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பொதுக் கூட்டம:
மக்ரரானுக்கு எதிரான ரொராட்டத்தில
முன்ரனாக்கி பகி செலலும ொம் பாதும் பாதை என்ன?

Parti de l'égalité socialiste,   26 Mai 2017

மே 7  இல ஜனாதிபதியாக மேர்ந்தேடுக்கப்பட்டேற்க பின்னர்,  இோனுவல
ேக்மகானின் உடனடியான நடவடிக்்கககள,  அவர் ஜனநாயகத்்கே
பாதுகாப்பார் என்றும நவ-பாசிச மேசிய முன்னணியின் எழுச்சி்கய ேடுத்து
நிறுத்துவார் என்றதுோன மோசடியான கூற்றுக்கக
அமபலப்படுத்தியிருக்கின்றன.  “மேசிய ஐக்கியம” என்ற மபரில FN க்கம
அேன் மோலவிய்கடந்ே மவட்பாககான ேரின் லு தபன்னுக்கம உகத்ே
ககலில “கடியகசு வணக்கம” தசலுத்தி அவர் ் ஞாயிறன்று ேனது தவற்ற
உ்கக்கயத் தோடங்கினார்.

ேக்மகானது இ்கடேருவுகால அணியானது,  அவரும ஒரு அ்கேச்சகாக
தசயற்பட்டிருந்ே,  இப்மபாது தவளிச்தசலலும ஜனாதிபதி பிகான்சுவா
ஹாலண்டின் மசாசலிஸ்ட் கட்சி (PS) அகசாங்கத்தின் திட்டநிக்கல மேலும
விரிவுபடுத்திச் தசலவோக இருக்கம.  இது ேக்மகானது
பிற்மபாக்கத்ேனோன நிகழ்ச்சி நிக்கல சுருக்கோய் விரிவுபடுத்தி காட்டத்
தோடங்கியுளகது.  அடிப்ப்கட ஜனநாயக உரி்கேக்கக
இ்கடநிறுத்தி்கவப்போக இருக்கின்ற பிகான்சின் அவசககால சட்ட
நி்கலயின் கீழ் நி்கலநிறுத்ேப்பட்ட மபாலிஸ் நி்கலநிறுத்ேங்க்கக அவர்
இன்னும தீவிகப்படுத்ே இருக்கிறார்.  தசலவந்ேர்களுக்க வரிக்கக
தவட்டுவேற்கம,  மபாலிஸ்காகர்கள எண்ணிக்்கக்கய 10,000  மும சி்கறப்
படுக்்கககளின் எண்ணிக்்கக்கய 15,000  மும அதிகப்படுத்துவேற்கம,
அத்துடன் சிரியா,  ஈகாக் ேற்றும ோலியில மபார்க்கக தோடர்வேற்கம
அவர் திட்டமிடுகிறார்.

எலலாவற்றுக்கம மேல,  பாரிய ஆர்ப்பாட்டங்க்ககயும தபருவாரியான
ேக்கள எதிர்ப்்கபயும எதிர்தகாண்ட நி்கலயிலும கூட பலவந்ேோக
திணிக்கப்பட்டிருந்ேோன PS அகசாங்கத்தின் தோழிலாகர் சட்டத்்கே
அடிப்ப்கடயாகக் தகாண்ட உத்ேகவுக்கக ஒருேகப்பாகத் திணித்து
ஒப்பந்ேங்க்கக ஒழித்துக் கட்டுவது, மவ்கல மநகங்க்கக கூட்டுவது ேற்றும
சமூகநல தசலவுக்கக தவட்டுவது ஆகியவற்்கறச் தசய்து தோழிலாக
வர்க்கத்துடனான ஒரு மோேலுக்க ேக்மகான் திட்டமிட்டு வருகிறார்.

