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பரரான்சில்

இந்த இள இளவத இளவேனிற்ேனிற்கரால ஜகால ஜனராதிபதி மற்றும் சட்டமன்ற

 இளவதர்தல் சுற்றுக்ேனிற்கள,  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சியின் (PS) உருக்குுலலவ
மற்றும் இமரானுத இளவேல் மக் இளவரரான்  இளவதர்ந் தேர்ந்ததடுக்ேனிற்கப்பட்டிருப்பது மற்றும்
அத இளவேர் அரசராங்ேனிற்கத்திற்கு சராதேனிற்கமராேனிற்க  இளவதசிய க தேசிய நராடராளுமன்றத்தில்
முழு  தேர்ந்தபரும்பரான்ுலம ஆகியத இளவேற்ுலறக்  தேர்ந்தேனிற்கராண்டு த இளவேந்துளளகால ஜன.
 இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி ஜகால ஜனராதிபதி பரரான்சுத இளவேரா  இளவாராலராண்ட்
அரசராங்ேனிற்கத்தில்
 தேர்ந்தபராருளராதரார
அுலமச்சரராேனிற்க
பங்குத இளவேகித்த
மக் இளவரரான்,
ஐ இளவரராப்பய
ஒன்றியத்ுலத,
அ தேர்ந்தமரிக்ேனிற்க
ஏேனிற்கராதிபத்தியத்தின்
மூ இளவலராபராய
மற்றும்
இரராணுத இளவே
 இளவபராட்டியராளரராேனிற்க ேனிற்கட்டுலமப்பதற்ேனிற்கராகால ஜன  இளவபர்லினின் முயற்சிுலய
ஆதரித்து த இளவேருகிறரார்.  தேர்ந்தத இளவேளிக தேசிய நராடுேனிற்களில் ஐ இளவரராப்பய ஏேனிற்கராதிபத்திய
அபலராுலாஷைேனிற்களுக்ேனிற்கராகால ஜன உளக தேசிய நராட்டு அடித்தளம்,  தேர்ந்ததராழிலராள
த இளவேர்க்ேனிற்கத்தின் மீதராகால ஜன ஒரு ஈவிரக்ேனிற்கமற்ற தராக்குதலராேனிற்க இருக்கும்.
 இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சியிலிருந்தும் முதலராளித்துத இளவே த இளவேலதிலிருந்தும்
த இளவேடிேனிற்கட்டி தேர்ந்தயடுக்ேனிற்கப்பட்டுளள
மக் இளவரரானின்
அரசராங்ேனிற்கம்,
 தேர்ந்ததராடர்ச்சியராகால ஜன பல எ இளவதச்சதிேனிற்கரார உத்தரத இளவேராுல்தரவாணைேனிற்குலள திட்டமிட்டு
த இளவேருகிறது,
இுலத இளவே
 இளவசராசலிஸ்ட்
ேனிற்கட்சி
அரசராங்ேனிற்கத்தின்
பற் இளவபராக்குத்தகால ஜனமராகால ஜன  தேர்ந்ததராழிலராளர் சட்ட திருத்தங்ேனிற்குலள  இளவமலும்
தீவிரப்படுத்தும் என்ப இளவதராடு, ஒரு நிரந்தரமராகால ஜன அத இளவேசரேனிற்கரால நிுலல
சட்டத்ுலத நிறுவம்.
