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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனான
ரப ஜனாதுச் மக்ர்சேவேவைத் ர் ஜனாழிில ஜனாளர்களுக்க
ேவை ஜனாழ்ழ்ந ஜனாள்  மக்ரேவைவில உத்்ரெேவை ஜனா்த்வ்
முடிவுக்கக் ரக ஜனாண்டுேவைரெவிருக்கிவரவிருக்கிற ஜனார்

By Francis Dubois,     5 February 2018

நாஜி ஆக்கிரமிப்பில் இருந்் இருந்தான விடு் இருந்ததான விடுதல்தான விடுதலைக்குப் பின்னர

ஸ்் இருந்தாபிக்கப்பட்ட ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை (fonction  publique)

்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளத உரிதான விடுதலரிமைகளுக்கான ்சேட்டரீதி்டரீதியான ஷரத்தான விடுதல் இருந்த
ததான விடுதலடத்்பட்ட ப் இருந்தறியும சநாக்கத்தடன்,  வி்டரீதியாழனன்று பிரான்சின்
பிர் இருந்தரிமைர எட்ேவைாரட் பிலிப்பும ்பட்ட பபாத நிதித் ததான விடுதலறை அதான விடுதலரிமைச்்சேர
்பட்ட ப ஜெரால்ட் டரரிமைானனும ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள
மீத ஒரு மிகப்்பட்ட பபரும ் இருந்தாக்கு் இருந்ததான விடுதல்தான விடுதலை பிரகடனப்படுத்தினர.

“இந்் இருந்தத் திட்டரிமைானத,  ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலளச் சுற்றியுளள கதான விடுதலடசி பாதகாப்பு
கேவை்சேங்கதான விடுதலளயும உதான விடுதலடத்்பட்ட ப் இருந்தறியும சநாக்குடனானத,  அத்தடன்
அத்் இருந்ததான விடுதலன ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளுக்கும,
சேவைதான விடுதல்தான விடுதலை ்பட்ட பபறுமசபாத,  ேவைாழ்நாள சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைேவைாய்ப்பு
உத்் இருந்தரேவைா் இருந்தங்கள கிதான விடுதலடக்கும எனும சித்் இருந்தாந்் இருந்தத்தின் முடிதான விடுதலேவையும
குறித்த நிற்கிறைத”  என்று ேவை்தான விடுதலைத-்சோரி தின்சேரி Le  Figaro

எழுதி்டரீதியத.  இந்் இருந்தத் ் இருந்தாக்கு் இருந்தல்கள, சபாலிஸ் ரிமைற்றும உளவுப்
பதான விடுதலடயினருக்கு,  இராணுேவைத்தினருக்கு அல்்தான விடுதலைத அரசு
அதிகாரத்தேவைத்தின் உ்டரீதியர ப் இருந்தவியில் உளளேவைரகளுக்குப்
்பட்ட பபாருந்் இருந்தாத,  ரிமைாறைாக பாரி்டரீதிய எண்ணிக்தான விடுதலகயி்தான விடுதலைான
்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளுக்சக ்பட்ட பபாருந்தம என
அந்் இருந்த இரண்டு அதான விடுதலரிமைச்்சேரகளும அறிவித்் இருந்தனர.

பிரான்சில் ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளத
அந்் இருந்தஸ்தில் இருக்கும கிட்டத்் இருந்தட்ட 4  மில்லி்டரீதியன்
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலள அேவைரகள சநரடி்டரீதியாக குறி
தான விடுதலேவைத்திருக்கின்றைனர.  அத்்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளத
சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைநிதான விடுதல்தான விடுதலைதான விடுதலரிமைகதான விடுதலள ஆளுதான விடுதலக ்பட்ட ப்சேய்கின்றை இந்் இருந்த “்சேட்ட
ஷரத்த” ச்சோ்சேலிஸ்ட் கட்சி ரிமைற்றும ேவை்தான விடுதலைத-்சோரி அர்சோங்கங்கள
இரண்டினாலுசரிமை ்சேரிமை வி் இருந்தரிமைான ் இருந்தாக்கு் இருந்தல்கள மூ்தான விடுதலைரிமைாக
ஏற்கனசேவை அரிக்கப்பட்டு விட்டிருந்் இருந்தாலும கூட,  இப்சபாத
ேவைதான விடுதலரயும,  ேவைாழ்நாள சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைேவைாய்ப்பு,  உத்் இருந்தரேவைா் இருந்தரிமைான
அடிப்பதான விடுதலட ஊதி்டரீதியம,  சீரான ப் இருந்தவி உ்டரீதியரவு ரிமைற்றும சீரான
ஊதி்டரீதிய அதிகரிப்புகள ஆகி்டரீதியதான விடுதலேவை உளளிட்ட அடிப்பதான விடுதலட
உரிதான விடுதலரிமைகளுக்கு உத்திச்டரீதியாகபூரேவைரிமைாக உத்் இருந்தரேவைா் இருந்தரிமைளித்த
ேவைருகிறைத.