விச்சி ஆட்சியின் நாஜி ஒத்து்காஜி ஒத்துழைப்புவாதிககது வாரிசுகளுக்க ேக்மகான்
வணக்கம தசலுத்திய்கேயானது, தோழிலாக வர்க்கத்துக்க எதிகான ேனது
சலு்ககக்கக நி்கலநிறுத்திக் தகாளவேற்காக பாசிச பிற்மபாக்கடன்
ஒத்து்காஜி ஒத்துழைப்பேற்க எப்மபாதும ேயாகாய் இருக்கின்ற பிதகஞ்சு
முேலாளித்துவத்தின் உண்்கேயான அங்கலட்சணத்்கே
அமபலப்படுத்துவோக இருக்கிறது.  ஹாலண்ட் ேனது அகசாங்கத்திற்க
தவறுப்பு தபருகிவந்ேேன் ேத்தியிலும லு தபன்்கன மீண்டும மீண்டும
எலிமச ஜனாதிபதி ோளி்ககக்க அ்காஜி ஒத்துழைத்து எப்படி FN ஐ
வகர்த்தேடுத்ோமகா,  அ்கேப் மபாலமவ ேக்மகானும ேனது பிற்மபாக்க
திட்டநிகலுக்கான ஒரு அகசியல அடித்ேகோக அதிவலதுக்கக
அங்கீகரிக்கவும ஊக்கவிக்கவும நமபிக்்கக தகாண்டிருக்கிறார்.

ேக்மகான் தோழிலாக வர்க்கத்தின் தவடிப்பார்ந்ே சமூக எதிர்ப்புக்க
முகமதகாடுக்கிறார்.  வாக்காகர்களில பன்னிகண்டு சேவீேம மபர் இகண்டு

மவட்பாகர்களுக்கோன ேேது எதிர்ப்்கப தவளிப்படுத்தும தபாருட்டு
தவற்று வாக்கக்கக அலலது தசலலாே வாக்கக்கக பதிவுதசய்ேனர். 18
முேல 24 வயோமனாரில 34 சேவீேம மபர், 25 முேல 34 வயோமனாரில 32
சேவீேம மபர்,  மவ்கலவாய்ப்பற்மறாரில 35  சேவீேம மபர்,  ேற்றும
உடலு்காஜி ஒத்துழைப்புத் தோழிலாகர்களில 32  சேவீேம மபர் உளளிட
ேக்களதோ்ககயில தபருவாரியாமனார் வாக்களிக்கவில்கல.  ேக்மகானுக்க
வாக்களித்ேவர்களில, கிட்டத்ேட்ட பாதிப் மபர் (43  சேவீேம மபர்) ோங்கள
லு தபன்னுக்க எதிகாக வாக்களித்மோமே ேவிக ேக்மகானுக்க ஆேகவாக
அலல என்று தேரிவித்ேனர்,  மஜான் லூக் தேமலான்மசானுக்க
வாக்களித்ேவர்களில 40  சேவீேம மபர் இகண்டாம சுற்றல
வாக்களிக்கவில்கல.

இந்ே அபிவிருத்திகள நான்காம அகிலத்தின் அ்கனத்துலகக் கழுவின்
பிதகஞ்சு பிரிவான மசாசலிச சேத்துவக் கட்சியின் (PES) நி்கலப்பாட்்கட
சரிதயன நிரூபணம தசய்கின்றன.  ேக்மகானும அலலது சட்டேன்றத்தில
ேக்மகான் ஆேகவாகர்களுடனான பாகாளுேன்றக் கூட்டணிகளும FN இடம
இருந்து ஜனநாயகத்்கேப் பாதுகாக்கம என்போன பிக்கேகளுக்க எதிகான
விேத்தில பிதகஞ்சு ஜனாதிபதித் மேர்ேலின் இகண்டாம சுற்்கற
தசயலூக்கத்துடன் புறக்கணிப்பேற்க அது அ்காஜி ஒத்துழைப்பு விடுத்திருந்ேது. 

தோழிலாகர்கள மேர்ே்கல புறக்கணிக்க மவண்டும,  இகண்டு
மவட்பாகர்களுக்கம எதிகாய் அணிதிகக மவண்டும என்று PES

