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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி தபதி தேர்பதி தேல
நடநடைரபறவிருக்கும் ரப ஜனாழுதில
Alex Lantier, 6 May 2017
பிரரான்சில, ஒரு முன்கண்டிரராத அரசியல அரசியல் ந அரசியல் நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும
ஜன அரசியல் நெராயக
உரிிமமகிமைகளை
நிறுத்தி
ிமுத்தி வைத்திருக்கும
ஒரு
அுத்தி வைசரகராலநிிமலயின் கீழும  அரசியல் நெராிமைகளை  அரசியல் நெிமநாளை நடைஅரசியல் நளை நடைபெறவிருக்கும ஜனராதிளை நடைபெதித்
 ததர்தல இறுதிச் சுற்றில ளை நடைபெத்து மிலலியன் கணக்கரான மக்கள
ுத்தி வைராக்களிக்க இருக்கிறரார்கள.  தசராசலிஸ்ட் கட்சி மற்றும குடியரசுக்
கட்சி ஆகிய அரசராங்கத்திற்கரான பிரரான்சின் இரண்டு ளை நடைபெராரமளை நடைபெரியமரான
கட்சிகளின்
 துத்தி வைட்ளை நடைபெராைகளைர்களும
அரசியல் நுத்தி வைளி தயற்றப்ளை நடைபெட்டிருக்கின்றனர்.
ஆயினும, ுத்தி வைராக்கராைகளைர்கள முகமஅரசியல் நகராடுக்கும அரசியல் நதரிுத்தி வைரானது பிரரான்சின்
ஆளும
உயரடுக்கின்
மீதரான
ளை நடைபெதிலளிக்க
முடியராத
குற்றப்ளை நடைபெத்திரிிமகிமய அரசியல் நகராண்டிருக்கிறது.
ஒரு ளை நடைபெக்கத்தில, இரண்நாளை நடைராம உலகப்  தளை நடைபெராரின் சமயத்து பிரரான்சின்
 அரசியல் நெராஜி ஒத்துிமத்துழைப்புுத்தி வைராத ஆட்சியின் ுத்தி வைழிுத்தி வைந்த  ததசியமுன்னணிிமயச்
 தசர்ந்த மரின் லு அரசியல் நளை நடைபென் நிற்கிறரார்.  தளை நடைபெரார் மற்றும ளை நடைபெராதுகராப்புுத்தி வைராதத்தின்
ஒரு  ததசியுத்தி வைராத “முதலில அஅரசியல் நமரிக்கரா”  துத்தி வைிமலத்திட்நாளை நடைத்தின்
அடிப்ளை நடைபெிமநாளை நடையில அரசியல் நநாளை நடைரானராலட் ட்ரமப்  ததர்ுத்தி வைராகியிருந்திமத மரின் லு
அரசியல் நளை நடைபென் ளை நடைபெராரராட்டியிருந்தரார் என்ளை நடைபெ ததராடு, பிரரான்ஸின் பிரதரான ுத்தி வைர்த்தகக்
கூட்நாளை நடைராளியரான  தஜர்மனிக்கு மிக அதிகப்ளை நடைபெட்சமரான அரசியல் நளை நடைபெராருைகளைராதரார
 தசதராரத்ிமத உண்நாளை நடைராக்கும ுத்தி வைிமகயில பிரரான்ஸ் ஐ தரராப்பிய
ஒன்றியத்ிமதயும யூ தரராிமுத்தி வையும ிமகவிடுுத்தி வைதற்கு அிமத்துழைப்புவிடுக்கிறரார்.