அத ஓய்வுவிடுப்புகதான விடுதலள (cong s)é , ஓய்வு்பட்ட பபறுேவை் இருந்தற்கான
எளிதான விடுதலரிமை்டரீதியான நிபந்் இருந்ததான விடுதலனகதான விடுதலள அல்்தான விடுதலைத அபரா் இருந்தமில்்தான விடுதலைா் இருந்த
முன்கூட்டி்டரீதிய ஓய்வு்பட்ட பபறைல்கதான விடுதலளயும அளிக்கிறைத.  10
ேவைருடங்களுக்கு முன்பாக ேவைதான விடுதலரயிலும கூட,  ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத்
ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள ் இருந்தனி்டரீதியார ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலள விட
மூன்றைாண்டுகள முன்சப ஓய்வு ்பட்ட பபற்று ேவைந்் இருந்தனர.

சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைநிறுத்் இருந்தம ்பட்ட ப்சேய்ேவை் இருந்தற்கும அரசி்டரீதியல் ரிமைற்றும ்பட்ட ப் இருந்தாழிற்்சேங்க
அதான விடுதலரிமைப்புகளில் இதான விடுதலல் இணைேவை் இருந்தற்கும அேவைரகளுக்கு உத்் இருந்தரேவைா் இருந்தரிமைான
உரிதான விடுதலரிமை இருந்் இருந்தத.

பிலிப் ரிமைற்றும டரரிமைானன் அறிவித்தளள நடேவைடிக்தான விடுதலககளில்
“ஒப்பந்் இருந்த அடிப்பதான விடுதலடயி்தான விடுதலைான ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலள”  (contractuels)
பாரி்டரீதிய அளவில் பணி்டரீதியரிமைரத்தேவைதம அடங்கும,  இேவைரகள
்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலள பிரதியிடுேவைர,
ஆனால் ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளருக்குரி்டரீதிய
உரிதான விடுதலரிமைகள ரிமைறுக்கப்படுேவைர.  அச் இருந்தசநரத்தில்,  அடிப்பதான விடுதலடயில்
ேவைரமபற்றை எண்ணிக்தான விடுதலகயி்தான விடுதலைான “விருப்ப ஓய்வு”க்கான ஒரு
திட்டரிமைானத பத்் இருந்தாயிரக்கல் இணைக்கான ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலள
சேவைதான விடுதல்தான விடுதலையிலிருந்த நீக்க சநாக்கம ்பட்ட பகாண்டிருக்கிறைத,  அேவைரகள
் இருந்தனி்டரீதியார ததான விடுதலறையில் சேவைதான விடுதல்தான விடுதலை ச் இருந்தட சேவைண்டியிருக்கும.
2020 க்குளளாக ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ஊதி்டரீதியங்களில் அரசு
4.5  பில்லி்டரீதியன் யூசராக்கள (5.6  பில்லி்டரீதியன் டா்தான விடுதலைரகள)  ேவைதான விடுதலர
குதான விடுதலறைப்ப் இருந்தற்கு இத அனுரிமைதிக்கும.

