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பிரரான்சில் சிக்கன நடவடிக்டவடிக்கககளுக்கரான
எதிர்ப்புக்க

மெலோரான்லோரான் லேசியவராே மபராறி அடவடிக்கெக்கிிறரார்
           By Anthony Torres ,         7 September 2017

மார்சசைய்யில் நடந்த அடிபணிடிபணியா பிியா பிரான்ஸ் (La France insoumise - LFI)

இடிபணியக்கத்தின் ் ககாசட வகுப்பில் நிசபில் நிறைவுசியா பிர ஆற்றிடிபணிய ் கரான்-லூக்
 மம் கமான்் கசைான்,  ரனாதிபதி இமானுவல் மக்் கியா பிரானின்  மதாழில் சைட்ட
விதிமுசபில் நிறைகள் மீதான தாக்குதசம எதிர்த்து முன் மமாழிந்த
மூ் கமாபாடிபணியமானது,  சிக்கன நடவடிக்சககளுக்கு எதிியா பிரான ் கபாியா பிராட்டத்தில்
முன் மசைல்வதற்குரிடிபணிய ஒரு பாசதசடிபணிய எதிர்் கநாக்கி வரும
 மதாழிமாளர்கள் மற்றும இசளஞர்களுக்கான ஒரு  மபாறிடிபணியாகும.

ஐ் கியா பிராப்பாவில்  மதாழிமாளர்கசள ஐக்கிடிபணியப்படுத்த என்ன
அவசிடிபணியப்படுகிபில் நிறை மதன்பில் நிறைால் சிக்கன நடவடிக்சககள் மற்றும
இியா பிராணுவவாதத்திற்கு எதிியா பிரான ஒரு புியா பிரட்சிகியா பிர ் கபாியா பிராட்டமாகும .  கண்டம
எங்கிலும சைமூக ் ககாபம அதிகரித்து வருகின்பில் நிறை நிசமயில்,

 மம் கமான்் கசைான் ஒரு புியா பிரட்சிகியா பிர மூ் கமாபாடிபணியத்சத எதிர்க்கிபில் நிறைார்.
உண்சமயில் அவர்,  மக்் கியா பிரான் அியா பிரசைாங்கத்திற்குள் நுசகுள் நுழையும ஒரு
மூ் கமாபாடிபணியத்திற்குப்  மபாருத்தமாக,  பி மியா பிரஞ்சு எல்சமகளுக்குள் ஒரு
 மவகுரனவாத மற்றும ் கதசிடிபணியவாத இடிபணியக்கத்சதத்  மதாடங்க
விருமபுகிபில் நிறைார். 

 மம் கமான்் கசைான் அவர் உசியா பிரயில்,  அவர் "ஒழுங்கசமந்த
 மதாழிமாளர்களின்"  முன் உசியா பிரடிபணியாற்பில் நிறைவில்சம,  மாபில் நிறைாக "மக்களின்"

முன்னால் உசியா பிரடிபணியாற்றுவதாக வலியுறுத்தினார்.  மக்் கியா பிரானுடன்
உத்தியா பிரவாசாணைகசளப் ் கபியா பிரம் கபசும  மதாழிற்சைங்க அதிகாியா பிரத்துவங்களது
 மதாழிமாளர்கள் மீதான அசமப்புரீதியிமான  மசைல்வாக்சக
முறிப்பதற்குப் ் கபாியா பிராடுவதற்கு பதிமாக,  அவர் அசத ஏற்றுக்
 மகாள்கிபில் நிறைார்.  ஆனால்  மதாழிற்சைங்கங்கள்  மபரிதும மதிப்பிகுள் நுழைந்துள்ளன
என்பசத அறிந்துள்ள  மம் கமான்் கசைான்,   மதாழிமாளர்களும
இசளஞர்களும  மதாழிற்சைங்கங்களில் இருந்து சுடிபணியாதீனமாக
அணிதிியா பிரண்டு விடுவார்க் களா என்று,  அவர்கசள அவியா பிரது
கட்டுப்பாட்டிமான ஒரு  மவகுரன இடிபணியக்கத்தினுள் பிசாணைத்து சவக்க
விருமபுகிபில் நிறைார்.