அரசியல் நசராந்த
 அரசியல் நெராட்டில
ஒரு
ளை நடைபெராசிச
 தளை நடைபெராலிஸ்
சர்ுத்தி வைராதிகராரத்ிமத
அிமமப்ளை நடைபெதற்கும,
புலமஅரசியல் நளை நடைபெயர்ிமுத்தி வை
திமநாளை நடைஅரசியல் நசய்ுத்தி வைதற்கும,
ளை நடைபெராரிய
 தசராதிமனகிமைகளை  அரசியல் நெநாளை நடைத்துுத்தி வைதற்கும மற்றும பிஅரசியல் நரஞ்சுக் குத்துழைந்ிமதகைகளைராக
இலலராவிட்நாளை நடைரால
அுத்தி வைர்கள
இலுத்தி வைசமராக
கலவி
கற்ளை நடைபெிமத
நிறுத்துுத்தி வைதற்கும
அுத்தி வைர்
 தசராசலிஸ்ட்
கட்சியின்
அுத்தி வைசரகரால
நிிமலிமயயும ளை நடைபெராரிய மின்னணு  துத்தி வைவு எந்திரத்ிமதயும ளை நடைபெயன்ளை நடைபெடுத்திக்
அரசியல் நகராளுத்தி வைரார்.
லு அரசியல் நளை நடைபென்னின் எதிரராளியரான, PS ஆதரவு அரசியல் நளை நடைபெற்ற ுத்தி வைங்கியராைகளைரும
இப் தளை நடைபெராது அரசியல் நஜயிக்கும நிிமலயில இருப்ளை நடைபெுத்தி வைரராக கருதப்ளை நடைபெடுளை நடைபெுத்தி வைருமரான
இமரானுுத்தி வைல
மக் தரரான்
FN க்கரான
ஒரு
மராற்றீடு
அலல.
 தஜர்மனியினதும, அஅரசியல் நமரிக்கராவில ஜன அரசியல் நெராயகக் கட்சியினதும ஒரு
கூட்நாளை நடைராளியரான மக் தரரான், சிரியரா, ுத்தி வைநாளை நடைஅரசியல் நகராரியரா மற்றும ரஷ்யராவுக்கு
எதிரரான  த அரசியல் நெட் தநாளை நடைராவின்  தளை நடைபெரார் முிமனப்புக்கு -இது அணுஆயுத
சக்திகளுக்கு இிமநாளை நடையிலரான  தளை நடைபெராருக்கு தூண்டிவிநாளை நடை அச்சுறுத்துகிறதுஆதருத்தி வைளிக்கிறரார் என்ளை நடைபெ ததராடு கட்நாளை நடைராய இரராணுுத்தி வை  தசிமுத்தி வைிமய மீண்டும
அரசியல் நகராண்டுுத்தி வைருுத்தி வைதற்கும அிமத்துழைப்பு விடுக்கிறரார். அரசியல் நசராந்த  அரசியல் நெராட்டில அுத்தி வைர்
அுத்தி வைசரகராலநிிமலிமய அரசியல் நதராநாளை நடைர்ந்து ளை நடைபெரராமரிக்கவும, அரசியல் நளை நடைபெராது சுகராதரார
ளை நடைபெரராமரிப்பு மற்றும ஓய்வூதியங்கள உளளிநாளை நடை இருளை நடைபெதராம நூற்றராண்டில
ஐ தரராப்பிய
அரசியல் நதராழிலராைகளைர்கள
ளை நடைபெல
திமலமுிமற
கராலமரான
 தளை நடைபெராரராட்நாளை நடைங்களின் மூலமராக அரசியல் நளை நடைபெற்அரசியல் நறடுத்த ஒப்ளை நடைபெந்தங்கள மற்றும சமூக

உரிிமமகிமைகளை
கிழித்அரசியல் நதறிுத்தி வைதற்கும
அுத்தி வைசரகரால
நிிமலிமயயும
அதனுநாளை நடைன் PS இன் அரசியல் நுத்தி வைறுப்புக்குரிய அரசியல் நதராழிலராைகளைர் சட்நாளை நடைத்ிமதயும
ளை நடைபெயன்ளை நடைபெடுத்துுத்தி வைதற்கும  த அரசியல் நெராக்கம அரசியல் நகராண்டுளைகளைரார்.
