ஜனத ிபதி வேராக்குறதிகவள
ஆரிபதி வேராரமில்ரராாளரான மெல்
வகவிட்டு
விட்டத.
1982
இல்
மிததிபதி வரரான் த ஜனத “சிக்க ஜன நேடிபதி வேடிக்வக திருப்ப”தவத
ளரான மதராடங்கியத
முதரராக,
அதராிபதி வேத
அிபதி வேர
பதி வதரந்ளரான மதடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆண்டின் பின் ளரான மதராடங்கி, பர
தமராப்தங்களராய் PS சிக்க ஜன நேடிபதி வேடிக்வக, பதி வபரார ாளரான மெற்றம்
ஜ ஜனநேராயக உரிவாளரான மெகள் மீதரா ஜன தராக்குதல்களுக்கு ஆதரிபதி வேரா ஜன
ஒரு கட்சியராகபதி விபதி வே தன்வ ஜன நிரூபணைம் ளரான மமய்திருக்கிக்கிறத.
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானுபதி வாளரான மெ கூட ரம்பதி வபர ிபதி வேராத OCI இல் (மரிபதி வேபதி வதம
கம்யூனிஸ்ட் அவாளரான மெப்பு- PS-PCF கூட்டணி, ஒரு ளரான மதராழிரராளர
அரமராங்கதவத
உருிபதி வேராக்கும்
என்பதரா ஜன
பதி வபராலியரா ஜன,
பதி வதசியிபதி வேராத
முன்பதி வ ஜனராக்கின்
அடிப்பவடயில்
இத
ட்ளரான மரராட்ஸ்கிமம்
ாளரான மெற்றம்
நேரான்கராம்
அகிரததின்
அவ ஜனததரகக் குழுவில் இருந்த முறிததக் ளரான மகராண்டத)
சிறிதகராரம் உறப்பி ஜனரராக இருந்ததற்குப் பின் ஜனர 1976 இல்
PS இல் இவணைந்தரார. ஒரு PS ளரான மம ஜனட்டரராக தன் அரசியல்
ிபதி வேராழ்க்வகவய பதி வாளரான மெற்ளரான மகராண்டு ிபதி வேரத திவமயில் ளரான மிபதி வேகுதூரம்
நேகரந்தரார.
ஆயினும்,
1970 களத
பிளரான மரஞ்ச
குட்டிமுதரராளிததிபதி வே ”இடத”களத ிபதி வேராய்வீச்சக் ளரான மகராவடவய
அிபதி வேர தக்கவிபதி வேததக் ளரான மகராண்டிருந்தரார.
இந்தக் கராரணைததரால் தரான், அிபதி வேர 2009 இல் PS ஐ விட்டு
விரகிய பின் ஜனரும் கூட, அந்த ளரான மபராத பதி விபதி வேவரததிட்டததின்
பராணியிரரா ஜன ிபதி வேராக்குறதிகள் நிரம்பிய பதி விபதி வேவரததிட்டங்கவள
அிபதி வேர
இப்பதி வபராதம்
விநிபதி வயராகிக்க
முடிந்தத,
அந்த
ிபதி வேராக்குறதிகவள
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்
உட்பட
அரசியல்
ஸ்தராபகததில் உள்ள எிபதி வேருபதி வாளரான மெ அததவ ஜன முக்கியாளரான மெரா ஜனதராக
எடுததக் ளரான மகராள்ிபதி வேதில்வர. ஆயினும், ளரான மிபதி வேறவாளரான மெயரா ஜன,
பதி வாளரான மெபதி வரராட்டாளரான மெரா ஜன ிபதி வேராக்குறதிகவளக் ளரான மகராண்டு PS இன் மீத
அிபதி வேர
பிரவாளரான மெகவள
தூண்டி ஜனராலும்
கூட,
பிளரான மரஞ்ச
ஏகராதிபததியததின் அிபதி வேசியங்களின் பின் ஜனரால் தரான் அிபதி வேர
தன்வ ஜன பிவையின்றி நிறததிக் ளரான மகராள்கிக்கிறரார.