அ்காஜி ஒத்துழைப்புவிடுத்ேது.  அது,  தோழிலாக வர்க்கத்தின் அகசியல நன்கவ
உயர்த்தி,  அே்கன வகவிருக்கம மபாகாட்டங்களுக்க ேயாரிப்பு
தசய்வேற்காக அவ்வாறு அ்காஜி ஒத்துழைப்பு விடுத்திருந்ேது.  தோழிலாக வர்க்கம
முகமதகாடுக்கின்ற அகசியல தநருக்கடி்கய எந்ே மேர்ேல ேந்திகத்்கேக்
தகாண்டும தீர்க்க முடியாது.  அேற்க ோறாய்,  இந்ேப் மபாகாட்டங்களில
தோழிலாக வர்க்கத்துக்க அவசியோக இருக்கின்ற ஒரு புகட்சிகக
ே்கல்கே்கய கட்டிதயழுப்புவேற்க அடித்ேகோக இருக்கமவண்டிய ஒரு
ோர்க்சிச ேற்றும சர்வமேசிய முன்மனாக்கி்கன வாஜி ஒத்துழைங்கவமே ்கேயோன
பிகச்சி்கனயாக இருக்கிறது என்ப்கே அது வலியுறுத்தியது.

மசாசலிச சேத்துவக் கட்சிக்கம பிகான்சில இடது-சாரி அகசிய்கல
பிகதிநிதித்துவம தசய்வோக பல ேசாப்ேங்ககாக கூற வரும PS ஐ
சுற்றச்சூழ்ந்திருந்ே அ்கேப்புகளுக்கம இ்கடயில ஒரு வர்க்கப் பிகவு
பிரித்து நிற்கிறது.  PS ேற்றும வலது-சாரி கடியகசுக் கட்சி்கய ்கேயோகக்
தகாண்டு இயங்கிய பிகான்சின் அகசியல ஸ்ோபகம நி்கலக்கலந்து
மபாயிருக்கம நி்கலயில,  தோழிலாக வர்க்கத்தின் எதிர்ப்்கப சிேறடித்து
அே்கன ேக்மகானுக்கான ஆேகவு என்னும முட்டுச் சந்துக்கள
தசலுத்துவேற்காக இந்ேக் கழுக்கள தோழிற்படுகின்றன.

France  insoumise (அடிபணியா பிகான்ஸ்) இயக்கத்தின் மஜான் லூக்
தேமலான்மசான்,  ஸ்காலினிச பிதகஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சி (PCF)  ேற்றும
புதிய முேலாளித்துவ-எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA)  மபான்ற சக்திகள
தோழிலாகர்கள மபாகாடுவேற்க அடிப்ப்கடயான எந்ே ஒரு



மவ்கலத்திட்டத்்கேயும முன்தனடுக்க ேறுத்ேன.  ஜ ஜூன் 11  ேற்றும ஜ ஜூன் 18
ஆகிய மேதிகளில சட்டேன்றத் மேர்ேலுக்க பிகான்ஸ் ேயாகாகின்ற
நி்கலயில, இ்கவ, தோழிலாக வர்க்கத்்கே பலமவறு முேலாளித்துவ-சார்பு
பாகாளுேன்ற கூட்டுக்களுடன் கட்டிப்மபாடுவேற்க மு்கனந்து வருகின்றன.

இகண்டாவது சுற்றுக்க முன்பாக,  ேக்மகானின் பிகேேகாக தசயலபட
ஆமலாச்கன தேரிவித்திருந்ே தேமலான்மசான்,  இப்மபாது,  வாக்காகர்கள
ஒரு “புதிய பாகாளுேன்ற தபருமபான்்கே”்கய உருவாக்கம தபாருட்டு
“சமூக ேற்றும சூாஜி ஒத்துழைலியல ேனிே”த்தின் அடிப்ப்கடயில சட்டேன்ற
மேர்ேலகளில மபாட்டியிடுகின்ற France  insoumise இன் மவட்பாகர்களுக்க
வாக்களிக்க மவண்டும என்று மகாருகிறார்.  PCF இன் ே்கலவகான பியர்
மலாமகான் “ஏப்கல 23  அன்று வாக்கசீட்டு தபட்டிகளில ஒரு புதிய இடது
பிறந்ே நமபிக்்கக்கய வலுப்படுத்துவேற்க”  -அோவது,  தேமலான்மசானின்
இயக்கத்தின் அடிப்ப்கடயில- அ்காஜி ஒத்துழைப்பு விடுத்ோர்.