இதற்காக,   மதாழிமாளர்  மபாது கூட்டசமப்பு (CGT)  ஒழுங்கசமத்திருந்த
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு  மவளி் கடிபணிய,  ஓர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான அசகுள் நுழைப்பில்:

“மக்களுக்கு எதிியா பிராக ஒழுங்கசமக்கப்பட்டுள்ள சைமூக மற்றும ரனநாடிபணியக-

வி் கியா பிராத ஆட்சி சைதிக்கு எதிியா பிராக,  அவர்கள்,   மசைப்டமபர் 23  அன்று,

பாரீசரீஸை ஆக்கிியா பிரமிக்க ் கவண்டும,”  என்பில் நிறைார்.  அவர்  மதாடர்ந்து
கூறுசகயில்,  “ஒருசிம நாள் இியா பிரவுகளுக்குள்,  ஒட்டு மமாத்த  மதாழில்
விதிமுசபில் நிறைகளும அழிக்கப்பட்டுவிட்டது.  அவர்களுடன் கமந்துசியா பிரடிபணியாட
உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வகுள் நுழைங்கி இருந்தால்,  அது மிகவும சைக்தி
வாய்ந்ததாக இருந்திருக்கும,  ஆனால் முடிவில் அவர்களுக்கு  மவற்றி
கிசடக்கும என்பில் நிறைால் மட்டு் கம விவாதம சைாத்திடிபணிய மமன்று அவர்கள்
கருதுகிபில் நிறைார்கள்,” என்பில் நிறைார்.

 மம் கமான்் கசைான் மக்் கியா பிரானின்  மகாள்சககசள விமர்சித்தாலும,  அசத
அவர் ஒரு ் கபரினவாத முன்் கனாக்கிலிருந்து எதிர்க்கிபில் நிறைார்.  நாஜ
ஆக்கிியா பிரமிப்பின் கீழ் யூதர்களது நாடுகடத்தலில் பிியா பிரான்சுக்கு இருக்கும
 மபாறுப்சப ஏற்கன் கவ குசபில் நிறைத்துக் காட்டியுள்ள அவர்,  மக்் கியா பிரானின்

இியா பிராணுவ வியா பிரவு- மசைமவு திட்ட  மவட்டுகசள எதிர்த்து அவசியா பிர விமர்சித்த
இியா பிராணுவ தசமசம தளபதி பிடிபணியர் டு வில்லி் கடிபணிய இன் விமர்சைனங்கசளப்
புகழ்ந்துள்ளார்.  மக்் கியா பிரான்  மசைய்தசதப் ் கபாம் கவ,   மம் கமான்் கசைானும
அவியா பிரது நிசபில் நிறைவுசியா பிரயில், பிியா பிரான்சில் குசபில் நிறைந்த கூலியில் ் கவசம  மசைய்யும
கிகுள் நுழைக்கு ஐ் கியா பிராப்பிடிபணிய  மதாழிமாளர்கசளக் கண்டனம  மசைய்தார்.

மக்் கியா பிரானும ஒட்டு மமாத்த ஐ் கியா பிராப்பிடிபணிய முதமாளித்துவ வர்க்கமும சைமூக
் கதட்டங்கசள அழித்து வருகின்பில் நிறை நிசமயில்,  அவர்  மவளிநாட்டு
 மதாழிமாளர்கள் மீதான தாக்குதசமப் பிியா பிரத்் கடிபணியகமாக சுட்டிக்காட்டினார் :
“ மவளிநாட்டிலிருந்து வந்து ் கவசம  மசைய்துவிட்டுச்  மசைல்லும
 மதாழிமாளர்களின் அந்தஸ்சத ஏற்க முடிடிபணியாது,  நாம அசத ஏற்றுக்
 மகாண்ட் கத இல்சம,  நாம இந்நாட்டிற்கு  மபாறுப்பாக இருந்தால்,

இங்் கக பிியா பிரான்சில்  மவளிநாட்டிலிருந்து வந்து ் கவசம  மசைய்துவிட்டுச்
 மசைல்லும ஒரு  மதாழிமாளியும இருக்கக்கூடாது,” என்பில் நிறைார். 