இந்் இருந்த திட்டம எந்் இருந்தத் ததான விடுதலறைதான விடுதல்டரீதியயுசரிமை விட்டுதான விடுதலேவைக்கப்
சபாேவைதில்தான விடுதல்தான விடுதலை.  குறிப்பாக ஆசிரி்டரீதியரகள,  சுகா் இருந்தாரப் பராரிமைரிப்பு
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள ரிமைற்றும உளளூர ச்சேதான விடுதலேவைகளில் இருப்பேவைரகள
உளளிட “ரிமைறுஒழுங்கிற்கு” என்று குறிக்கப்பட்டுளள ச்சேதான விடுதலேவைகள
கடும பாதிப்புக்குளளாக இருக்கின்றைன.  இப்சபாத ேவைதான விடுதலர,
்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை சேவைதான விடுதல்தான விடுதலை ்பட்ட பேவைட்டுகள, சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைதான விடுதல்டரீதிய விட்டு
அகல்பேவைரகளுடன் ரிமைட்டுப்பட்டுத்் இருந்தப்பட்ட் இருந்தாய் இருந்த
ேவைந்திருந்் இருந்தத,  அ் இருந்தாேவைத ஓய்வு்பட்ட பபற்று விட்டேவைரகளத இடத்தில்
அேவைரகதான விடுதலள பிரதியிட புதி்டரீதிய ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள அரிமைரத்் இருந்தப்படாத
இருந்த ேவைந்் இருந்தாரகள.

”் இருந்தகுதி ஊதி்டரீதியம” (merit pay) அறிமுகம ்பட்ட ப்சேய்்டரீதியவும அர்சோங்கம
சநாக்கம ்பட்ட பகாண்டுளளத,  இத ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைக்
கா்தான விடுதலைத்திற்கு நிதான விடுதல்தான விடுதலை்டரீதியான ஒரு ஊதி்டரீதியத்திற்கு உளள உரிதான விடுதலரிமைதான விடுதல்டரீதிய
அகற்றுகின்றை ஒரு நச்சு ரிமைாத்திதான விடுதலர ஆகும.  இத
்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளிதான விடுதலடச்டரீதிய ஐக்கி்டரீதியத்தான விடுதல் இருந்த
உதான விடுதலடப்ப் இருந்தற்காக,  அேவைரகளுக்கு எதிரான ஒரு நிதிரீதி்டரீதியான
்சேவுக்காக ப்டரீதியன்படுத்் இருந்தப்பட இருக்கிறைத.  பளளிகள ரிமைற்றும
ரிமைருத்தேவைரிமைதான விடுதலனகள உளளிட்ட ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவை நிரேவைாகத்
ததான விடுதலறைகளில் பணிபுரிபேவைரகளுக்கு,  அர்சோங்கம “முடிவுகளத
ப்தான விடுதலைாப்தான விடுதலைன்கதான விடுதலள” (indicators of results) சகாருகிறைத, அ் இருந்தன்மூ்தான விடுதலைம
அத ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளின் “திருப்பி்டரீதியளிப்தான விடுதலப”  (ஆக,  இறுதியில்,
அேவைரகளின் ்சேமபளத்தான விடுதல் இருந்த) அளவிட ்சோத்தி்டரீதியரிமைாக்கும,
இவ்ேவைாறைாக அத்்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள ்பட்ட ப் இருந்தாடரச்சி்டரீதியான அழுத்் இருந்தத்தின்
கீழ் தான விடுதலேவைக்கப்படுேவைர.



்பட்ட ப்சே்டரீதியலூக்கத்தடன் ் இருந்த்டரீதியாரிக்கப்பட்டு ேவைரும நிதான விடுதல்தான விடுதலையிலும கூட
பரேவை்தான விடுதலைாக விேவைாதிக்கப்படாரிமைலிருக்கும இன்்பட்ட பனாரு நடேவைடிக்தான விடுதலக
என்ன்பட்ட பேவைன்றைால்,  ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள,
பல்சேவைறு ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை நிறுேவைனங்கள ரிமைற்றும
நிரேவைாகங்கள சரிமைற்்பட்ட பகாளளும சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைதான விடுதல்டரீதிய
் இருந்தனி்டரீதியாரரிமை்டரீதியரிமைாக்குேவை் இருந்தாகும.  “் இருந்தனி்டரீதியார ததான விடுதலறை அ் இருந்தற்கான
இடத்தான விடுதல் இருந்த எங்்பட்ட பகல்்தான விடுதலைாம கால் இணை முடியுசரிமைா”  அங்்பட்ட பகல்்தான விடுதலைாம
இந்் இருந்தத் ் இருந்தனி்டரீதியாரரிமை்டரீதியரிமைாக்கங்கள நதான விடுதலட்பட்ட பபறை சேவைண்டும என்று
அர்சோங்கத்தின் முன்னாள ்பட்ட ப்சேய்தித்்பட்ட ப் இருந்தாடரபாளர கிறிஸ்சடாஃ
கஸ்டானர ்பட்ட ப்சேன்றை சரிமை ரிமைா் இருந்தத்தில் ்பட்ட ப் இருந்தரிவித்் இருந்தார. ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத்
ததான விடுதலறை ச்சேதான விடுதலேவைகள “நிறுேவைனங்கள ்பட்ட ப்சேய்ேவைதான விடுதல் இருந்தப் சபா்தான விடுதலை,  ் இருந்தமதான விடுதலரிமை
விதான விடுதலரேவைாக ரிமைறுஒழுங்கதான விடுதலரிமைத்தக் ்பட்ட பகாளள சேவைண்டும”  என்று
தனிசி்டரீதியாவில் இருந்த,  வி்டரீதியாழனன்று ரிமைக்சரான்
ேவைலியுறுத்தினார.