இந்த விுலளவேனிற்கள, ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கிசத்திலிருந்து முறித்துக்  தேர்ந்தேனிற்கராண்ட
ப தேர்ந்தரஞ்சு இடது என்றுலன்றழைக்ேனிற்கப்படும் அுலமப்புேனிற்கள அுலகால ஜனத்திகால ஜனது
தித இளவேரால்நிுலலப்பராட்டின் ஒரு க தேசிய நராசேனிற்கரமராகால ஜன  தேர்ந்தத இளவேளிப்பராடராகும்,
 இளவாராலராண்ட் மற்றும்  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சியின் மதிப்பன்றழைந்த சிக்ேனிற்ககால ஜன
 தேர்ந்தேனிற்கராளுலேனிற்கேனிற்கள மற்றும்  இளவபரார்  தேர்ந்தேனிற்கராளுலேனிற்கேனிற்களில் இருந்து மக் இளவரரான்
ஆதராயமுலடந்ததற்கு இுலத இளவே இளவய முக்கிய  தேர்ந்தபராறுப்பராகும். ேனிற்கடந்த
ேனிற்கரால் நூற்றராண்டு ேனிற்கராலத்தின் இளவபராது ஒவ் தேர்ந்தத இளவேராரு சந்தர்ப்பத்திலும்,
1995, 2003, 2010 மற்றும் 2016 இல் எகால ஜன பராரிய
 இளவத இளவேுலலநிறுத்தங்ேனிற்களுடன் பரரான்சில்  தேர்ந்ததராழிலராளர்ேனிற்கள இத்துலேனிற்கய
தராக்குதல்ேனிற்களுக்கு எதிரராேனிற்க கூர்ுலமயராேனிற்க எதிர்விுலகால ஜனயராற்றிகால ஜனரார்ேனிற்கள.
2002 இல் மற்றும் இந்தராண்டும், இந்த அுலமப்புேனிற்களுக்கு
 தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்கம் மில்லியன் ேனிற்க்தரவாணைக்ேனிற்கராகால ஜன த இளவேராக்குேனிற்குலள
த இளவேன்றழைங்கியது, ஆகால ஜனரால் எந்த தேர்ந்தத இளவேராரு மராற்றீட்ுலடயும் அபவிருத்தி
 தேர்ந்தசய்ய இலராயக்ேனிற்கற்றத இளவேர்ேனிற்கள என்புலத இளவய இந்த அுலமப்புேனிற்கள
நிரூபத்துளளகால ஜன.
அத இளவேர்ேனிற்கள  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சிக்கு ஒரு மராற்றீடராேனிற்க  தேர்ந்ததராழிலராள
த இளவேர்க்ேனிற்கத்தில் ஒரு புரட்சிேனிற்கர ேனிற்கட்சிுலயக் ேனிற்கட்டுலமக்ேனிற்க  இளவக தேசிய நராக்குநிுலல
 தேர்ந்தேனிற்கராளளவில்ுலல,
மராறராேனிற்க
ஒவ் தேர்ந்தத இளவேராரு
சந்தர்ப்பத்திலும்
 தேர்ந்ததராழிலராளர்ேனிற்குலள அதற்கு பன்கால ஜனரால் திருப்ப  தேர்ந்ததராழிற்பட்டரார்ேனிற்கள.
2002  இளவதர்தலில்,  தேர்ந்ததராழிலராளர்ேனிற்கள  இளவபராரராட்டம் (Lutte ouvrière – LO)

மற்றும் புரட்சிேனிற்கர ேனிற்கம்யூனிஸ்ட் ேனிற்கன்றழைேனிற்கத்திற்கு (Ligue communiste
révolutionnaire – LCR)  தேர்ந்தமராத்தம் 3 மில்லியன் த இளவேராக்குேனிற்கள
கிுலடத்ததுடன், அது  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி  இளவத இளவேட்பராளர் லி இளவயராகால ஜனல்
 இளவஜராஸ்புலகால ஜன  தேர்ந்தத இளவேளி இளவயற்றி, பன்றழைுலமத இளவேராத ஜராக் சிரராக் மற்றும் க தேசிய நத இளவேபராசிசத இளவேராத  இளவஜரான்-மரி லு  தேர்ந்தபன்னுக்கு இுலட இளவய இரண்டராம் சுற்று
 இளவதர்துலலக் அுலமத்தது. அப் இளவபராது LO மற்றும் LCR சிரராக்கிற்கு
த இளவேராக்ேனிற்களிக்குமராறு  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி பரச்சராரத்துடன் அண
 இளவசர்ந்தகால ஜன.
 இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சியுடகால ஜனராகால ஜன பன்புல  இளவபச்சுத இளவேரார்த்ுலதேனிற்களுக்குப்
பன்கால ஜனர் LCR சிரராக்கிற்கு த இளவேராக்ேனிற்களிக்ேனிற்க ஒப்புதல் த இளவேன்றழைங்கியது, LO
த இளவேராக்ேனிற்களிப்ுலப
புறக்ேனிற்கணக்குமராறு
அுலன்றழைப்புவிடுத்த
அ இளவத இளவத இளவேுலளயில், அது சிரராக்கிற்ேனிற்கராகால ஜன த இளவேராக்ேனிற்களிப்ுலப "புரிந்து
 தேர்ந்தேனிற்கராளத இளவேதராேனிற்க"
 தேர்ந்ததளிவபடுத்தி,
அதன்
அனுதராபத்ுலத
ேனிற்கராட்டியிருந்தது.
இத்துலேனிற்கய சேனிற்கல
த இளவேராய்ப்புேனிற்களுக்கும் முன்கால ஜனரால்,
அுலத இளவே
 தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்கத்தில் ஒரு சுயராதீகால ஜனமராகால ஜன அரசியல் சக்திுலயக்
ேனிற்கட்டுலமக்ேனிற்க
அத இளவேர்ேனிற்களுக்கு
கிுலடத்த
எந்த தேர்ந்தத இளவேராரு
 தேர்ந்தபறு இளவபறுேனிற்குலளயும் பயன்படுத்த மறுத்தகால ஜனர். அதற்கு பதிலராேனிற்க
அத இளவேர்ேனிற்கள  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி மற்றும் சிரராக்கிற்கு பன்கால ஜனரால் அண
 இளவசர்ந்துலம, லு  தேர்ந்தபன்னின்  இளவதசிய முன்கால ஜனண பரரான்சில் சிக்ேனிற்ககால ஜன
க தேசிய நடத இளவேடிக்ுலேனிற்கேனிற்களுக்ேனிற்கராகால ஜன
ஒ இளவர
எதிர்ப்பராேனிற்க
ேனிற்கராட்டிக் தேர்ந்தேனிற்கராளள
த இளவேழித இளவேகுத்தது.
பன்கால ஜனர்
அத இளவேர்ேனிற்கள,
2002
இல்
 தேர்ந்தசய்த
அ இளவதவிதத்தில், மீண்டும் 2017 இல் மக் இளவரரானுக்கு அடிபணந்துலத
நியராயப்படுத்துத இளவேதற்கு  இளவதசிய முன்கால ஜனணயின் த இளவேளர்ச்சிுலய
பயன்படுத்திகால ஜனர்.
சிரியரா மீதராகால ஜன அ தேர்ந்தமரிக்ேனிற்க விமராகால ஜனத் தராக்குதல்ேனிற்கள மற்றும் மத்திய
துலரக்ேனிற்கடலில் அேனிற்கதிேனிற்கள மூழ்கி உயிரின்றழைக்ேனிற்க அனுமதிக்கும்
ஐ இளவரராப்பய ஒன்றிய  தேர்ந்தேனிற்கராளுலேனிற்கேனிற்குலள  தேர்ந்தம இளவலரான் இளவசரான் விமர்சித்த
பன்கால ஜனர், அதன் விுலளத இளவேராேனிற்க 7 மில்லியன் த இளவேராக்குேனிற்குலளப்  தேர்ந்தபற்று,
ஜகால ஜனராதிபதி
 இளவதர்தல்ேனிற்களின்
இறுதி
த இளவேராரங்ேனிற்களில்,
 தேர்ந்தம இளவலரான் இளவசரானுக்ேனிற்கராகால ஜன ஆதரவ ேனிற்கருத்துக்ேனிற்கணப்புேனிற்களில் இரண்டு
மடங்ேனிற்கராேனிற்க இருந்தது. மக் இளவரரான் மற்றும்  இளவதசிய முன்கால ஜனண
 இளவத இளவேட்பராளர் மரீன் லு  தேர்ந்தபன்னுக்கு இுலடயிலராகால ஜன இரண்டராம் சுற்று
 இளவதர்தலில்,  தேர்ந்தம இளவலரான் இளவசரான் ஒரு நிுலலப்பராட்ுலட எடுக்ேனிற்க
மறுத்தரார். மக் இளவரரானின் த இளவேலதுசராரி  தேர்ந்தேனிற்கராளுலேனிற்களுக்கு எதிர்ப்பராேனிற்க
அடிபணயரா பரரான்ஸ் (La France insoumise - FI) ஆதரத இளவேராளர்ேனிற்களில்
மூன்றில் இரண்டு  தேர்ந்தபரும்பரான்ுலமயிகால ஜனர் ஓர் ஆ இளவலராசுலகால ஜன
த இளவேராக் தேர்ந்தேனிற்கடுப்பல் த இளவேராக்ேனிற்களிக்ேனிற்கராமல் இருப்புலத இளவயரா அல்லது
 தேர்ந்தசல்லராத
த இளவேராக்ேனிற்களிப்புலத இளவயரா
ஆதரிப்பதராேனிற்க
எடுத்துக்ேனிற்கராட்டியுலதயும் அத இளவேர் நிரராேனிற்கரித்திருந்தரார். லு  தேர்ந்தபன்னுக்கு

எதிரராேனிற்க மக் இளவரரானுக்கு த இளவேராக்ேனிற்களிப்பத இளவேர்ேனிற்குலள அத இளவேரரால் "புரிந்து
 தேர்ந்தேனிற்கராளள முடித இளவேதராேனிற்கவம்" அத இளவேர் த இளவேலியுறுத்திகால ஜனரார்.