NPA, “நேது சமூக ேற்றும ஜனநாயக உரி்கேக்கக ஐக்கியப்பட்டு நின்று
பாதுகாப்பேற்கான ஒரு முன்னணி”்கயக் கட்டிதயழுப்ப அ்காஜி ஒத்துழைப்பு
விடுக்கிறது.  ேக்மகான் மீது NPA என்னோன் விேர்சனங்க்கக
தகாண்டிருந்ோலும,  NPA ஆேரிக்கின்ற சிரியப் மபா்கக ேக்மகான்
மூர்க்கோக நடத்துகின்ற ேட்டத்திற்க அவ்கக ஆேரிப்பதும
்ககமகார்த்திருக்கம.

இத்ே்ககய முன்தோழிவுகள,  தோழிலாக வர்க்கத்தின் மீது PS உடன்
தோடர்பு்கடய அ்கேப்புகளின் மேலாதிக்கத்்கே தோடர்ந்து
பகாேரிப்பேற்காக தசய்யப்படுகின்ற சிடுமூஞ்சித்ேனோன ேற்றும
பிற்மபாக்கத்ேனோன சூழ்ச்சிககாகம.  இ்கவ எந்ேவிேத்திலும தோழிலாக
வர்க்கம அதிகாகத்்கேக் ்ககப்பற்றுவேற்கான மபாகாட்டத்திற்தகன ஒரு
புகட்சிகக மசாசலிச மவ்கலத்திட்டத்்கே முன்தனடுப்பதில்கல என்பதுடன்,
ேக்மகானுக்கான சமூக எதிர்ப்்கப பிகதிநிதித்துவம தசய்வோக லு தபன்
மேற்தகாளளும ஜனகஞ்சகவாே நடிப்புக்கக சவால தசய்வதுமில்கல.
சமூகநல மச்கவகள,  சுகாோகப் பகாேரிப்பு ேற்றும மவ்கலகள மீோன
ோக்கேலகளுக்க பதிலக்கக மகாரிய காகணத்ோலும,  அந்ேப் பதிலக்கக
வாஜி ஒத்துழைங்கவேற்க PS, தேமலான்மசான் ேற்றும NPA தகாண்டிருக்கம திறன்
மீது அவர்கள நமபிக்்கக இாஜி ஒத்துழைந்திருக்கின்ற காகணத்ோலும லு தபன்னுக்க
வாக்களித்திருக்கம ஏகாகோன தோழிலாகர்க்கக,  மசாசலிசப் போ்ககக்க
மீண்டும தவன்தறடுப்பேற்க எந்ேவிேோன மூமலாபாயத்்கேயும அவர்கள
முன்தனடுப்பதில்கல. 

“இடதின்”  பக்கம நிற்போக கூறக் தகாளளும ஸ்ோபகக் கட்சிகள
எேனிடமும உ்காஜி ஒத்துழைக்கம ேக்களுக்க வாஜி ஒத்துழைங்கவேற்க எதுவுமே இல்கல.
இந்ே முட்டுச்சந்ோனது,  ட்தகாட்ஸ்கிசத்்கேயும புகட்சிகக ோர்க்சிசத்்கேயும
நிகாகரித்ேேன் அடிப்ப்கடயில பிகான்சில நான்காம அகிலத்தில இருந்து
முறத்துக் தகாண்டு தசன்ற கட்சிகளின் திவாலநி்கலயினது
வி்ககதபாருகாகம. 1968  மே-ஜ ஜூன் தபாது மவ்கலநிறுத்ேத்திற்கப் பின்னர்

1971  இல PS ஸ்ோபிக்கப்பட்டது முேலாக அக்கட்சியுடன் இ்கவ கூட்டணி
மசர்ந்து வந்திருக்கின்றன என்பமோடு,  தோழிலாக வர்க்கம சுயாதீனோக
புகட்சிககோக அணிதிகட்டப்படுவேன் அடிப்ப்கடயிலான எந்ே உண்்கேயான
முற்மபாக்க ோற்றீடும விலக்கி்கவக்கப்படுகின்றோன ஒரு அகசியல
கட்ட்கேப்்கபயும உருவாக்கின.