புதான விடுதலகயிர் இருந்த ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளின் ்சேட்ட ஷரத்த ரிமைட்டுரிமைல்்தான விடுதலை,
உ் இருந்தாரல் இணைரிமைாக,  அேவைரகளின் ஓய்வூதி்டரீதியத் திட்டமும கூட
ஒடுக்கப்படவிருக்கிறைத.  புதான விடுதலகயிர் இருந்த ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளின்
்சேட்டப்பிரிவி்தான விடுதலைான ரிமைாற்றைம அேவைரகளத சிறைப்பு ஓய்வூதி்டரீதியத்
திட்டத்தின் மீ் இருந்தான ஒடுக்குமுதான விடுதலறைதான விடுதல்டரீதியயும உளளடக்கி்டரீதிய் இருந்தாக
இருக்க சேவைண்டும என்று ்பட்ட ப்சேப்டமபர மு் இருந்த்தான விடுதலைாக ரிமைக்சரான்
ேவைலியுறுத்தி ேவைருகிறைார.

இரண்டாம உ்தான விடுதலைகப் சபாருக்குப் பின்னர அறிமுகம
்பட்ட ப்சேய்்டரீதியப்பட்ட ்சேமூகப் ப்டரீதியன்களத ஒரு பரந்் இருந்த எண்ணிக்தான விடுதலக
அழிப்ப் இருந்தற்காக இ்தான விடுதலைக்கு தான விடுதலேவைக்கப்பட்டிருக்கிறைத.  “ேவைணிக
நதான விடுதலடமுதான விடுதலறையின் அம்சேங்கள ...  இறுகிப் சபானேவைற்றைால்
அரிமை்தான விடுதலைாக்கம ்பட்ட ப்சேய்்டரீதியப்பட முடி்டரீதியாதிருப்ப் இருந்தால்” இந்் இருந்த ்சேட்டப்பிரிவு
சீரதான விடுதலரிமைக்கப்பட சேவைண்டி்டரீதிய் இருந்தாயிருந்் இருந்தத என வி்டரீதியாழனன்று
ரிமைக்சரான் ்பட்ட ப் இருந்தரிவித்் இருந்தார.

1945 இல் நாஜி்சேம ச் இருந்தாற்கடிக்கப்பட்ட் இருந்தன் -இத இறுதியில் 1917
ரஷ்்டரீதியப் புரட்சி ேவைதான விடுதலர பின்சனாக்கி ்பட்ட ப்சேல்ேவை் இருந்தாகும-  பின்னர
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகள ்பட்ட பபற்றை அடிப்பதான விடுதலட ்சேமூகப் ப்தான விடுதலைன்கதான விடுதலள
ஐசராப்பி்டரீதிய நிதிப் பிரபுத்தேவைம குறிதான விடுதலேவைத்தக் ்பட்ட பகாண்டிருந்் இருந்தத
என கிரீசில் ஐசராப்பி்டரீதிய ஒன்றி்டரீதியம ்பட்ட பகாடூரத் ் இருந்தாக்கு் இருந்தல்கள
நடத்தி்டரீதிய ்சேரிமை்டரீதியத்தில் WSWS ்பட்ட ப்சேய்் இருந்த பகுப்பாய்விதான விடுதலன இத
ஊரஜி் இருந்தம ்பட்ட ப்சேய்கிறைத.

