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மக்ரரோனுக்கு எதிரோன ராோரோட்டத்தில
முன்ரனோக்கி க்கி சாக்கி செலலும் ாோ்லும் பாதல்லும் பாதை என்ன?
Alex Lantier, 9 May 2017
ஞாயிறன்ற இரவ ஜனாதிபதிதியாக தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டேற்க
பின்னர், இமானுவல மக்தரானின் உடனடிதியான நடவடிக்்கககள,
அவர் ஜனநாதியகத்்கேப் பாதுகாப்பார் என்றம நவ-பாசிச தேசிதிய
முன்னணியின் எழுச்சி்கதிய ேடுத்து நிறத்துவார் என்றதுமான
தமாசடிதியான கூற்றக்கக அமபலப்படுத்தியிருக்கின்றன. “தேசிதிய
ஐக்கிதியம” என்ற தபரில FN க்கம அேன் தோலவிதிய்கடந்ே
தவட்பாகரான மரின் லு தபன்னுக்கம உரத்ே கரலில “கடிதியரச
வணக்கம” தசலுத்தி அவர் ஞாயிறன்ற ேனது தவற்ற
உ்கர்கதியத் தோடங்கினார்.
தநற்ற மக்தரானது இ்கடமருவகால அணிதியானது, அவரும ஒரு
அ்கமச்சராக தசதியற்பட்டிருந்ே, இப்தபாது தவளிச்தசலலும
ஜனாதிபதி பிரான்சவா சுவா ஹாலண்டின் தசாசலிஸ்ட் கட்சி (PS)
அரசாங்கத்தின் திட்டநிர்கல தமலும விரிவபடுத்திச் தசலவோக
இருக்கம, மக்தரானது பிற்தபாக்கத்ேனமான நிகழ்ச்சி நிர்கல
சருக்கமாய் விரிவபடுத்தி காட்டத் தோடங்கியுளகது. அடிப்ப்கட
ஜனநாதியக உரி்கமக்கக இ்கடநிறத்தி்கவப்போக இருக்கின்ற
பிரான்சின் அவசரகால சட்ட நி்கலயின் கீழ் நி்கலநிறத்ேப்பட்ட
தபாலிஸ் நி்கலநிறத்ேங்க்கக அவர் இன்னும தீவிரப்படுத்ே
இருக்கிறார். தசலவந்ேர்களுக்க வரிக்கக தவட்டுவேற்கம,
தபாலிஸ்காரர்கள எண்ணிக்்கக்கதிய 10,000
மும சி்கறப்
படுக்்கககளின்
எண்ணிக்்கக்கதிய
15,000
மும
அதிகப்படுத்துவேற்கம, அத்துடன் சிரிதியா, ஈராக் மற்றம
மாலியில தபார்க்கக தோடர்வேற்கம அவர் திட்டமிடுகிறார்.
பிரேமர் பேவிக்க மக்தரான் பரிசீலித்து வரும ஆளு்கமக்கக
பார்த்ோதல அவர் ஒரு வலது-சாரி அரசாங்கத்திற்க ேதியாரிப்ப
தசய்து தகாண்டிருப்பது தேளிவாகி விடுகிறது. Le Havre ஐ
தசர்ந்ே தகாலிச தமதியர் எடுவார்ட் பிலிப், சர்வதேச நாணதிய
நிதிதியத்தின் ே்கலவி கிறஸ்டின் லகார்ட், மற்றம தசாசலிஸ்ட்
கட்சியின்
நீதித்து்கறகடந்ே
படுதகா்கலத்
திட்டத்தில
சுவா ஹாலண்டுடன் தநருக்கமாய் இ்கணந்து தசதியற்பட்ட PS
அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்ப அ்கமச்சரான தஜான்-ஈவ் லு
திரிததியான் ஆகிததியாரும இந்ேப் பட்டிதியலில இடமதபறகின்றனர்.
எலலாவற்றக்கம
தமல,
பாரிதிய
ஆர்ப்பாட்டங்க்ககயும
தபருவாரிதியான மக்கள எதிர்ப்்கபயும எதிர்தகாண்ட நி்கலயிலும
கூட பலவந்ேமாக திணிக்கப்பட்டிருந்ேோன PS அரசாங்கத்தின்
தோழிலாகர் சட்டத்்கே அடிப்ப்கடதியாகக் தகாண்ட உத்ேரவக்கக
ஒருேரப்பாகத் திணித்து ஒப்பந்ேங்க்கக ஒழித்துக் கட்டுவது,
தவ்கல தநரங்க்கக கூட்டுவது மற்றம சமூகநல தசலவக்கக
தவட்டுவது ஆகிதியவற்்கறச் தசய்து தோழிலாக வர்க்கத்துடன்
ஒரு தமாேலுக்க மக்தரான் திட்டமிட்டு வருகிறார்.
விச்சி ஆட்சியின் நாஜி ஒத்து்காஜி ஒத்துழைப்பவாதிககது வாரிசகளுக்க
மக்தரான்
வணக்கம
தசலுத்திதிய்கமதியானது,
தோழிலாக