இதற்கரா ஜன ஒரு உதராரணைம் தரான் ிபதி வேராமகர குைப்பததடன்
குறிப்பிட்டுக்
கராட்டுகின்க்கிற
பதி வதசியக்
கராிபதி வேற்பவடக்கரா ஜன
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானின் ஆதரவு. இத 1789 பிளரான மரஞ்ச புரட்சிக்குப்
பின் ஜனர உருிபதி வேராக்கப்பட்ட நேகரக் குடிாளரான மெக்கள் கராிபதி வேற்பவடயின்
ஒரு ிபதி வேவக
என்பதபதி வபரான்ற
சட்டிக்கராட்டுகின்க்கிற ஒரு
விக்கிபீடியரா இவணைப்வப ிபதி வேராமகர இவணைததிருக்கிக்கிறரார.
ஆ ஜனரால் அந்த பதி வதசியக் கராிபதி வேற்பவட என்பத 1871 ாளரான மெற்றம்
பராரிஸ் கம்யூன் படுளரான மகராவரக்குப் பின் ஜனர கவரக்கப்பட்டு
விட்டத, அதன் பதி வதசியக் கராிபதி வேற்பவட அரகு பிளரான மரஞ்ச
இரராணுிபதி வேததி ஜனரால்
நேசக்கி
அழிக்கப்பட்டத.
ஆ ஜனரால்

இப்பதி வபராவதய
பதி வதசிய
கராிபதி வேற்பவடயின்
குணைராம்மம்
அதிபதி வேன்ற. WSWS குறிப்பிட்டவதப் பதி வபரான்ற, இத ளரான மமன்க்கிற
ஆண்டில்  ஹேராரண்டரால் உருிபதி வேராக்கப்பட்ட ஒரு தவணைஇரராணுிபதி வே பராதகராப்பு அரகராகும், இத உருிபதி வேராக்கப்பட
பதி விபதி வேண்டுளரான மாளரான மெ ஜன FN பதி வகராரி ிபதி வேந்திருந்தத.
குறிப்பராக,
ளரான மதராழிரராளரகள்
ளரான மபராதஜ ஜனிபதி வேராக்ளரான மகடுப்பில்
சிக்க ஜன நேடிபதி வேடிக்வகக்கு எதிரராக ளரான மபருிபதி வேராரியராக அளிதத
முடிவிபதி வே கழுததளரான மநேரிதத விட்டு அிபதி வேரகள் மீத ஐபதி வரராப்பிய
ஒன்றியததின் சிக்க ஜன நேடிபதி வேடிக்வககவளத திணிதத, அிபதி வேரத
கிபதி வரக்க
கூட்டராளியரா ஜன
சிரிமராவின்
அரமராங்கதவத
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் உச்சிபதி வாளரான மெராந்த பராரராட்டியதற்குப் பின் ஜனர,
அிபதி வேர பராதகராக்கின்க்கிற ிபதி வேரக்க நேரன்கள் என் ஜனளரான மிபதி வேன்பதில்
எந்த மந்பதி வதகமும் இருக்க முடியராத. அிபதி வேர ிபதி வேரரராற்றப்
ளரான மபராய்வாளரான மெப்படுததவர
ளரான மகராண்டு
விவளயராடுகின்க்கிற,
ளரான மதராழிரராள
ிபதி வேரக்க
எதிரப்வப
ஏாளரான மெராற்றி
கழுததளரான மநேரிப்பதற்கராக
பதி வதசியிபதி வேராதததிற்கு
விண்ணைப்பம்
ளரான மமய்கின்க்கிற ஒரு முதரராளிததிபதி வே அரசியல்ிபதி வேராதியராிபதி வேரார.
ஆக, நோளரான மெத விாளரான மெரமகர ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானின் பதி வதசியிபதி வேராததவதப்
பராதகராதத “பதி வதமப்பற்வக்கிறயும் பதி வதசியிபதி வேராததவதயும் பதி வபராட்டுக்
குைப்பராதீரகள்” என்ற WSWS ஐ எச்மரிக்வக ளரான மமய்கிக்கிறரார.
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமராவ ஜன அம்பரப்படுததிபதி வேவத WSWS விட்டுவிட
பதி விபதி வேண்டும் என்பதராக இத ளரான மதரானிக்கிக்கிறத.