ரிமைக்சரானின் ் இருந்தாக்கு் இருந்தல் ஐசராப்பி்டரீதிய ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாள ேவைரக்கத்தடன்
கண்டத்தின் ஆளும உ்டரீதியரடுக்கினர நடத்தகின்றை ஒரு பரந்் இருந்த
சரிமைா் இருந்தலின் பகுதி்டரீதியாகும.  மிகப்்பட்ட பபரும ஐசராப்பி்டரீதிய ஒன்றி்டரீதியப்
்பட்ட பபாருளா் இருந்தாரரிமைான ச ஜெரரிமைனியில்,  ச ஜெரரிமைனியின் ரிமைறு
இராணுேவைரிமை்டரீதியரிமைாக்கத்திற்கும அ் இருந்தன் ேவைல்்தான விடுதலைரசு அரசி்டரீதியலுக்கான
மீளேவைருதான விடுதலகக்கும நிதி்டரீதியா் இருந்தாரம திரட்ட ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாள ேவைரக்கத்தின்
மீத பாரி்டரீதிய ் இருந்தாக்கு் இருந்தல்கதான விடுதலள நடத்் இருந்தக் கூடி்டரீதிய ஒரு “்பட்ட பரிமைகா
கூட்டணி”  அர்சோங்கத்திற்கு ் இருந்த்டரீதியாரிப்பு ்பட்ட ப்சேய்்டரீதியப்பட்டுக்
்பட்ட பகாண்டிருக்கிறைத.

ப்தான விடுதலை ஆண்டுகளாக ்பட்ட ப்சேல்ேவைத்தான விடுதல் இருந்த ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளிடம இருந்த
்பட்ட பபரும ்பட்ட ப்சேல்ேவைந்் இருந்தரகளுக்கு இடமரிமைாற்றுேவை் இருந்தற்கு ் இருந்ததான விடுதல்தான விடுதலைதான விடுதலரிமை
ேவைகித்திருந்் இருந்த ்சேமூக  ஜெனநா்டரீதியக ரிமைற்றும பழதான விடுதலரிமைேவைா் இருந்தக் கட்சிகளத
ஒரு புதி்டரீதிய கூட்டணி அர்சோங்கம அரிமைரத்் இருந்தப்படுேவைதான விடுதல் இருந்த, ்சேமீபத்தி்டரீதிய
நாட்களில் நதான விடுதலட்பட்ட பபற்று ேவைருகின்றை ச ஜெரரிமைன் உச்தான விடுதலைாகத் ததான விடுதலறை
ரிமைற்றும ேவைாகன உற்பத்தித் ததான விடுதலறை ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளின்
்சேக்திேவைாய்ந்் இருந்த சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைநிறுத்் இருந்தங்கள இப்சபாதான விடுதல் இருந்தக்கு திறைமபட்ட
வி் இருந்தத்தில் ் இருந்தடுத்த நிறுத்தி தான விடுதலேவைத்திருக்கின்றைன.
்சேனிக்கிழதான விடுதலரிமை்டரீதியன்று இ்தான விடுதலைண்டனில்,  ேவை்தான விடுதலைத-்சோரி பி்பட்ட பரக்ஸிட்
ஆ் இருந்தரவு அர்சோங்கத்தினால் ச் இருந்தசி்டரீதிய சுகா் இருந்தார ச்சேதான விடுதலேவையின் (NHS)

மீத ்பட்ட ப் இருந்தாடுக்கப்படுகின்றை ் இருந்தாக்கு் இருந்தலுக்கு எதிராக

பத்் இருந்தாயிரக்கல் இணைக்கான ரிமைக்கள ஆரப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர.
NHS என்பத பிரிட்டனில் ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாள ேவைரக்கம இரண்டாம
உ்தான விடுதலைகப் சபாருக்குப் பின்னர ்பட்ட பபற்றை இன்னு்பட்ட பரிமைாரு
அடிப்பதான விடுதலட்டரீதியான ச் இருந்தட்டரிமைாகும.