வர்க்கத்துக்க எதிரான ேனது சலு்ககக்கக நி்கலநிறத்திக்
தகாளவேற்காக
பாசிச
பிற்தபாக்கடன்
ஒத்து்காஜி ஒத்துழைப்பேற்க
எப்தபாதும ேதியாராய் இருக்கின்ற பிதரஞ்ச முேலாளித்துவத்தின்
உண்்கமதியான
அங்கலட்சணத்்கே
அமபலப்படுத்துவோக
இருக்கிறது. சுவா ஹாலண்ட் ேனது அரசாங்கத்திற்க தவறப்ப
தபருகிவந்ேேன் மத்தியிலும லு தபன்்கன மீண்டும மீண்டும
எலிதச ஜனாதிபதி மாளி்ககக்க அ்காஜி ஒத்துழைத்து எப்படி FN ஐ
வகர்த்தேடுத்ோதரா, அ்கேப் தபாலதவ மக்தரானும ேனது
பிற்தபாக்க திட்டநிரலுக்கான ஒரு அரசிதியல அடித்ேகமாக
அதிவலதுக்கக அங்கீகரிக்கவம ஊக்கவிக்கவம நமபிக்்கக
தகாண்டிருக்கிறார்.
மக்தரான் தோழிலாக வர்க்கத்தின் தவடிப்பார்ந்ே சமூக
எதிர்ப்பக்க முகமதகாடுக்கிறார். வாக்காகர்களில பன்னிரண்டு
சேவீேம தபர் இரண்டு தவட்பாகர்களுக்கமான ேமது எதிர்ப்்கப
தவளிப்படுத்தும தபாருட்டு தவற்ற வாக்கக்கக அலலது
தசலலாே வாக்கக்கக பதிவதசய்ேனர். 18 முேல 24
வதியோதனாரில 34 சேவீேம தபர், 25 முேல 34 வதியோதனாரில 32
சேவீேம தபர், தவ்கலவாய்ப்பற்தறாரில 35 சேவீேம தபர், மற்றம
உடலு்காஜி ஒத்துழைப்பத் தோழிலாகர்களில 32 சேவீேம தபர் உளளிட
மக்களதோ்ககயில
தபருவாரிதியாதனார்
வாக்களிக்கவில்கல.
மக்தரானுக்க வாக்களித்ேவர்களில, கிட்டத்ேட்ட பாதிப் தபர் (43
சேவீேம தபர்) ோங்கள லு தபன்னுக்க எதிராக வாக்களித்தோதம
ேவிர மக்தரானுக்க ஆேரவாக அலல என்ற தேரிவித்ேனர்,
தஜான் லூக் தமதலான்தசானுக்க வாக்களித்ேவர்களில 40
சேவீேம தபர் இரண்டாம சற்றல வாக்களிக்கவில்கல.
இந்ே அபிவிருத்திகள நான்காம அகிலத்தின் அ்கனத்துலகக்
கழுவின் பிதரஞ்ச பிரிவான தசாசலிச சமத்துவக் கட்சியின் (PES)
நி்கலப்பாட்்கட சரிததியன நிரூபணம தசய்கின்றன. மக்தரானும
அலலது சட்டமன்றத்தில மக்தரான் ஆேரவாகர்களுடனான
பாராளுமன்றக்
கூட்டணிகளும
FN
இடம
இருந்து
ஜனநாதியகத்்கேப் பாதுகாக்கம என்போன பிர்கமகளுக்க எதிரான
விேத்தில பிதரஞ்ச ஜனாதிபதித் தேர்ேலின் இரண்டாம சற்்கற
தசதியலூக்கத்துடன்
பறக்கணிப்பேற்க
அது
அ்காஜி ஒத்துழைப்ப
விடுத்திருந்ேது.
தோழிலாகர்கள தேர்ே்கல பறக்கணிக்க தவண்டும, இரண்டு
தவட்பாகர்களுக்கம எதிராய் அணிதிரக தவண்டும என்ற PES
அ்காஜி ஒத்துழைப்பவிடுத்ேது. அது, தோழிலாக வர்க்கத்தின் அரசிதியல
நன்கவ உதியர்த்தி, அே்கன வரவிருக்கம தபாராட்டங்களுக்க
ேதியாரிப்ப தசய்வேற்காக அவ்வாற அ்காஜி ஒத்துழைப்ப விடுத்திருந்ேது.
தோழிலாக வர்க்கம முகமதகாடுக்கின்ற அரசிதியல தநருக்கடி்கதிய
எந்ே தேர்ேல ேந்திரத்்கேக் தகாண்டும தீர்க்க முடிதியாது. அேற்க
மாறாய், இந்ேப் தபாராட்டங்களில தோழிலாக வர்க்கத்துக்க
அவசிதியமாக
இருக்கின்ற
ஒரு
பரட்சிகர
ே்கல்கம்கதிய

