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எரிபபொருள்
னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனின்

வரி

உயர்வுக்வுக்கொன

பிபகான பிரெஞ்சு

ஜனொதிபதி

திட்டங்வுக்களுக்கு எதிகான பிரெொவுக்க வுக்கொல மிலலியன்

இனாதிபதி இமொனுவல
்ரபர்

னாதிபதி இமஞ்சள்

27 November 2018
திரும்புவ்ரத முன்னிருக்கும் ஒ்ரகான பிரெ பொருடதயொகும். பிகான பிரெொன்சிலும் ஐ்ரகான பிரெொப்பொ
எங்கிலும் பதொழிலொளர்வுக்கள் முன்்ரன, அகான பிரெசு அதிவுக்கொகான பிரெத்ருடத பதொழிலொள
வர்க்வுக்கத்திற்கு

னாதிபதி இமொற்றுவது

மீதொன

்ரவுக்கள்விருடய

முன்னிறுத்தும்

ஓர்

சீருருடட அணிந்து முதன்முதலில நவம்பர் 17 இல ்ரபொகான பிரெொடியதிலிருந்து 10

இயக்வுக்கத்ருடதக் வுக்கட்டிபயழுப்புவதற்கு, ்ரபொகான பிரெொட்டத்திற்வுக்கொன சுயொதீனனாதிபதி இமொன

நொட்வுக்கள் ஆகியுள்ளன. பிகான பிரெொன்சில னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனினொலும் ஐ்ரகான பிரெொப்பொ எங்கிலும்

அருடனாதிபதி இமப்புவுக்களும் ஒரு புதிய அகான பிரெசியல தருடலருடனாதிபதி இமயும் அவசியனாதிபதி இமொகும்.

ஐ்ரகான பிரெொப்பிய
குருடறப்பு

ஒன்றியத்தினொலும்
னாதிபதி இமற்றும்

நடத்தப்படுகின்ற

சமூவுக்க

பசலவினக்

இகான பிரெொணுவவொத பவுக்கொள்ருடவுக்கவுக்களொல தூண்டிவிடப்பட்ட

ஆழ்ந்த எதிர்ப்பு, முழு ்ரவவுக்கத்தில முன்னுக்கு வந்துள்ளது. முன்னொள்
வங்கியொளரும்

"பசலவந்தர்வுக்களின்

ஜனொதிபதியுனாதிபதி இமொன"

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனின்

இறுனாதிபதி இமொப்பும் னாதிபதி இமற்றும் சமூவுக்க சனாதிபதி இமத்துவமின்ருடனாதிபதி இமக்கு எதிகான பிரெொன ஆழ்ந்த சமூவுக்க
்ரவுக்கொபமும்,

னாதிபதி இமஞ்சள்

சீருருடட

்ரபொகான பிரெொட்டக்வுக்கொகான பிரெர்வுக்களிருடட்ரய

னாதிபதி இமட்டுனாதிபதி இமலல,

னாதிபதி இமொறொவுக்க பல பத்து மிலலியன் வுக்கணக்வுக்கொன பதொழிலொளர்வுக்கள் னாதிபதி இமத்தியிலும்
உருவொகி வருகிறது.

இன்ருடறய

்ரபச்சுவொர்த்ருடதவுக்களுக்கு

ஆ்ரலொசவுக்கரும்

பிபகான பிரெஞ்சு

தருடலருடனாதிபதி இம

ஜனநொயவுக்க

Berger), ்ரநற்று Le Parisien பத்திரிருடவுக்க உடனொன ஒரு ்ரபட்டியில,
இந்த

பநருக்வுக்கடிருடயத்

தீர்க்வுக்க

"உறுதியொன

பின்னர், இப்்ரபொது “முன்னொள் வங்கியொளர் னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொன் பவலகிறொகான பிரெொ
அனுதொப

்ரவட்பொளர்

இனாதிபதி இமொனுவல

தீர்னாதிபதி இமொனிக்வுக்க,

னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடட ்ரபொகான பிரெொட்டங்வுக்கள் பதொடர்ந்து வருகின்றன என்ப்ரதொடு,

்ரபொகான பிரெொட்டத்ருடதத்

ஐ்ரகான பிரெொப்பிய னாதிபதி இமட்டத்தில வுக்கட்டவிழ்ந்து வரும் எண்ணற்ற ்ரவருடலநிறுத்த

னாதிபதி இமகான பிரெத்துப்்ரபொன வொர்த்ருடதவுக்களில எழுதுகிறது.