எந்த  துத்தி வைட்ளை நடைபெராைகளைர் அரசியல் நுத்தி வைன்றராலும, நிதி மூலதனத்தின்  அரசியல் நெலன்கிமைகளை
பிரதிநிதித்துுத்தி வைம அரசியல் நசய்கின்றதும,  அரசியல் நெராட்டிற்குள ுத்தி வைர்க்கப்  தளை நடைபெரார் மற்றும
எலிமலகளுக்கு அரசியல் நுத்தி வைளி தய ஏகராதிளை நடைபெத்தியப்  தளை நடைபெரார் ஆகியுத்தி வைற்றின் ஒரு
 துத்தி வைிமலத்திட்நாளை நடைத்திற்கு
அர்ப்ளை நடைபெணித்து
அரசியல் நகராண்நாளை நடைதுமரான
ஒரு
அரசராங்கத்தரா தல தய பிரரான்ஸ் ஆைகளைப்ளை நடைபெடுுத்தி வைதராய் இருக்கும. ளை நடைபெத்துக்கு
ஏழு ுத்தி வைராக்கராைகளைர்கள,  துத்தி வைட்ளை நடைபெராைகளைர்களின் அரசியல் நதரிவு குறித்து  தகராளை நடைபெம
அரசியல் நகராண்டிருக்கும
நிிமலயில,
பிரரான்ஸிலும
மற்றும
ஐ தரராப்ளை நடைபெராஅரசியல் நுத்தி வைங்கிலும புரட்சிகரப் ளை நடைபெரிமராணங்களுநாளை நடைனரான ுத்தி வைர்க்க
 தமராதலரானது தயராரிக்கப்ளை நடைபெட்டுக் அரசியல் நகராண்டிருக்கிறது.
ஸ்ரராலிஸ்ட்டுக்கள  தசராவியத் ஒன்றியத்ிமத கிமலத்ததற்கு பிந்ிமதய
கராலநூற்றராண்டு கரால  தளை நடைபெரார் மற்றும ஐ தரராப்பிய ஒன்றிய சிக்கன
 அரசியல் நெநாளை நடைுத்தி வைடிக்ிமககளுக்கு பின்னர், பிஅரசியல் நரஞ்சு மக்களில மூன்றில இரண்டு
 தளை நடைபெர் ுத்தி வைர்க்கப்  தளை நடைபெராரராட்நாளை நடைம ுத்தி வைராழ்வின் அன்றராநாளை நடை யதரார்த்தமராக
இருப்ளை நடைபெதராகக் கூறுகின்றனர். 2008  துத்தி வைரால ஸ்டீரீட் அரசியல் நளை நடைபெராறிவுக்குப்
பின்னர் கட்நாளை நடைவிழ்ந்திருந்த சமூக மற்றும அரசியல் நளை நடைபெராருைகளைராதரார அரசியல் நளை நடைபெராறிிமுத்தி வைத்
தவிர்த்த  துத்தி வைறு எதிமனயும அறிந்திரராத இிமைகளைஞர்கள மத்தியில,
ஐயத்திற்கிநாளை நடைமிலலராத
ஒரு
புரட்சிகர
ம தனராநிிமல
அரசியல் நளை நடைபெருகிக்
அரசியல் நகராண்டிருக்கிறது.