கட்டிததியழுப்பவேற்க அடித்ேகமாக இருக்கதவண்டிதிய ஒரு
மார்க்சிச மற்றம சர்வதேசிதிய முன்தனாக்கி்கன வாஜி ஒத்துழைங்கவதே
்கமதியமான
பிரச்சி்கனதியாக
இருக்கிறது
என்ப்கே
அது
வலியுறத்திதியது.

காரணத்ோலும லு தபன்னுக்க வாக்களித்திருக்கம ஏராகமான
தோழிலாகர்க்கக,
தசாசலிசப்
போ்ககக்க
மீண்டும
தவன்தறடுப்பேற்க எந்ேவிேமான மூதலாபாதியத்்கேயும அவர்கள
முன்தனடுப்பதில்கல.

தசாசலிச சமத்துவக் கட்சிக்கம பிரான்சில இடது-சாரி அரசிதிய்கல
பிரதிநிதித்துவம தசய்வோக பல ேசாப்ேங்ககாக கூற வரும PS
ஐ சற்றச்சூழ்ந்திருந்ே அ்கமப்பகளுக்கம இ்கடயில ஒரு வர்க்கப்
பிகவ பிரித்து நிற்கிறது. PS மற்றம வலது-சாரி கடிதியரசக்
கட்சி்கதிய ்கமதியமாகக் தகாண்டு இதியங்கிதிய பிரான்சின் அரசிதியல
ஸ்ோபகம நி்கலக்கலந்து தபாயிருக்கம நி்கலயில, தோழிலாக
வர்க்கத்தின் எதிர்ப்்கப சிேறடித்து அே்கன மக்தரானுக்கான
ஆேரவ என்னும முட்டுச் சந்துக்கள தசலுத்துவேற்காக இந்ேக்
கழுக்கள தோழிற்படுகின்றன.

“இடதின்” பக்கம நிற்போக கூறக் தகாளளும ஸ்ோபகக் கட்சிகள
எேனிடமும உ்காஜி ஒத்துழைக்கம மக்களுக்க வாஜி ஒத்துழைங்கவேற்க எதுவதம
இல்கல. இந்ே முட்டுச்சந்ோனது, ட்தராட்ஸ்கிசத்்கேயும பரட்சிகர
மார்க்சிசத்்கேயும நிராகரித்ேேன் அடிப்ப்கடயில பிரான்சில
நான்காம அகிலத்தில இருந்து முறத்துக் தகாண்டு தசன்ற
கட்சிகளின் திவாலநி்கலயினது வி்ககதபாருகாகம. 1968 தமஜ ஜூன் தபாது தவ்கலநிறத்ேத்திற்கப் பின்னர் 1971 இல PS
ஸ்ோபிக்கப்பட்டது முேலாக அக்கட்சியுடன் இ்கவ கூட்டணி
தசர்ந்து வந்திருக்கின்றன என்பதோடு, தோழிலாக வர்க்கம
சதியாதீனமாக
பரட்சிகரமாக
அணிதிரட்டப்படுவேன்
அடிப்ப்கடயிலான எந்ே உண்்கமதியான முற்தபாக்க மாற்றீடும
விலக்கி்கவக்கப்படுகின்றோன ஒரு அரசிதியல கட்ட்கமப்்கபயும
உருவாக்கின.