ஆளும கட்சிகளுக்கு எதிரான ஒரு ்பட்ட பேவைகு ஜென இ்டரீதியக்கத்தான விடுதல் இருந்த
் இருந்தடுப்ப் இருந்தற்காக, ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளத சகாபத்தான விடுதல் இருந்தத் ் இருந்தணிப்பதான விடுதல் இருந்தச்டரீதிய
முக்கி்டரீதியரிமைான சநாக்கரிமைாகக் ்பட்ட பகாண்டு ச ஜெரரிமைன்
்பட்ட ப் இருந்தாழிற்்சேங்கங்கள ்பட்ட ப்சே்டரீதியல்படுேவைதான விடுதல் இருந்தப் சபா்தான விடுதலை,  பிரான்சின்
்பட்ட ப் இருந்தாழிற்்சேங்கங்களுக்கும ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகதான விடுதலளப் பாதகாத்த ரிமைக்சரானுக்கு ச்சே் இருந்தம
விதான விடுதலளவிக்கும எந்் இருந்த சநாக்கமும ்பட்ட பகாண்டிருக்கவில்தான விடுதல்தான விடுதலை.
்பட்ட ப் இருந்தாழிற்்சேங்கத் ் இருந்ததான விடுதல்தான விடுதலைேவைரகளுக்கு, இந்் இருந்தத் ் இருந்தாக்கு் இருந்தலின்
ேவைர்தான விடுதலைாற்றுப்்பட்ட பபரும அளவு குறித்த நன்கு ்பட்ட ப் இருந்தரியும,  அேவைரகள
அதிரச்சி்டரீதியதான விடுதலடந்் இருந்தத சபா்தான விடுதலைவும அேவைரிமைதிக்கப்பட்டத சபா்தான விடுதலைவும
காட்டும எதிரவிதான விடுதலனகள முற்றிலும கபடசேவைடரிமைாகும.
இேவைரகள் இருந்தான் ்பட்ட ப்சேன்றை ஆண்டில் ரிமைக்சரானுக்கு ேவைாக்களிக்கக்
சகாரினர,  ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை மீ் இருந்தான ஒரு ் இருந்தாக்கு் இருந்தலுக்கு
அேவைர ்பட்ட பகாண்டிருந்் இருந்த திட்டங்கள குறித்த இேவைரகளுக்கு முன்சப
நன்கு ்பட்ட ப் இருந்தரியும, ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளர ்சேட்டம மீ் இருந்தான ் இருந்தாக்கு் இருந்தல் குறித்த
அேவைருடன் இேவைரகள முன்பு சபச்சுேவைாரத்தான விடுதல் இருந்த நடத்தியிருந்் இருந்ததான விடுதல் இருந்தப்
சபா்தான விடுதலைசேவை,  இத்் இருந்தாக்கு் இருந்தல் குறித்தம ்பட்ட ப்சேப்டமபர மு் இருந்த்தான விடுதலைாக
இேவைரகள அேவைருடன் விேவைாதித்த ேவைந்திருக்கின்றைனர.

உ்தான விடுதலைகச் ்சேந்தான விடுதல் இருந்தயில் ் இருந்தரிமைத “்பட்ட ப்சோந்் இருந்தநாட்டு” மு் இருந்த்தான விடுதலைாளி ேவைரக்கத்தின்
சபாட்டித்திறைதான விடுதலன பாதகாப்பத,  அந்் இருந்த சநாக்கத்திற்காக
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாளரகளத ந்தான விடுதலைன்கதான விடுதலளத் தி்டரீதியாகம ்பட்ட ப்சேய்ேவைத என்றை
அேவைரகளத ச் இருந்தசி்டரீதியேவைா் இருந்த சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைத்திட்டம அடிப்பதான விடுதலடயில்
ரிமைக்சரானின் அச் இருந்த சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைத்திட்டசரிமை ஆகும.  அேவைரகள
்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாள ேவைரக்கத்தின் சபாராட்டங்கதான விடுதலள ்சேரேவைச் இருந்த்சேரீதி்டரீதியாக
ஐக்கி்டரீதியப்படுத்தேவை் இருந்தற்கு உயிரப்பான எதிரப்பு காட்டுகின்றைனர.

்சேமூகப் பாதகாப்புடன்,  ்பட்ட பபாதச்ச்சேதான விடுதலேவைத் ததான விடுதலறை ்சேட்டப்
பிரிேவைானத,  அக்சடாபர 1946  ல் விடு் இருந்ததான விடுதல்தான விடுதலையின் (Liberation)