சமீளை நடைபெத்தில நூறராயிரக்கணக்கரான ஐ தரராப்பிய இிமைகளைஞர்கள மத்தியில
எடுக்கப்ளை நடைபெட்நாளை நடை
ஐ தரராப்பிய
ஒன்றியத்தின்
“Generation
What”
கருத்துக்கணிப்பில, 34 ுத்தி வையதுக்கு குிமறந்த பிஅரசியல் நரஞ்சு இிமைகளைஞர்களில
61 சதவீதம  தளை நடைபெர் தராங்கள அரசியல அிமமப்புமுிமறக்கு எதிரரான ஒரு
“அரசியல் நளை நடைபெரும அைகளைவிலரான எழுச்சி”யில ளை நடைபெங் தகற்க விருப்ளை நடைபெத்துநாளை நடைன்
இருப்ளை நடைபெதராகத் அரசியல் நதரிவித்தனர். பிரிட்நாளை நடைன், ஸ்வீநாளை நடைன்,  த அரசியல் நெரார் துத்தி வை,
ஃபின்லராந்து, இத்தராலி, ஸ்அரசியல் நளை நடைபெயின், கிரீஸ்,  தளை நடைபெரார்ச்சுகல, ஹங் தகரி,
ளை நடைபெல தகரியரா மற்றும ரு தமனியரா ஆகிய  அரசியல் நெராடுகளில 60 சதவீதத்துக்கு
அதிகமரான இிமைகளைஞர்கள இ தத ளை நடைபெதிிமல அளித்திருந்தனர்.
 அரசியல் நெரான்கராம அகிலத்தின் அிமனத்துலகக் குழுவின் பிஅரசியல் நரஞ்சு பிரிுத்தி வைரான
 தசராசலிச சமத்துுத்தி வைக் கட்சி (The Parti de l’égalité socialiste - PES)
ஞராயிறன்றரான இரண்நாளை நடைராம-சுற்று ுத்தி வைராக்களிப்ிமளை நடைபெ அரசியல் நசயலூக்கத்துநாளை நடைன்
புறக்கணிக்க அிமத்துழைப்பு விடுக்கிறது. இந்த நிிமலப்ளை நடைபெராநாளை நடைரானராது,
தனி அரசியல் நெளை நடைபெர்கள ுத்தி வைராக்களிக்கராது விடுுத்தி வைதற்கரான அிமத்துழைப்பில இருந்து
முற்றிலும  துத்தி வைறுளை நடைபெட்நாளை நடைதராகும.
அரசியல் நதராழிலராைகளைர்கள
மற்றும
இிமைகளைஞர்கள
மத்தியில
இரண்டு
 துத்தி வைட்ளை நடைபெராைகளைர்கிமைகளையும எதிர்ப்ளை நடைபெதற்கு  தசராசலிச சமத்துுத்தி வைக் கட்சி (PES)

விடுக்கும அிமத்துழைப்ளை நடைபெரானது, அடிப்ளை நடைபெிமநாளை நடை அரசியல  தகராட்ளை நடைபெராடுகளில
 துத்தி வைரூன்றியதராகும. ஒரு நூற்றராண்டுக்கும அதிகமரான கராலத்து
சர்ுத்தி வை ததச ுத்தி வைர்க்கப்  தளை நடைபெராரராட்நாளை நடைத்தின் ஒட்டுஅரசியல் நமராத்த அனுளை நடைபெுத்தி வைமும, ஒரு
முதலராளித்துுத்தி வைக் கட்சியுநாளை நடைன்  ததர்தல கூட்நாளை நடைணிகளுக்கு நுிமத்துழைுத்தி வைதன்
அரசியலரீதியரான
மரணகரமரான
பின்விிமைகளைவுகிமைகளை
எடுத்துக்கராட்டியிருக்கிறது. ஒரு முதலராளித்துுத்தி வைக் கட்சி மிகவும
பிற் தளை நடைபெராக்கரானதராய் இருப்ளை நடைபெதராக அரசியல் நசராலலி அதன் அரசியல் நுத்தி வைற்றிிமயத் தடுக்க,
நிதி மூலதனத்தின்  துத்தி வைஅரசியல் நறராரு பிற் தளை நடைபெராக்குக் கட்சிக்கு அரசியல் நதராழிலராைகளை
ுத்தி வைர்க்கத்ிமத கீழ்ப்ளை நடைபெடியச் அரசியல் நசய்ுத்தி வைதரானது மீண்டும மீண்டும அரசியல
 தளை நடைபெரழிவுக் தக இட்டுச் அரசியல் நசன்றிருக்கிறது. இந்த முிமறயும அதில எந்த