்ரபொகான பிரெொட்டக்வுக்கொகான பிரெர்வுக்கள்

அருடனாதிபதி இமத்த

சொருடல

தடுப்புவுக்கருடளப்

பொதுவுக்கொத்து,

்ரவருடலநிறுத்தத்தில உள்ளனர். சமூவுக்க சனாதிபதி இமத்துவமின்ருடனாதிபதி இம
னாதிபதி இமற்றும்

சமூவுக்க

முடிவுக்குக்

உரிருடனாதிபதி இமவுக்கள்

பவுக்கொண்டு

இகான பிரெொஜினொனாதிபதி இமொவுக்வுக்கொவுக்க,

மீதொன

னாதிபதி இமற்றும்

இகான பிரெொணுவத்திற்கு

ஓர்

எதிகான பிரெொவுக்க

்ரபர்்ரஜ

இப்்ரபொது

"உறுதியொவுக்க"

முன்பனாதிபதி இமொழிகிறொர்.

்ரவுக்கொபத்தின்

முடியொது,”

அவர்வுக்களின்

என்று

்ரபர்ஜி்ரய

னாதிபதி இமக்வுக்களுக்கு

பசய்ய

தருடலவருடகான பிரெப்
அறிவிக்கிறொர்.

வலி

நடவடிக்ருடவுக்கவுக்கருடளயும்

முவுக்கங்பவுக்கொடுத்துள்ள

என்று

"அகான பிரெசு

“எரிபபொருள் வரி உயர்வுடன் ்ரசர்ந்து, பிபகான பிரெஞ்சு

என்பருடத

பவடிப்ருடப

எலலொவற்ருடறயும்

்ரனாதிபதி இமலும்

பதவியிறங்குனாதிபதி இமொறு நிச்சயனாதிபதி இமொவுக்க என்னொல ்ரவுக்கட்வுக்க

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனின்

்ரபொகான பிரெொட்டங்வுக்களுக்கு

எதிர்விருடனயொற்றுவது

“அகான பிரெசொல

முடியொது"

பண்ருடப ஏற்று வருகிறது.

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொன்,

ஒரு
Parisien

Le

குறிப்பிட்டு,

சமூவுக்க பசலவினக் குருடறப்பு திட்டநிகான பிரெருடலத் பதொடர்வருடதத்தொன் ்ரபர்்ரஜ

்ரவுக்கொரிக்ருடவுக்கவுக்கள், முன்பினும் அதிவுக்க பதொழிலொள வர்க்வுக்க

சமூவுக்க

என்பருடத

ஆத்னாதிபதி இமொவுடன்

எரிபபொருள் வரி உயர்ருடவத் திணிப்பருடதயும், வங்கியொளர் னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனின்

ஐ்ரகான பிரெொப்பிய

—

பவலகிறொகான பிரெொ"

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனின்

பதொடங்கியிருப்பதொவுக்க

தொக்குதலவுக்கருடள

வருவதற்வுக்கொவுக்க,

நடவடிக்ருடவுக்கவுக்கருடள"

முன்பனாதிபதி இமொழிந்தொர். “[பிகான பிரெதனாதிபதி இம னாதிபதி இமந்திரி] எடுவொர்ட் பிலிப் உடன் ்ரனாதிபதி இமொதிய"
அலலது

னாதிபதி இமற்றும் எண்பணய் சுத்திவுக்கரிப்பு ஆருடல பதொழிலொளர்வுக்கள், னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடட

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனின்
பதொழிற்சங்வுக்க

கூட்டருடனாதிபதி இமப்பின் (CFDT) தருடலவருனாதிபதி இமொன ்ரலொ்ரகான பிரெொன்ட் ்ரபர்்ரஜ (Laurent

ஞொயிறன்று பொரீஸ் ்ரபொகான பிரெொட்டம் வன்முருடறயொவுக்க ஒடுக்வுக்கப்பட்ட ்ரபொதும்,

இயக்வுக்கங்வுக்களுடன் அணி ்ரசர்ந்து வருகிறது. ்ரபொர்ட் (Port), அ்ரனாதிபதி இமசன்

வழங்கும்

பதொழிலொளர்

எவ்வொறு

பதொழிற்சங்வுக்கங்வுக்கள்

நொம்

ஏற்படுத்தொத

்ரனாதிபதி இமற்பவுக்கொள்ள

உறுதிப்படுத்த

“வொவுக்கனப்

பயணத்ருடதப்

பவுக்கொள்வதற்கும்,

சுற்றுச்சூழல

னாதிபதி இமற்றும்

்ரவண்டும்
்ரவண்டும்.”
பகிர்ந்து

்ரபொக்குவகான பிரெத்து,

சூரியஒளி

எரிசக்திருடயப்

னாதிபதி இமற்றும் NGO வுக்களுடன் விவொதித்த பின்னர் இன்று

புதுப்பிப்பதற்வுக்கொன"

னாதிபதி இமொருடல

வழங்வுக்க ்ரவண்டும் என்பருடவ னாதிபதி இமட்டுந்தொன் அவர்

உருடகான பிரெயொற்றவுள்ளொர்.