இது குறிப்பாக, மக்் கியா பிரானின் தாக்குதல்களுக்கு எதிியா பிராக தங்களின் சைமூக
உரிசமகசளப் பாதுகாக்க முசனயும  மதாழிமாளர்களுக்கு
 மம் கமான்் கசைான் ஒரு அியா பிரசிடிபணியல் முட்டுச்சைந்சத முன் மமாழிகிபில் நிறைார்
என்பசதத்  மதளிவுபடுத்துகிபில் நிறைது.  அவியா பிரது முன்் கனாக்கிற்கும,  ஐ் கியா பிராப்பிடிபணிய
முதமாளித்துவத்திற்கு எதிியா பிரான  மதாழிமாள வர்க்கத்திற்கான ஒரு
் கசைாசைலிசை மற்றும புியா பிரட்சிகியா பிர மூ் கமாபாடிபணியத்திற்கும எந்த சைமபந்தமும
இல்சம.  இடிபணியல்பி் கம் கடிபணிய பி மியா பிரஞ்சு  மதாழிமாளர்களின் கூட்டாளிகளான
ஐ் கியா பிராப்பாவின் எஞ்சிடிபணிய பகுதிகள் மற்றும உம மகங்கிலும உள்ள
 மதாழிமாளர்களிடம இருந்து அவர்கசளப் பிரிக்கும ஒரு  மவகுரனவாத
இடிபணியக்கத்சத அவர் எசதச் சுற்றி அபிவிருத்தி  மசைய்டிபணிய கருதுகிபில் நிறைா் கியா பிரா ,
அத்தசகடிபணிய  மதாழிற்சைங்க  மவற்றுக்கூடுகசளக்  மகாண்டு
 மதாழிமாளர்களின் அணிதிியா பிரள்வுகளின் மீது ் கமமாளுசமசடிபணிய  மசைலுத்த
தன்சன இாணைங்கிக்  மகாள்கிபில் நிறைார்.

 மம் கமான்் கசைான் முன் மமாழிகின்பில் நிறை ் கதசிடிபணியவாத ் கநாக்குநிசம மற்றும
 மதாழிற்சைங்கங்கசளக்  மகாண்டு  மதாழிமாளர்கசளப் பிளவுபடுத்தல்
ஆகிடிபணியசவ ் கசைாசைலிசை சைமத்துவக் கட்சியிலிருந்து (PES) அவசியா பிர பிரிக்கும
வர்க்க இசட மவளிக்கு சைான்று பகிர்கின்பில் நிறைன.  அவசைியா பிரகாம நிசமயும
மற்றும 20  ஆம நூற்பில் நிறைாண்டில் தசமமுசபில் நிறைகளாக  மதாழிமாள வர்க்கம
் கபாியா பிராடி  மவன்பில் நிறை சைமூக உரிசமகசள ஐ் கியா பிராப்பிடிபணிய முதமாளித்துவ
வர்க்கம அழிப்பதும முதமாளித்துவத்தின் ஒரு வியா பிரமாற்று  மநருக்கடிசடிபணிய
பிியா பிரதிபலிக்கிபில் நிறைது.  ஆனால்  மம் கமான்் கசைான் பாட்டாளி வர்க்கத்தின்
அியா பிரசிடிபணியல் சுடிபணியாதீனத்திற்கான ஒரு ் கபாியா பிராட்டத்திற்கும மற்றும 1917

அக்் கடாபர் புியா பிரட்சிசடிபணிய முன்மாதிரிடிபணியாக  மகாண்ட ் கசைாசைலிசைத்திற்கான ஒரு
புியா பிரட்சிகியா பிர பாட்டாளி வர்க்க ் கபாியா பிராட்டத்திற்கும வி் கியா பிராதமாக உள்ளார்.