மராற்றமும இருக்கப்  தளை நடைபெராுத்தி வைதிலிமல. இத்திமகய அரசியலுக்கு ஒரு
அரசியல தர்க்கமும இருக்கிறது. மக் தரரான்  ததர்தலில அரசியல் நுத்தி வைற்றி
அரசியல் நளை நடைபெற்றரால, அுத்தி வைரது அரசராங்கத்ிமத  ததராற்கடிக்க துத்தி வைரா தூக்கிவீச துத்தி வைரா
 தளை நடைபெராரராநாளை நடைக் கூநாளை நடைராது, இலிமலஅரசியல் நயன்றரால FN அதிகராரத்துக்கு ுத்தி வைந்து
விடும என்ளை நடைபெதராக ுத்தி வைரும அரசியல் நெராட்களில அரசியல் நதராழிலராைகளைர்களிநாளை நடைம கூறப்ளை நடைபெடும.
அரசியல் நதராழிலராைகளை ுத்தி வைர்க்கம முகமஅரசியல் நகராடுக்கின்ற அரசியல அரசியல் ந அரசியல் நெருக்கடிிமய
தீர்க்கக் கூடியதரான புத்திசராலித்தனமரான  ததர்தல தந்திரம என்று
எதுவுமிலிமல.  ததர்தல புறக்கணிப்புக்கரான அிமத்துழைப் தளை நடைபெ சரியரானது,
ஏஅரசியல் நனன்றரால அது அரசியல் நதராழிலராைகளை ுத்தி வைர்க்கத்தின் அரசியல  அரசியல் நெனிமுத்தி வை
உயர்த்துுத்தி வை ததராடு ுத்தி வைரவிருக்கும  தளை நடைபெராரராட்நாளை நடைங்களுக்கு அதிமனத்
தயராரிப்பு அரசியல் நசய்கிறது.
இந்தப்  தளை நடைபெராரராட்நாளை நடைங்களுக்கு அுத்தி வைசியமரான ஒரு மரார்க்சிச மற்றும
சர்ுத்தி வை ததச முன் தனராக்ிமக ுத்தி வைத்துழைங்குுத்தி வைதும அரசியல் நதராழிலராைகளை ுத்தி வைர்க்கத்தில
புரட்சிகர திமலிமமிமயக் கட்டிஅரசியல் நயழுப்புுத்தி வைது தம இன்றியிமமயராத
பிரச்சிிமனயராகும.
அரசியல் நசன்றமுிமற 2002 இல  தஜரான்-மரி லு அரசியல் நளை நடைபென்னுக்கும ஜராக்
சிரராக்குக்கும இிமநாளை நடையில இறுதிச்சுற்று  அரசியல் நெிமநாளை நடைஅரசியல் நளை நடைபெற்ற  தளை நடைபெராது FN ஐ
தடுத்துநிறுத்துுத்தி வைதராகச் அரசியல் நசராலலி ஒரு ுத்தி வைலது-சராரி அரசியலுத்தி வைராதியின்
பின்னரால PS உநாளை நடைன் இிமணந்த “அதி இநாளை நடைது” கட்சிகைகளைராக
அரசியல் நசராலலப்ளை நடைபெடுளை நடைபெிமுத்தி வை உளளிட்நாளை நடை ஒட்டுஅரசியல் நமராத்த அரசியல ஸ்தராளை நடைபெகமும
அணிுத்தி வைகுத்ததில இருந் தத பிரரான்சில அரசியல் நதராழிலராைகளைர்கள ளை நடைபெலரும இந்த
முடிவுக்கு ுத்தி வைந்து விட்நாளை நடைனர். அரசியல் நதராழிலராைகளை ுத்தி வைர்க்கத்தின் மீதரான
தராக்குதலகள தீவிரப்ளை நடைபெட்நாளை நடைிமம, ளை நடைபெராரமளை நடைபெரிய ஆளும கட்சிகள
 தமலதிகமராய் ுத்தி வைலது  த அரசியல் நெராக்கி  அரசியல் நெகர்ந்திமம மற்றும  அரசியல் நெுத்தி வை -ளை நடைபெராசிஸ்டுகளின்
அரசியல் நசலுத்தி வைராக்கு அரசியல் நதராநாளை நடைர்ச்சியராக ுத்தி வைைகளைர்ச்சி கண்நாளை நடைிமம ஆகியிமுத்தி வை தய அதன்
விிமைகளைவுகைகளைராய் இருந்தன.