France insoumise (அடிபணிதியா

பிரான்ஸ்) இதியக்கத்தின் தஜான்
லூக் தமதலான்தசான், ஸ்ராலினிச பிதரஞ்ச கமயூனிஸ்ட் கட்சி
(PCF) மற்றம பதிதிய முேலாளித்துவ-எதிர்ப்பக் கட்சி (NPA) தபான்ற
சக்திகள தோழிலாகர்கள தபாராடுவேற்க அடிப்ப்கடதியான எந்ே
ஒரு தவ்கலத்திட்டத்்கேயும முன்தனடுக்க மறத்ேன. ஜ ஜூன் 11
மற்றம ஜ ஜூன் 18 ஆகிதிய தேதிகளில சட்டமன்றத் தேர்ேலுக்க
பிரான்ஸ்
ேதியாராகின்ற
நி்கலயில,
இ்கவ,
தோழிலாக
வர்க்கத்்கே
பலதவற
முேலாளித்துவ-சார்ப
பாராளுமன்ற
கூட்டுக்களுடன் கட்டிப்தபாடுவேற்க மு்கனந்து வருகின்றன.
இரண்டாவது சற்றக்க முன்பாக, மக்தரானின் பிரேமராக
தசதியலபட ஆதலாச்கன தேரிவித்திருந்ே தமதலான்தசான்,
இப்தபாது,
வாக்காகர்கள
ஒரு
“பதிதிய
பாராளுமன்ற
தபருமபான்்கம”்கதிய உருவாக்கம தபாருட்டு “சமூக மற்றம
சூாஜி ஒத்துழைலிதியல மனிே”த்தின் அடிப்ப்கடயில சட்டமன்ற தேர்ேலகளில
தபாட்டியிடுகின்ற France insoumise இன் தவட்பாகர்களுக்க
வாக்களிக்க தவண்டும என்ற தகாருகிறார். PCF இன்
ே்கலவரான பிதியர் தலாதரான் “ஏப்ரல 23 அன்ற வாக்கசீட்டு
தபட்டிகளில ஒரு பதிதிய இடது பிறந்ே நமபிக்்கக்கதிய
வலுப்படுத்துவேற்க” -அோவது, தமதலான்தசானின் இதியக்கத்தின்
அடிப்ப்கடயில- அ்காஜி ஒத்துழைப்ப விடுத்ோர்.
“நமது
சமூக
மற்றம
ஜனநாதியக
உரி்கமக்கக
ஐக்கிதியப்பட்டு நின்ற பாதுகாப்பேற்கான ஒரு முன்னணி”்கதியக்
கட்டிததியழுப்ப அ்காஜி ஒத்துழைப்ப விடுக்கிறது. மக்தரான் மீது NPA
என்னோன்
விமர்சனங்க்கக
தகாண்டிருந்ோலும,
NPA
ஆேரிக்கின்ற சிரிதியப் தபா்கர மக்தரான் மூர்க்கமாக நடத்துகின்ற
மட்டத்திற்க அவ்கர ஆேரிப்பதும ்ககதகார்த்திருக்கம.
NPA,

இத்ே்ககதிய முன்தமாழிவகள, தோழிலாக வர்க்கத்தின் மீது PS
உடன் தோடர்ப்கடதிய அ்கமப்பகளின் தமலாதிக்கத்்கே தோடர்ந்து
பராமரிப்பேற்காக தசய்தியப்படுகின்ற சிடுமூஞ்சித்ேனமான மற்றம
பிற்தபாக்கத்ேனமான சூழ்ச்சிககாகம. இ்கவ எந்ேவிேத்திலும
தோழிலாக
வர்க்கம
அதிகாரத்்கேக்
்ககப்பற்றவேற்கான
தபாராட்டத்திற்தகன ஒரு பரட்சிகர தசாசலிச தவ்கலத்திட்டத்்கே
முன்தனடுப்பதில்கல
என்பதுடன்,
மக்தரானுக்கான
சமூக
எதிர்ப்்கப பிரதிநிதித்துவம தசய்வோக லு தபன் தமற்தகாளளும
ஜனரஞ்சகவாே நடிப்பக்கக சவால தசய்வதுமில்கல. சமூகநல
தச்கவகள, சகாோரப் பராமரிப்ப மற்றம தவ்கலகள மீோன
ோக்கேலகளுக்க பதிலக்கக தகாரிதிய காரணத்ோலும, அந்ேப்
பதிலக்கக வாஜி ஒத்துழைங்கவேற்க PS, தமதலான்தசான் மற்றம NPA
தகாண்டிருக்கம திறன் மீது அவர்கள நமபிக்்கக இாஜி ஒத்துழைந்திருக்கின்ற