அவர் அவசைியா பிரகாம நிசமசடிபணியத் திணித்துள்ளதும மற்றும 2016  இல்
 மதாழிற்சைட்டத்திற்கு எதிியா பிரான ் கபாியா பிராட்டங்கசள ஒடுக்கிடிபணிய பாதுகாப்பு
எந்திியா பிரங்களுடன் கூட்டு சவக்க விருமபுகிபில் நிறைார். LFI ் ககாசட வகுப்பிற்கான
அவியா பிரது நிசபில் நிறைவுசியா பிரயில்,  அவியா பிரது இடிபணியக்கம,  பிியா பிரதம மந்திரிடிபணியாக,

மக்் கியா பிரானின் ரனாதிபதி பதவிக்காமத்தின் கீழ்,  அியா பிரசு பதவிசடிபணியப்  மபபில் நிறை
 மபாருத்தமானதாக இருக்க ் கவண்டு மமன வலியுறுத்தினார்:  “எப்் கபாது



் கவண்டுமானாலும ஆட்சி  மபாறுப் மபடுக்க நாம தடிபணியாியா பிராக இருக்க
் கவண்டும.  நாம அவ்வாறு இருந்தால் தான்,  நாசள் கடிபணிய கூட ஆட்சி
 மபாறுப் மபடுக்க தடிபணியாியா பிராக இருப்் கபாம,” என்பில் நிறைார்.

“அசமச்சைர் நிக்் ககாமா உ் கமா (Nicolas  Hulot)  சைட்் கியா பிராகார்பன்கள்
படிபணியன்படுத்துவசத நிறுத்தும ஒரு திட்டத்சத அவர் ஒழுங்கசமக்க
இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார். நாம அசத ஆர்வத்துடன் ் கநாக்குகி் கபில் நிறைாம,

் கமலும எப்் கபா மதல்மாம அவசிடிபணியப்படுகிபில் நிறை் கதா,  நாம உதவு் கவாம,”

என்று அறிவித்து,  மம் கமான்் கசைான் மக்் கியா பிரானின் அசமச்சைர்களுடன் அவர்
ஒத்துசகுள் நுழைக்க விருமபுவதாக  மதரிவித்தார். அியா பிரசு 17 அணுஉசமகசள மூட
இருந்தால்,  அவர் ஆதரிப்பதாகவும,  அசத வியா பிர் கவற்பதாகவும
 மம் கமான்் கசைான்  மதரிவித்தார். 

மார்சசைய்யின் அன்பார்ந்த கவனிப்புக்காக அந்நகருக்கு நன்றி  மதரிவித்த
பின்னர்,   மம் கமான்் கசைான் "நமது பாதுகாப்சப உறுதிப்படுத்திடிபணிய"

 மபாலிசரீஸையும பாியா பிராட்டினார்.

அவர்  மதாடர்ந்து கூறுசகயில்,  “தடிபணியவு மசைய்து,  உங்களுக்கு
ஒடுக்குமுசபில் நிறைக்கான கருவிகள் வகுள் நுழைங்க நிசபில் நிறைடிபணிய பாணைம பாய்ச்சைப்பட்டு
வருவது எங்களுக்குத்  மதரியும.   மபாது ஒழுங்சகப் ் கபணுவதில்
இருக்கும பணிகள் எங்களுக்குத்  மதரியும,  ஆனால் மக்கசள தாக்கும
ஒரு  மபாலிஸ் பசடசடிபணிய அல்ம,  அசமதியின் ஒரு பாதுகாவமனாக
விளங்கும ஒரு  மபாலிஸ் பசட மீது நாங்கள் நமபிக்சக
 மகாண்டுள்் களாம.  பி மியா பிரஞ்சு குடிடிபணியியா பிரசு ் ககாட்பாடுகளுக்கு விசுவாசைமான
 மபாலிஸ்காியா பிரர்களாக,  நீங்கள்,  ஆர்ப்பாட்டக்காியா பிரர்கசள சுற்றி வசளத்து,