இல் இருந்து LCR (இன்று இது புதிய முதலராளித்துத இளவே
எதிர்ப்புக் ேனிற்கட்சி, NPA) மற்றும் பயர் லம் இளவபர் இன் முன்கால ஜனராள
சர்த இளவே இளவதச ேனிற்கம்யூனிஸ்ட் அுலமப்பல் (Organisation communiste
internationaliste – OCI) அத இளவேர்  தேர்ந்ததராழில்த இளவேராழ்ுலத இளவேத்  தேர்ந்ததராடங்கிய
 தேர்ந்தம இளவலரான் இளவசரான்
த இளவேுலரயில்
இத்துலேனிற்கய
 இளவபராக்குேனிற்களில்
ஒவ் தேர்ந்தத இளவேரான்றும்,
ட் தேர்ந்தரராட்கிசத்துடன் முறித்துக்
 தேர்ந்தேனிற்கராண்டதில்
அத இளவேற்றின் அரசியல்  இளவதராற்றுத இளவேராய்ேனிற்குலளக்  தேர்ந்தேனிற்கராண்டுளளகால ஜன. இது
தங்குதுலடயற்ற
குட்டி-முதலராளித்துத இளவே
சந்தர்ப்பத இளவேராதத்திலும்
முதலராளித்துத இளவே அரசுக்கு அடிபணத இளவேதிலும்  தேர்ந்தத இளவேளிப்பராட்ுலடக்
ேனிற்கண்டது.
LO

 இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சிுலய ஸ்தராபப்பதற்ேனிற்கராகால ஜன தயராரிப்புேனிற்களில் பன்கால ஜனர்
இுல்தரவாணைந்து  தேர்ந்தேனிற்கராளள, OCI 1971 இல் ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கிசம் மற்றும்
க தேசிய நரான்ேனிற்கராம் அகிலத்தின் அுலகால ஜனத்துலேனிற்க குழுவடன் முறித்துக்
 தேர்ந்தேனிற்கராண்டது.  தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்கத்தின் அரசியல் சுயராதீகால ஜனத்திற்ேனிற்கராகால ஜன
 இளவபராரராட்டத்ுலத நிரராேனிற்கரித்து, அது நிதி மூலதகால ஜனத்தின் ஒரு
பற் இளவபராக்குத்தகால ஜனமராகால ஜன ேனிற்கட்சியராகால ஜன  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சிுலயச் சுற்றி
இடது ஐக்கியத்ுலதக் ேனிற்கட்டுலமக்கும் த இளவேுலேனிற்கயில்  தேர்ந்ததராழிலராளர்ேனிற்களின்
 இளவக தேசிய நராக்குநிுலலுலய மராற்ற முயன்றது. OCI அதன் அங்ேனிற்கத்தத இளவேர்ேனிற்குலள
 இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சிக்குள அனுப்பயது—அத இளவேர்ேனிற்களில் ஒருத இளவேர்தரான்
பன்கால ஜனராளில்
பரரான்சின்
பரதம
மந்திரியராகால ஜன
லி இளவயராகால ஜனல்
 இளவஜராஸ்பன்.