தமதலான்தசானின் பரிணாமவகர்ச்சி இேற்க ஆகச்சிறந்ே ஒரு
உோரணமாகம. இவர் ஆரமபத்தில, PS ஐ கட்டிததியழுப்பவேற்க
உேவம தபாருட்டு, 1971 இல ICFI இல இருந்து முறத்துக்
தகாண்டிருந்ே பிதியர் லமதபரின் OCI இல இ்கணந்ோர். 1976 இல
PS இல இ்கணந்ே தமதலான்தசான், PS இன் ஜனாதிபதி
பிரான்சவா மித்திதரானுக்க ஒரு முக்கிதியமான ஆதலாசகராக
ஆனதோடு, அேன்பின் PS இன் ஒரு தசனட்டராகவம
அ்கமச்சராகவம ஆனார், அேன்பின் 2008 இல PS இன் ஒரு
கன்்கனயுடன் பிரிந்து தசலல முன்னர், PCF உடன் இ்கணந்து
இடது முன்னணி்கதிய (Front de gauche) ஸ்ோபகம தசய்ோர்.
தோழிலாக வர்க்கத்தில ஒரு பரட்சிகர மார்க்சிச முன்னணி
ப்கட்கதிய மீண்டும கட்டிததியழுப்பவது என்பதே முன்னிருக்கம
்கமதியமான
பிரச்சி்கனதியாகம.
பிரான்சிலும
மற்றம
ஐதராப்பாதவங்கிலும
ஆளும
வர்க்கத்திற்கம
தோழிலாகர்களுக்கம இ்கடயில தவடிப்பான சமூக தமாேலகள
ேதியாரிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. இந்ேப் தபாராட்டங்கள
தோழிற்சங்க
அதிகாரத்துவத்தில
இருந்து
சதியாதீனமாய்
ஒழுங்க்கமக்கப்பட தவண்டும என்பதோடு ஒரு பரட்சிகர
முன்தனாக்கம வாஜி ஒத்துழைங்கப்பட தவண்டும.
ரஷ்திய பரட்சிக்க ஒரு நூற ஆண்டுகளின் பின்னர், பரட்சிகரப்
பா்கேக்க மீண்டும திருமபவதே தோழிலாக வர்க்கத்திற்க
இருக்கின்ற ஒதர முன்தநாக்கிதிய பா்கேதியாகம என்ப்கே PES
வலியுறத்துகிறது. தோழிலாக வர்க்கத்தின் பரட்சிகர முன்னணிப்
ப்கடதியாக, பிரான்சில 1917 இல தலனின் மற்றம ட்தராட்ஸ்கி
ே்கல்கமயிலான தபாலஷிவிக் கட்சி முன்தனடுத்ே தசாசலிச
மற்றம
சர்வதேச
தவ்கலத்திட்டத்திற்கம
ICFI
ஆல
பாதுகாக்கப்படுகின்ற
ட்தராட்ஸ்கிசப்
பாரமபரிதியத்திற்கமான
பிரதிநிதிதியாக
தசாசலிச
சமத்துவக்
கட்சி
ேன்்கன
முன்நிறத்துகிறது. மக்தரான் கறத்ே எங்ககது பகப்பாய்வடன்
உடன்படுகின்ற தோழிலாகர்களும இ்ககஞர்களும PES க்க
ஆேரவளிக்க தவண்டும, அேன் தவ்கலத்திட்டத்்கே படிக்க
தவண்டும, பிரான்சில தோழிலாக வர்க்கத்தின் அரசிதியல
முன்னணிப்ப்கடதியாக
அே்கனக்
கட்டிததியழுப்பவேற்கான
தபாராட்டத்தில தோளதசர தவண்டும என்ற நாங்கள அ்காஜி ஒத்துழைப்ப
விடுக்கின்தறாம.