பின்னர் அவர்கள் மீது கண்ணீர் புசககுண்டுகசள வீசுவது உட்பட
[் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சியின் உள்துசபில் நிறை அசமச்சைர் ் கபர்னார்ட்]  க மசை் கனவ்
 மகாண்டு வந்த அபத்தமான அணுகுமுசபில் நிறைகசள நிறுத்துவதற்காக
தசமயிட்டீர்கள்,” என்பில் நிறைார்.

அவசைியா பிரகாம நிசமயின் கீழ்  மம் கமான்் கசைான்  மபாலிஸிற்கு முசபில் நிறையிடுவது
 மதாழிமாளர்களுக்கான ஓர் எச்சைரிக்சகடிபணியாகும.  மக்் கியா பிரானின் கீழ் ஆட்சி
 மசைய்டிபணிய விருமபும  மம் கமான்் கசைான்,   மபாலிஸ் மற்றும இியா பிராணுவத்துடன்
ஒரு கூட்டணிசடிபணிய எதிர்பார்த்து வருகிபில் நிறைார் ;  மக்் கியா பிரானின் இியா பிராணுவ வியா பிரவு-

 மசைமவு திட்ட  மவட்டுக்களுக்கு எதிியா பிராக ் கமாதிடிபணியதற்காக தளபதி டு
வில்லி் கடிபணிய பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பின்னர் அவசியா பிர  மம் கமான்் கசைான்
ஆதரித்தது ஒன்றும சைந்தர்ப்பவசைமாக நடந்ததில்சம.

அவசைியா பிரகாம நிசம குறித்து குகுள் நுழைப்பத்சத விசதத்து,  பிியா பிரான்சில்
சைர்வாதிகாியா பிர அபாடிபணியங்கங்களுக்கு எதிியா பிராக  மதாழிமாளர்கசள
நிியா பிராயுதபாணிக்கும ் கநாக்கில்,  அவர்  மபாலிஸிற்கு பிற்் கபாக்குத்தனமாக
முசபில் நிறையீடுகள்  மசைய்வது,  மக்் கியா பிரானுக்கு எதிியா பிராக ் கபாியா பிராடி வரும
 மதாழிமாளர்கள் மற்றும இசளஞர்கசள  மபாலிஸ் தாக்குவதில் இருந்து
தடுத்துவிடாது.  மறுபுபில் நிறைம,  அசவ,  ் கபாியா பிராட்டக்காியா பிரர்களுக்கு எதிியா பிரான
 மபாலிஸ் தாக்குதல்கசள  மம் கமான்் கசைான் தீவிியா பிரமாக எதிர்க்க மாட்டார்
என்பசத சுட்டிக்காட்டுகின்பில் நிறைன.

 மபாலிசுக்கும அவசைியா பிரகாம நிசமக்கும  மம் கமான்் கசைான் ஆதியா பிரவு
காட்டுவதானது,  அடிபணிடிபணியா பிியா பிரான்ஸ் இடிபணியக்கத்திற்கும (LFI),  ரனாதிபதி
் கதர்தலில்  மம் கமான்் கசைானுக்கு வாக்களித்த மில்லிடிபணியன்
காணைக்கானவர்களுக்கும இசடயிமான அியா பிரசிடிபணியல் இசட மவளிசடிபணியயும
உடிபணியர்த்திக் காட்டுகிபில் நிறைது.  அவர் சைமூக சைமத்துவமின்சமக்கு எதிியா பிராக
மற்றும சிரிடிபணியா மீது ட்ியா பிரமப் குண்டுவீசிடிபணியதற்கு எதிியா பிராக குியா பிரல்
 மகாடுத்ததற்காக, ரனாதிபதி ் கதர்தல்களின் முதல் சுற்றில் இசளஞர்கள்
மற்றும  மதாழிமாளர்களின்  மபரும பிரிவுகளிசட் கடிபணிய ஆதியா பிரசவ
 மபற்றிருந்தார்.