இந்த
 ததர்தல
மற்றும
அதிமன
உருுத்தி வைராக்கிய
அரசியல
அிமமப்புமுிமற ஆகியுத்தி வைற்றின் ஒட்டுஅரசியல் நமராத்த பிற் தளை நடைபெராக்குத்தனமரான
கட்நாளை நடைிமமப்ிமளை நடைபெயும நிரராகரிப்ளை நடைபெது அுத்தி வைசியமராகும. ஞராயிறன்றரான இறுதிச்
சுற்ிமற அரசியல் நசயலூக்கத்துநாளை நடைன் புறக்கணிப்ளை நடைபெதில அரசியல் நதராநாளை நடைங்கி அரசியல் நதராழிலராைகளை
ுத்தி வைர்க்கம தனது அரசியல் நசராந்த சுயராதீனமரான அரசியல மராற்றீட்டிிமன
முன்அரசியல் நனடுக்க  துத்தி வைண்டும.
 தஜரான் லூக் அரசியல் நம தலரான் தசரானின் அடிளை நடைபெணியரா பிரரான்ஸ் (UF) இயக்கம
மற்றும புதிய முதலராளித்துுத்தி வை-எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA)  தளை நடைபெரான்ற சக்திகள,
“குிமறந்த தீிமம” ுத்தி வைராதத்திற்கு தமிமம தகுத்தி வைிமமத்துக் அரசியல் நகராண்டு
மக் தரரானுக்கு
எதிரராக
இநாளை நடைதுளை நடைபெக்கத்தில
இருந்து
எழுகின்ற
புரட்சிகரமரான எதிர்ப்ிமளை நடைபெ தடுத்துநிறுத்துுத்தி வைதில அரசியல் நுத்தி வைற்றிகராண்கிற
மட்நாளை நடைத்திற்கு
அிமுத்தி வை
FN
ஐ
ுத்தி வைலுப்ளை நடைபெடுத்துுத்தி வைிமத
மட்டு தம
அரசியல் நசய்துஅரசியல் நகராண்டிருக்கின்றன என PES எச்சரிக்கிறது.  ததர்தலில இந்த

 தளை நடைபெராலி-இநாளை நடைது
சக்திகளின்
நிிமலப்ளை நடைபெராநாளை நடைரானது
தங்கிமைகளை
ஒ தர
ஸ்தராளை நடைபெகவி தரராதக் கட்சியராக கராட்டிக் அரசியல் நகராளுத்தி வைதற்கு  அரசியல் நெுத்தி வை -ளை நடைபெராசிஸ்டுகள
அரசியல் நசய்கின்ற முயற்சிகிமைகளை ுத்தி வைலுப்ளை நடைபெடுத்த மட்டு தம அரசியல் நசய்யும என்ளை நடைபெ ததராடு,
மக் தரரான் அரசியல் நுத்தி வைற்றிஅரசியல் நளை நடைபெற்று அுத்தி வைரது அரசியல் நதராழிலராைகளை-ுத்தி வைர்க்க வி தரராதக்
அரசியல் நகராளிமககளின் கராரணமராக ளை நடைபெராரிய சமூக எதிர்ப்பு தூண்நாளை நடைப்ளை நடைபெடுகின்ற
 தளை நடைபெராது அந்த  அரசியல் நெுத்தி வை-ளை நடைபெராசிஸ்டுகளின் அரசியல் நசலுத்தி வைராக்கு அதிகரிப்ளை நடைபெதற்கும இது
ுத்தி வைழிஅரசியல் நசய்து அரசியல் நகராடுக்கும.