க தேசிய நரான்ேனிற்கராம் அகிலத்தின் அுலகால ஜனத்துலேனிற்கக் குழுவடகால ஜனராகால ஜன அதன் 1953
உுலடவின் இளவபராது ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கிசத்தின் அடிப்புலட  இளவேனிற்கராட்பராடுேனிற்குலள
நிரராேனிற்கரித்த LCR/NPA  இளவபராக்ுலேனிற்கப்  தேர்ந்தபராறுத்த த இளவேுலரயில், அது
ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கி உடன்  தேர்ந்தத இளவேறும் அுலடயராளத்திற்கும் மற்றும்
த இளவேரார்த்ுலதயளவிலும்
இுல்தரவாணைந்திருந்துலதயும்
2009
இல்
உத்தி இளவயராேனிற்கபூர்த இளவேமராேனிற்க ுலேனிற்கத்துறந்தது. அது  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி
அங்ேனிற்கத்தத இளவேர்ேனிற்களுக்கு திறந்துவிடப்பட்ட ஒரு "பரந்த இடது"
கூட்டண ேனிற்கட்சியராேனிற்க NPA ஐ ேனிற்கட்டுலமப்பதற்கு முன் தேர்ந்தமராழிந்து,
ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கிசம் அல்லராத அடித்தளத்தில் புதிய முதலராளித்துத இளவே
எதிர்ப்பு ேனிற்கட்சிுலய ஸ்தராபத்தது.
இத்துலேனிற்கய த இளவேட்டராரங்ேனிற்களில்  இளவம இளவலராங்கியுளள மிேனிற்கவம் குரூரமராகால ஜன
மரார்க்சிச-வி இளவரராத ேனிற்கருத்துருக்ேனிற்குலளச் சில சமயம்  தேர்ந்தம இளவலரான் இளவசரான்
 தேர்ந்தத இளவேளிப்படுத்திகால ஜனரார்.  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி மதிப்பன்றழைந்திருப்புலத
 இளவசராசலிசம் மற்றும் இடதின் முடிுலத இளவே அர்த்தப்படுத்துத இளவேதராேனிற்க
அறிவித்து, அத இளவேர் மக்ேனிற்களின் சேனிற்கராப்தம் (The Era of the People)
என்ற அத இளவேர் நூலில்  தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்கம் இனி ஒரு சுயராதீகால ஜனமராகால ஜன
அரசியல் பராத்திரம் த இளவேகிக்ேனிற்க முடியராது என்ப இளவதராடு,  இளவசராசலிச
புரட்சிுலய "குடிமக்ேனிற்களின் புரட்சிுலய"  தேர்ந்தேனிற்கராண்டு பரதியீடு  தேர்ந்தசய்ய
 இளவத இளவேண்டு தேர்ந்தமகால ஜன
பரேனிற்கடகால ஜனப்படுத்திகால ஜனரார்.
இந்த
"குடிமக்ேனிற்கள
புரட்சியின்" முதல் ேனிற்கட்டமராேனிற்க இந்த சம்பத இளவேத்தில், சமூேனிற்க
எதிர்புரட்சிக்ேனிற்கராகால ஜன மக் இளவரரானின் திட்டங்ேனிற்களுக்கு உதவத இளவேதராேனிற்க
இருந்தது.
 தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்க எதிர்ப்ுலப தடுக்ேனிற்க ஆளும் த இளவேர்க்ேனிற்கத்தின்
முயற்சிேனிற்களுக்கு புறநிுலலயராேனிற்க  இளவசுலத இளவேயராற்றிய இந்த  தேர்ந்தேனிற்கராளுலேனிற்க,
தத்துத இளவேரார்த்தரீதியில் இத்துலேனிற்கய அரசியல் ேனிற்கட்சிேனிற்களில் முன்கால ஜனண
பராத்திரம்
த இளவேகிக்கும்,
ப தேர்ந்தரஞ்சு
ேனிற்கல்வித்துுலறசரார்
குட்டி
முதலராளித்துத இளவேத்தின் அடுக்ேனிற்கரால் ஊக்குவிக்ேனிற்கப்படும் பல் இளவத இளவேறு
 இளவபராலி-மரார்க்சிச த இளவேடித இளவேங்ேனிற்களில் அடித்தளமிட்டிருந்தது. இத்துலேனிற்கய

 இளவபராக்குேனிற்கள மற்றும் அத இளவேற்றின் மரார்க்சிச-வி இளவரராத தத்துத இளவேங்ேனிற்குலள
பரி இளவசராதித்துப் பரார்க்ேனிற்க பரரான்ஸ் ஒரு பரி இளவசராதுலகால ஜன ேனிற்களமராேனிற்க
இருந்தது.
அரசு-முதராலளித்துத இளவே
எழுத்தராளர்ேனிற்கள
 தேர்ந்தேனிற்கரார் இளவகால ஜனலியுஸ்
ேனிற்கராஸ்ட் இளவரராரியராடிஸ் (Cornelius Castoriadis) மற்றும் கு இளவளராட்
லுஃ இளவபரார் (Claude Lefort) இல் இருந்து, பன்-ேனிற்கட்டுலமப்புத இளவேராதி
(post-structuralist) மி இளவாஷைல் ஃபூக் இளவேனிற்கரா (Michel Foucault), அல்லது
முன்கால ஜனராள-மரா இளவத இளவேராயிச பன்க தேசிய நவீகால ஜனத்துத இளவேத இளவேராதி அலன் பராடியு (Alain
Badiou) மற்றும் ஜராக் றரான்சி இளவயர் (Jacques Rancière) த இளவேுலரயில்,
 இளவபராலி-இடதின்
ஒவ் தேர்ந்தத இளவேராரு
தத்துத இளவேரார்த்த
 இளவபராக்கும்
மரார்க்சிசத்திற்கு எதிரராகால ஜன பரச்சராரத்தில் அதன் ஒரு துளி
விாஷைத்ுலதயராத இளவேது ேனிற்கலக்ேனிற்க பங்ேனிற்களிப்பு  தேர்ந்தசய்தகால ஜன.  இளவஜரான்-பரரான்சுத இளவேரா
லி இளவயராத்தராரின்
த இளவேரலராறு
முடிந்துவிட்டது
மீதராகால ஜன
1979
உதிரித்திட்டங்ேனிற்கள மற்றும் "மரா தேர்ந்தபரும் ேனிற்குலதயராடல்ேனிற்களின் மர்தரவாணைம்"
ஆகியுலத இளவேயும் மற்றும் மரார்க்சிசம் " இளவபராலி-மரார்க்சிசத்திற்கு" த இளவேழி
விட  இளவத இளவேண்டியுளளது என்ற மரார்க்சின் ஆவிேனிற்கள (Specters of Marx)
நூலில் 1993 இல்  தேர்ந்தடரிடரா (Derrida) இன் அறிவிப்பு
ஆகியுலத இளவேயும் அத இளவேற்றில் உளளடங்கும்.
இத்துலேனிற்கய தத்துத இளவேங்ேனிற்களின் மதிப்ுலப, பராடியு (Badiou), அத இளவேுலர
அறியராம இளவல இளவய, சிறப்பராேனிற்க மதிப்பீடு  தேர்ந்தசய்திருந்தரார். அத இளவேர்
கி இளவரக்ேனிற்க மக்ேனிற்களுக்கு எதிரராகால ஜன சிக்ேனிற்ககால ஜன திட்டத்தின் ஐ இளவரராப்பய
ஒன்றியத்தின் பரச்சராரம் குறித்து "க தேசிய நமது சமேனிற்கராலத்திய இயலராுலம"
என்று துலலப்பட்டு 2013 இல் ஒரு ேனிற்கட்டுுலருலய எழுதிகால ஜனரார்.
“இப் இளவபராது கி இளவரக்ேனிற்க மக்ேனிற்குலள குன்றழைப்பத்தில் ஆழ்த்தியுளள
எந்த தேர்ந்தத இளவேராரு பரச்சிுலகால ஜனேனிற்குலளயும் தீர்க்ேனிற்க எகால ஜனக்கு தேனிற்குலம இளவயரா
அல்லது  இளவக தேசிய நராக்ேனிற்க இளவமரா இல்ுலல” என்று பராடியு அறிவித்தரார்.