மக்் கியா பிரான் மற்றும லு  மபன்னுக்கு இசடயிமான இியா பிரண்டாம சுற்று
் கதர்தலில்,   மம் கமான்் கசைான் தனது அியா பிரசிடிபணியல்  மபாறுப்புக்கசளக்

சகதுபில் நிறைந்து,  திட்டவட்டமாக ஓர் அியா பிரசிடிபணியல் பாசதசடிபணியக் காட்ட மறுத்தார்.
மக்் கியா பிரானுக்கு இடதில் இருந்து ஒரு மிகப் மபரிடிபணிய சைக்திவாய்ந்த எதிர்ப்பு
எழுவசதத் தடுப்பதற்காக,  அவர்,  தனது  மசைாந்த ஆதியா பிரவாளர்களின்
வாக்குகசள் கடிபணிய அவமதித்தார், அவர்கள் ் கசைாசைலிசை சைமத்துவக் கட்சிடிபணியால்
வலியுறுத்தப்பட்ட  மசைடிபணியலூக்கமான புபில் நிறைக்கணிப்புக்கு ஆதியா பிரவாக
இருந்தனர்.  இது தற்் கபாசதடிபணிய வழிவகுத்துள்ளது,  இதில் மக்் கியா பிரான்,

நாடாளுமன்பில் நிறைத்தில் விியா பிரல்விட்டு எண்ாணைக்கூடிடிபணிய LFI  பிியா பிரதிநிதிகளின்
 மவறும வாய்வழி எதிர்ப்சப முகங் மகாடுக்சகயில்,  அவர்
 மதாழிற்சைங்கங்களுடன் ் கசைர்ந்து தாக்குதல்களுக்கு தடிபணியாரிப்பு  மசைய்டிபணிய
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 மம் கமான்் கசைான்,  ் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சிசடிபணியப் பாதுகாப்பதிலும,  1968  க்கு
பிந்சதடிபணிய ் கபாலி-இடதுகளின் ட் மியா பிராட்ஸ்கிசை வி் கியா பிராத  மகாள்சககசள
பாதுகாப்பதிலும ஒரு  மபாய்டிபணியான வியா பிரமாற்று மற்றும அியா பிரசிடிபணியல்
முன்் கனாக்சக சைார்ந்துள்ளார்:  “எங்கள்  மபாறுப்புகள் குறித்து
எங்களுக்குத்  மதரியும,  பி மியா பிரஞ்சு மக்கள் இந்நாட்டின் பத்து நகியா பிரங்களில்
முதல் சுற்றில் எங்கசள முதலிடத்தில் நிறுத்தினர்.  ஆக் கவ,  40  க்கும
அதிகமான ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  நீங்கள் பார்க்கும இந்த
இடத்திற்கு ் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சி தான்  மகாண்டு வந்ததாக என்பது,  அது
எங்கசளச் சைார்ந்த விடடிபணியம.  கடந்த காமத்தில் இந்தளவிற்கு நிசபில் நிறைடிபணிய
 மவன் மபில் நிறைடுக்கப்பட்டசத,  மபில் நிறைந்துவிடக் கூடாது.   மபாது ் கவசமத்திட்டம
(Programme  Commun)  தான் நம அசனவசியா பிரயும  மகாண்டு வந்தது
என்பசத டிபணியாரும மபில் நிறைந்துவிடக்கூடாது,  நமது 5  வது வாியா பிர விடுமுசபில் நிறைக்கு
சைமபளத்சத நாம எவ்வாறு  மபற்் கபில் நிறைாம என்பசத டிபணியாரும மபில் நிறைந்து
விடக்கூடாது,” என்பில் நிறைார்.