்சேரிமை்டரீதியத்தில் பி்பட்ட பரஞ்சு கமயூனிஸ்ட் கட்சி்டரீதியால் அறிமுகம
்பட்ட ப்சேய்்டரீதியப்பட்ட முக்கி்டரீதியரிமைான சீரதிருத்் இருந்தங்களில் ஒன்றைாகும.
ஐசராப்பா்பட்ட பேவைங்கிலும ரிமைதிப்பிழந்த விட்டிருந்் இருந்த பாசி்சே
மு் இருந்த்தான விடுதலைாளித்தேவை ேவைரக்கங்களுக்கு எதிரான பாட்டாளி ேவைரக்கப்
புரட்சிதான விடுதல்டரீதிய மூச்சுத்தில் இணைறைடிக்கும ஸ்ராலினத ்பட்ட பகாளதான விடுதலகதான விடுதல்டரீதிய
நி்டரீதியா்டரீதியப்படுத்தேவை் இருந்தற்கு இச்சீரதிருத்் இருந்தங்கதான விடுதலள அத
ப்டரீதியன்படுத்தி்டரீதியத. இப்சபாத ஒரு சு் இருந்தந்திர-்சேந்தான விடுதல் இருந்த  ஜெனாதிபதியின்
் இருந்ததான விடுதல்தான விடுதலைதான விடுதலரிமையி்தான விடுதலைான ஒரு பிற்சபாக்குத்் இருந்தனரிமைான அர்சோங்க
சூழ்ச்சிக்கூட்டத்திடம ்சேரல் இணைதான விடுதலடேவை் இருந்தன் மூ்தான விடுதலைரிமைாக,
ஸ்ராலினிஸ்டுகளும,  ்சேமூக  ஜெனநா்டரீதியகேவைாதிகளும ரிமைற்றும
்பட்ட ப் இருந்தாழிற்்சேங்கங்களும அச்்சேட்டப் பிரிதான விடுதலேவை திட்டேவைட்டரிமைாக
அழிப்ப் இருந்தற்கு மு்டரீதியற்சி ்பட்ட ப்சேய்த ்பட்ட பகாண்டிருக்கின்றைனர.

்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாள ேவைரக்கத்தின் ஒவ்்பட்ட பேவைாரு ச் இருந்தட்டத்தான விடுதல் இருந்தயும
பாதகாப்ப் இருந்தற்கான ஒரு சபாராட்டரிமைானத,  இறுதி ஆய்வில்
மு் இருந்த்தான விடுதலைாளித்தேவை ேவைரக்கத்தடனான ஒத்ததான விடுதலழப்புக்கு இட்டுச்
்பட்ட ப்சேல்கின்றை அத்் இருந்ததான விடுதலன ச் இருந்தசி்டரீதிய அடிப்பதான விடுதலடயி்தான விடுதலைான
முன்சனாக்குகளின் திேவைால்நிதான விடுதல்தான விடுதலை, ரிமைற்றும ஐசராப்பா்பட்ட பேவைங்கிலும
்பட்ட ப் இருந்தாழிற்்சேங்கங்களிடம இருந்த சு்டரீதியாதீனப்பட்ட ேவைதான விடுதலகயில்
சபாராட்டங்கதான விடுதலள ்சேரேவைச் இருந்த்சேரீதி்டரீதியாக ஒழுங்கதான விடுதலரிமைப்பத ஆகி்டரீதிய
இரண்டின் ஒரு ஐந்்பட்ட ப் இருந்தாதான விடுதலக அறிக்தான விடுதலகதான விடுதல்டரீதிய தீட்டுேவைதான விடுதல் இருந்த
அேவைசி்டரீதியரிமைாக்குகிறைத.  ்பட்ட ப் இருந்தாழி்தான விடுதலைாள ேவைரக்கம அதிகாரத்தான விடுதல் இருந்தக்
தான விடுதலகயி்பட்ட ப்தான விடுதலைடுப்ப் இருந்தற்கும ஐசராப்பி்டரீதிய ச்சோ்சேலி்சே அரசுகளின்
ஒன்றி்டரீதியத்தான விடுதல் இருந்தக் கட்டி்பட்ட ப்டரீதியழுப்புேவை் இருந்தற்குரிமைான ஒரு உண்தான விடுதலரிமை்டரீதியான
ச்சோ்சேலி்சே ரிமைற்றும ்சேரேவைச் இருந்தசி்டரீதிய சேவைதான விடுதல்தான விடுதலைத்திட்டசரிமை இந்் இருந்தப்
சபாராட்டத்திற்கான அடிப்பதான விடுதலட்டரீதியாக இருக்கக் கூடி்டரீதிய் இருந்தாகும.