“ஆேனிற்க இளவத இளவே இங் இளவேனிற்க எகால ஜனது உளளு்தரவாணைர்வ இது சம்பந்தமராகால ஜன
பரச்சுலகால ஜனயில் பரந்தளவில் அதனுடன்  தேர்ந்ததராடர்பற்றதராேனிற்க உளளது.
இந்த நிுலலப்பராட்டின் த இளவேரம்புேனிற்குலள க தேசிய நரான் ஏற்றுக் தேர்ந்தேனிற்கராளத இளவேதுடன்
மற்றும்
சில இளவத இளவேுலள
தனிப்பட்டரீதியராகால ஜனதும்,
சில இளவத இளவேுலள
நியராயப்படுத்தமுடியராத ஒரு தராக்ேனிற்கத்தின் உ்தரவாணைர்வடன் ஆரம்பத்து
எகால ஜனக்கு கிுலடத்த தேனிற்கத இளவேல்ேனிற்களின் அடிப்புலடயில்  தேர்ந்தபராதுத இளவேராகால ஜன
அரசியல் இயலராுலமயின் ஒரு உ்தரவாணைர்ுலத இளவே உ்தரவாணைர்கின் இளவறன்.
என்றரார்.
1917 அக் இளவடராபர் புரட்சியின் நூற்றராண்டில்,  இளவசராசலிஸ்ட் ேனிற்கட்சி
 தேர்ந்தபராறிந்து  இளவபராயுளள நிுலலயில், மக் இளவரரானுக்கு எதிரராேனிற்க
 தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்கத்தின் புதிய  இளவபராரராட்டங்ேனிற்கள த இளவேரவிருக்கின்ற
நிுலலயில், இந்த அனுபத இளவேத்தின் படிப்புலகால ஜனேனிற்குலள  தேர்ந்தபற்றராேனிற்க
 இளவத இளவேண்டும்.
எதிர்வி இளவரராத
த இளவேர்க்ேனிற்க
க தேசிய நலன்ேனிற்களிலும்
மற்றும்
மரார்க்சிசத்ுலத
அத இளவேர்ேனிற்கள
நிரராேனிற்கரிப்பதிலும்
 இளவத இளவேரூன்றியுளள
இத்துலேனிற்கய சக்திேனிற்களின் பலவீகால ஜனம்,  இளவதரால்விேனிற்குலள மட்டு இளவம
ஒழுங்ேனிற்குலமக்கும்.  தேர்ந்ததரால்சீர் மரார்க்சிசம் மற்றும் ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கிசம்,
மற்றும் மரார்க்ஸ், ஏங் தேர்ந்தேனிற்கல்ஸ்,  தேர்ந்தலனின் மற்றும் ட் தேர்ந்தரராட்ஸ்கி எகால ஜன
புரட்சிேனிற்கர
மரார்க்சிசத்தின்
மரா தேர்ந்தபரும்
சிந்துலகால ஜனயராளர்ேனிற்களின்
பராரம்பரியங்ேனிற்களுக்கு திரும்ப, புரட்சிேனிற்கர பராுலதயில்  தேர்ந்தசல்த இளவேது
மட்டு இளவம முன்னிருக்கும் ஒ இளவர பராுலதயராகும்.
இந்த  இளவத இளவேுலலத்திட்டத்திற்கு, பரரான்சிலும் சர்த இளவே இளவதச அளவிலும்,
 தேர்ந்ததராழிலராள த இளவேர்க்ேனிற்கத்ுலத  தேர்ந்தத இளவேல்த இளவே இளவத, க தேசிய நரான்ேனிற்கராம் அகிலத்தின்
அுலகால ஜனத்துலேனிற்கக் குழு மற்றும் அதன் ப தேர்ந்தரஞ்சு பரித இளவேராகால ஜன  இளவசராசலிச
சமத்துத இளவேக் ேனிற்கட்சியின் (Parti de l’égalité socialiste - PES) பணயராகும்.