தேமலான்மசானின் பரிணாேவகர்ச்சி இேற்க ஆகச்சிறந்ே ஒரு
உோகணோகம.  இவர் ஆகமபத்தில,  PS ஐ கட்டிதயழுப்புவேற்க உேவும
தபாருட்டு, 1971  இல ICFI இல இருந்து முறத்துக் தகாண்டிருந்ே பியர்
லமமபரின் OCI இல இ்கணந்ோர்.  1976  இல PS இல இ்கணந்ே
தேமலான்மசான்,  PS இன் ஜனாதிபதி பிகான்சுவா மித்திமகானுக்க ஒரு
முக்கியோன ஆமலாசககாக ஆனமோடு,  அேன்பின் PS இன் ஒரு
தசனட்டகாகவும அ்கேச்சகாகவும ஆனார்,  அேன்பின் 2008  இல PS இன்
ஒரு கன்்கனயுடன் பிரிந்து தசலல முன்னர், PCF உடன் இ்கணந்து இடது
முன்னணி்கய (Front de gauche) ஸ்ோபகம தசய்ோர்.

தோழிலாக வர்க்கத்தில ஒரு புகட்சிகக ோர்க்சிச முன்னணி ப்கட்கய
மீண்டும கட்டிதயழுப்புவது என்பமே முன்னிருக்கம ்கேயோன
பிகச்சி்கனயாகம.  பிகான்சிலும ேற்றும ஐமகாப்பாதவங்கிலும ஆளும
வர்க்கத்திற்கம தோழிலாகர்களுக்கம இ்கடயில தவடிப்பான சமூக
மோேலகள ேயாரிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன.  இந்ேப் மபாகாட்டங்கள
தோழிற்சங்க அதிகாகத்துவத்தில இருந்து சுயாதீனோய் ஒழுங்க்கேக்கப்பட
மவண்டும என்பமோடு ஒரு புகட்சிகக முன்மனாக்கம வாஜி ஒத்துழைங்கப்பட மவண்டும.

கஷ்ய புகட்சிக்க ஒரு நூறு ஆண்டுகளின் பின்னர்,  புகட்சிககப் பா்கேக்க
மீண்டும திருமபுவமே தோழிலாக வர்க்கத்திற்க இருக்கின்ற ஒமக
முன்மநாக்கிய பா்கேயாகம என்ப்கே PES வலியுறுத்துகிறது.  தோழிலாக
வர்க்கத்தின் புகட்சிகக முன்னணிப் ப்கடயாக, பிகான்சில 1917 இல தலனின்
ேற்றும ட்தகாட்ஸ்கி ே்கல்கேயிலான மபாலஷிவிக் கட்சி முன்தனடுத்ே
மசாசலிச ேற்றும சர்வமேச மவ்கலத்திட்டத்திற்கம ICFI ஆல
பாதுகாக்கப்படுகின்ற ட்தகாட்ஸ்கிசப் பாகமபரியத்திற்கோன பிகதிநிதியாக
மசாசலிச சேத்துவக் கட்சி ேன்்கன முன்நிறுத்துகிறது. 

ேக்மகான் கறத்ே எங்ககது பகப்பாய்வுடன் உடன்படுகின்ற
தோழிலாகர்களும இ்கக் ஞர்களும PES க்க ஆேகவளிக்க
முன்வகமவண்டும,  எேது மவ்கலத்திட்டத்்கே படிக்க மவண்டும,  பிகான்சில
தோழிலாக வர்க்கத்தின் அகசியல முன்னணிப்ப்கடயாக PES  ஐ
கட்டிதயழுப்புவேற்கான மபாகாட்டத்தில மோளமசக மவண்டும. 

உலக மபார் அபாயத்திற்கம சிக்கன நடவடிக்்ககக்கம எதிகாக,  பிகான்சில
இப் மபாகாட்டத்்கே மசாசலிச சர்வமேசிய முன்மனாக்கின் அடித்ேகத்தில
தவற்றககோக முன்தனடுக்க, சமூக பிகச்சி்கனக்க ஒரு புகட்சிகக வி்கட்கய
மேடும தோழிலாகர்கள இ்கக் ஞர்க்கக இப் தபாதுக்கூட்டத்தில
கலந்துதகாளளுோறு அ்காஜி ஒத்துழைப்பு விடுக்கின்மறாம.

இடம: l’Auberge de jeunesse Yves Robert 
20, Esplanade Nathalie Sarraute (Face au 43, rue Pajol) 

   750018 PARIS 
          Métro:  Marx Dormoy (12),  La chapelle (2),   Riquet (7)   Autobus: 35, 60, 65
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