இந்த கருத்து,  அடிபணிடிபணியா பிியா பிரான்ஸ் இடிபணியக்கத்தின் (LFI)  ் கதசிடிபணியவாத,

 மதாழிற்சைங்க சைார்பு,   மபாலிஸ்-சைார்பு மூ் கமாபாடிபணியத்தின் அடியிலிருக்கும
ட் மியா பிராட்ஸ்கிசை வி் கியா பிராத முன்் கனாக்சக எடுத்துக்காட்டுகிபில் நிறைது. 1968 ் கம-ரூன்
 மபாது ் கவசமநிறுத்தத்சத பி மியா பிரஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சி (PCF)

காட்டிக் மகாடுத்ததால்  மதாழிமாளர்களிசட் கடிபணிய அது  மசைல்வாக்சக
இகுள் நுழைந்தது,  இந்த நிசமயில் ட் மியா பிராட்ஸ்கிசைத்திலிருந்து உசடந்து  மசைன்பில் நிறை
சைக்திகள்,  பல்் கவறு சைமூக ரனநாடிபணியகவாதிகள் மற்றும அியா பிராரகவாதிகள்
(anarchists)  மற்றும குட்டி-முதமாளித்துவ புத்திஜீவி வட்டாியா பிரங்கள்,

் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சிசடிபணிய (PS)  ஸ்தாபித்த முதமாளித்துவ வர்க்க மற்றும
முன்னாள்-விச்சி அியா பிரசிடிபணியல்வாதிடிபணியான பிியா பிரான்சுவா மித்தி் கியா பிராசனச் சுற்றி
ஒன்றுகூடின.

இந்த முன்் கனாக்கின் அடிப்பசடயில் தான்,  நான்காம அகிமத்தின்
அசனத்துமகக் குழுவிலிருந்து உசடந்து  மசைன்று, ் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சிக்கும
(PS) பி மியா பிரஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சிக்கும (PCF) இசட் கடிபணியடிபணியான இடதுகளின்
ஐக்கிடிபணியத்துடன் (Union  de  la  gauche)  கூட்டு ் கசைர்ந்த பிடிபணியர் மம் கபரின்
சைர்வ் கதசை கமயூனிஸ்ட் அசமப்பின் முன்னாள் உறுப்பினியா பிரான
மி் கமான்் கசைான்,  ் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சியில் இசாணைந்தார்.  1981  ரனாதிபதி
் கதர்தல்களில் அதன்  மவற்றிக்குப் பின்னர், 1982-1983  இல் அது "சிக்கன
நடவடிக்சககளுக்கு திருமபிடிபணியதுடன்",  ் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சி,  நிதியிடிபணியல்
 மசைல்வந்த தட்டுக்களின் ஒரு கட்சி என்பது நிரூபாணைமானது,  இது சைமூக
் கவசமத்திட்டங்கள் மீதான மூர்க்கமான  மவட்டுக்கள் மற்றும
ஒட்டு மமாத்த பிியா பிராந்திடிபணியத்திலும  மதாழில்துசபில் நிறை அழிப்புகளுக்கு இட்டுச்
 மசைன்பில் நிறைது.

 மம் கமான்் கசைான் இந்த அியா பிரசிடிபணியல் மியா பிரசப ஊக்குவிப்பதானது,  அவர்,
் கபாியா பிராடிக் மகாண்டிருக்கும  மதாழிமாளர்கசள அணிதிியா பிரட்ட
முடிபணியற்சிக்கவில்சம,  மாபில் நிறைாக ் கசைாசைலிஸ்ட் கட்சியின் அியா பிரசிடிபணியல்
உருக்குசமவுக்குப் பின்னர் அவர்கசள ஒரு புதிடிபணிய  மபாறிக்குள் சிக்க
சவக்க முடிபணியன்று வருகிபில் நிறைார் என்பசத் கடிபணிய எடுத்துக்காட்டுகிபில் நிறைது.