அரசியல் நம தலரான் தசரானின் நிிமலப்ளை நடைபெராநாளை நடைரானது அரசியல அரசியல் நளை நடைபெராறுப்புணர்ிமுத்தி வை
 தகராிமத்துழைத்தனமராய் ிமகதுறப்ளை நடைபெதராகும. அுத்தி வைர் 20 சதவீத ுத்தி வைராக்குகிமைகளைப்
அரசியல் நளை நடைபெற்றிருந்தரார். அவ்ுத்தி வைராறிருந்தும, மக் தரராிமன ஆதரித்தரால தனது
ுத்தி வைராக்கராைகளைர்களிிமநாளை நடை தய தரான் மதிப்ிமளை நடைபெத் அரசியல் நதராிமலக்க  த அரசியல் நெரும என்று
அஞ்சி மக் தரராிமன அரசியல் நுத்தி வைளிப்ளை நடைபெிமநாளை நடையராக ஆதரிக்க அுத்தி வைர் மறுக்கின்ற
அ தத த அரசியல் நெரத்தில, மக் தரரான் மற்றும லு அரசியல் நளை நடைபென் இருுத்தி வைருக்கும எதிரரான
அரசியல் நதராழிலராைகளை ுத்தி வைர்க்கத்தின் அணிதிரட்நாளை நடைிமலத் தடுப்ளை நடைபெதற்கராக தன்னரால
இயன்ற அத்திமனிமயயும அுத்தி வைர் அரசியல் நசய்து அரசியல் நகராண்டிருக்கிறரார். ஜ ஜூன்
சட்நாளை நடைமன்ற  ததர்தலகளில UF  தளை நடைபெராட்டியிநாளை நடை அிமத்துழைப்பு விடுத்ததன்
பின்னர், மக் தரரானின் பிரதமரராக தரான் விருப்ளை நடைபெத்துநாளை நடைன் இருப்ளை நடைபெதராகவும
அரசியல் நமலன் தசரான் அறிவித்தரார்.
மக் தரரானின் திமலிமமயில ஒரு ளை நடைபெராரிய இரராணுுத்தி வைப் அரசியல் நளை நடைபெருக்கமும ஒரு
மூர்க்கமரான அரசியல் நுத்தி வைளியுறவுக் அரசியல் நகராளிமகயும முன்அரசியல் நனடுக்கப்ளை நடைபெடுகின்ற
அ தத சமயத்தில, உள அரசியல் நெராட்டுக் அரசியல் நகராளிமகிமய அரசியல் நம தலரான் தசரான்
ளை நடைபெரார்த்துக் அரசியல் நகராளைகளை விருமபுகிறரார் என்ளை நடைபெிமத அரசியல் நதளிுத்தி வைராக்கும விதமரான
இத்திமகயஅரசியல் நதராரு அறிக்ிமக, அிமமதிிமயயும சமூக சமத்துுத்தி வைத்ிமதயும
எதிர் த அரசியல் நெராக்கும ுத்தி வைராக்கராைகளைர்களுக்கு UF ம அதன் கூட்நாளை நடைராளிகளும ஒரு
முட்டுச் சந்தராக துத்தி வை இருக்கிறரார்கள என்ளை நடைபெிமத தய கராட்டுகிறது.