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரானுக்குக் கராட்டும் எதிரப்வபக் வகவிடும் எந்த
எண்ணைமும் WSWS க்கு இல்வர. ட்ளரான மரராட்ஸ்கிமததக்கும்
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான் பதி வபரான்க்கிற மக்திகளுக்கும் இவடயில் பிரிதத

நிற்கின்க்கிற பிளவிபதி வேத ளரான மதளிிபதி வேராக்கிக் கராட்டுிபதி வேதன் மூராளரான மெராக
பிரரான்சில் பதி வமராமலிம மாளரான மெததிபதி வேக் கட்சி (Parti de l’égalité
socialiste), மரிபதி வேபதி வதமரீதியராக
அதன் மபதி வகராதரக் கட்சிகள்
பதி வபரான்ற ளரான மதராழிரராள ிபதி வேரக்கததிற்கரா ஜன ஒரு ாளரான மெராற்றீட்வட
கட்டிளரான மயழுப்புிபதி வேதற்கராக
அத
பதி வபராரராடுகிக்கிறத.
பிற்பதி வபராக்குதத ஜனம் குவக்கிறந்ததராய் கராட்டுிபதி வேதற்கராக ிபதி வேராமகர
அதவ ஜன பதி வதமப்பற்ற என்ற அவைததராலும் அல்ரத
அவைக்கராாளரான மெல் பதி வபரா ஜனராலும், அிபதி வேர கூறிய அிபதி வேரத ளரான மமராந்த
பதி வதசியிபதி வேராத
நிவரப்பராட்வட
ாளரான மெறபரீசிரவ ஜன
ளரான மமய்ய
பதி விபதி வேண்டும் என்ற WSWS ஊக்குவிக்கிக்கிறத.
பதி வமராமலிமதவதயும்
ளரான மதராழிரராள
ிபதி வேரக்கததிற்கரா ஜன
ஒரு
அரசியல் சயராதீ ஜனாளரான மெரா ஜன பராததிரதவதயும் ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்
பகிரங்காளரான மெராக
நிரராகரிப்பவதபதி வயரா,
அல்ரத
பிரரான்சின்
இரண்டராம் உரகப் பதி வபராருக்கு முந்வதய பதி வதசியிபதி வேராத
அதிிபதி வேரதகளின்
பராரம்பரியதவத
பராதகராக்கின்க்கிற
பததிரிவகயராளர
எரிக்
ளரான மமபதி வாளரான மெரார
அல்ரத அரசியல்
மூபதி வரராபராயிபதி வேராதியரா ஜன பராட்ரிக் பூய்ஸ்பதி வமரான் பதி வபரான்க்கிற ிபதி வேரதமராரி
ஆளுவாளரான மெகளுடன்
அிபதி வேர
பரிபதி வேரராய்
நேட்புக்கிறவு
பராரராட்டுிபதி வேவதபதி வயரா இந்த ிபதி வேராமகர அரட்சியாளரான மெராக எடுததக்
ளரான மகராள்கிக்கிறரார.
ளரான மதளிிபதி வேராக
இருப்பத
என் ஜனளரான மிபதி வேன்க்கிறரால்,
ிபதி வேரும்நேராட்களில் PS இன் நிவரகுவரவுக்குப் பின் ஜனர
ளரான மாளரான மெபதி வரரான்பதி வமரான்
இடத-மராரி
அரசியலுக்கராகப்
பதி வபராரராடப்பதி வபராிபதி வேதில்வர,
ாளரான மெராக்கிறராக
பதி வதசியிபதி வேராதம்
என்க்கிற
நேஞ்சிவ ஜன
அடிப்பவடயராகக்
ளரான மகராண்டு
ளரான மதராழிரராள
ிபதி வேரக்கதவத ளரான மிபதி வேறப்பதி வபற்க்கிறவும் பிளவுபடுததவுபதி வாளரான மெ அிபதி வேர
முவ ஜனகிக்கிறரார
என்பதற்கரா ஜன
ஒரு
ளரான மதளிிபதி வேரா ஜன
அவடயராளக்குறியராய் இந்த உக்கிறவுகள் அவாளரான மெந்திருக்கிக்கிறத.