மற்றும LR ஐச் சுற்றிய ளை நடைபெிமத்துழைய அரசியல அிமமவு
உருக்குிமலகின்ற நிிமலயில, PS மற்றும அதன் சுற்றுுத்தி வைட்நாளை நடைத்தில
இருந்து  அரசியல் நெனவுநாளை நடைன் முறித்துக் அரசியல் நகராளுத்தி வைதும புரட்சிகரப் ளை நடைபெராிமதக்கு
திருமபுுத்தி வைது தம அரசியல் நதராழிலராைகளைர்களின் முன் தன இருக்கின்ற ஒ தரஅரசியல் நயராரு
ளை நடைபெராிமதயராகும. பிஅரசியல் நரஞ்சு அரசியல ஸ்தராளை நடைபெகத்தின் முற்றுமுதலரான
முட்டுச்
சந்தரானது,
 தளை நடைபெரார்
மற்றும
சர்ுத்தி வைராதிகராரம
என்ற
அதலளை நடைபெராதராைகளைத்திற்குள
மூழ்கிக்
அரசியல் நகராண்டிருக்கின்ற
உலக
முதலராளித்துுத்தி வை அிமமப்புமுிமறயின் ஒரு மரண அரசியல் ந அரசியல் நெருக்கடியில
 துத்தி வைரூன்றியிருக்கிறது.
PS

மக் தரரான் மற்றும FN ஆகியுத்தி வைற்றுக்கு எதிரரான ஒரு புரட்சிகர
எதிர்த்தராக்குதிமல முன்அரசியல் நனடுப்ளை நடைபெதற்கு, அரசியல் நதராழிலராைகளை ுத்தி வைர்க்கத்திற்கு
அதன் அரசியல் நசராந்தக் கட்சியும அரசியல திமலிமமயும அத்தியராுத்தி வைசியமராய்
இருக்கிறது. அக் தநாளை நடைராளை நடைபெர் புரட்சியின் இந்த நூறராுத்தி வைது ஆண்டில, 1917
இல அரசியல் நலனின் மற்றும ட்அரசியல் நரராட்ஸ்கியின்  தளை நடைபெராலஷிவிக் கட்சியரால
முன்ிமுத்தி வைக்கப்ளை நடைபெட்நாளை நடை சமரசமற்ற  தசராசலிச மற்றும சர்ுத்தி வை ததசிய
 துத்தி வைிமலத்திட்நாளை நடைம மற்றும ICFI ஆல ளை நடைபெராதுகராக்கப்ளை நடைபெட்நாளை நடை ட்அரசியல் நரராட்ஸ்கிச
ளை நடைபெராரமளை நடைபெரியம ஆகியுத்தி வைற்றின் பிரதிநிதியராக  தசராசலிச சமத்துுத்தி வைக் கட்சி
(PES) தன்ிமன முன்நிறுத்திக் அரசியல் நகராளகிறது.  ததர்தல குறித்த PES இன்
ளை நடைபெகுப்ளை நடைபெராய்வுநாளை நடைன் உநாளை நடைன்ளை நடைபெடுகின்ற அரசியல் நதராழிலராைகளைர்கள மற்றும இிமைகளைஞர்கள
அிமத ஆதரிக்க  துத்தி வைண்டும என்றும, அதன்  துத்தி வைிமலத்திட்நாளை நடைத்ிமத
ளை நடைபெடித்து
பிரரான்சில
அரசியல் நதராழிலராைகளை
ுத்தி வைர்க்கத்தின்
அரசியல
முன்னணிப்ளை நடைபெிமநாளை நடையராக
அதிமனக்
கட்டிஅரசியல் நயழுப்புுத்தி வைதற்கரான
 தளை நடைபெராரராட்நாளை நடைத்தில அதனுநாளை நடைன் ிமக தகரார்க்க  துத்தி வைண்டும என்றும PES
உரிிமமயுநாளை நடைன் அிமத்துழைப்பு விடுகின்றது.
PS,