பத்திரிருடவுக்கவுக்க்ரளொ,

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொன்

னாதிபதி இமற்றும்

்ரபச்சுவொர்த்ருடத

நடத்துவதில

பசய்வதற்வுக்கொவுக்க,

சமூவுக்கரீதியிலும்

வுக்கலந்துள்ள

அ்ரத்ரநகான பிரெத்தில,

ஓர்

அகான பிரெசுடன்

அகான பிரெசியலரீதியிலும்

பல

விளங்கும்

னாதிபதி இமஞ்சள்

இந்த

தகான பிரெப்பினரும்
சீருருடட

இயக்வுக்கத்திற்கு ஒரு "தருடலருடனாதிபதி இமருடய" திணிக்வுக்க முயன்று வருகின்றன.
ந்த

்ரபகான பிரெம்்ரபசலவுக்கள்

பதொழிலொளர்வுக்கள்
பபொறியொகும்.

னாதிபதி இமஞ்சள்

னாதிபதி இமற்றும்
்ரனாதிபதி இம-ஜூன்

ஆண்டுவுக்களுக்குப்

சீருருடட

நடுத்தகான பிரெ
1968

பபொது

பின்னர்,

இயக்வுக்கத்தில

வர்க்வுக்க

னாதிபதி இமக்வுக்களுக்வுக்கொன

்ரவருடலநிறுத்தத்திற்கு

இங்்ரவுக்க

வர்க்வுக்கப்

நிதி

உதவிவுக்கருடள

முன்பனாதிபதி இமொழிந்த நடவடிக்ருடவுக்கயொவுக்க இருந்தன.

்ரபொகான பிரெொட்டக்வுக்கொகான பிரெர்வுக்கருடள "பிகான பிரெதிநிதித்துவம்"

இயக்வுக்கனாதிபதி இமொவுக்க

சில

அகான பிரெசு பசய்தி பதொடர்பொளர் Benjamin Griveaux கூற்றின்படி, னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொன்
"பவுக்கொள்ருடவுக்க
பதொடர்பு

உள்ள
ஒரு
ஐம்பது

்ரபொகான பிரெொட்டத்திற்கு

னாதிபதி இமொற்றத்ருடத

அலல,

அணுகுமுருடறயில

னாதிபதி இமொற்றத்ருடத"

முன்பனாதிபதி இமொழிந்து வருகிறொகான பிரெொம். சுருக்வுக்கனாதிபதி இமொவுக்க கூறுவதொனொல, சில னாதிபதி இமக்வுக்கள்
நடவடிக்ருடவுக்கவுக்கள்,

னாதிபதி இமஞ்சள்

சீருருடடயொளர்வுக்கள்

நிகான பிரெொவுக்கரிக்கும்

னாதிபதி இமற்றும் னாதிபதி இமக்வுக்களின் அதிவுக்க பபரும்பொன்ருடனாதிபதி இமயினகான பிரெொல பவறுக்வுக்கப்படும் இந்த
ஜனொதிபதி

வுக்கொலத்ருடதச்

முன்பனடுத்துள்ளன.
“முதலொவதொவுக்க,

AFP

இந்த

சந்ருடதப்படுத்தும்
இவ்வொறு

பவடிப்ருடபத்

குறிப்பிட்டு
தூண்டிவிட்ட

முயற்சிருடய
நிருடறவு

பசய்தது:

எரிபபொருள்

வரி

சீர்திருத்தத்தொல எந்த பயனும் விருடளயொது; னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொன் அதிவுக்கபட்சனாதிபதி இமொவுக்க

உயர்வு மீது அங்்ரவுக்க எந்த முக்கிய நிதியியல முடிவுவுக்க்ரளொ அலலது

பறித்பதடுப்புவுக்கருடள

னாதிபதி இமட்டு்ரனாதிபதி இம

வுக்கடன் இகான பிரெத்து நடவடிக்ருடவுக்கவுக்க்ரளொ எடுக்வுக்கப்படவிலருடல.”

்ரபகான பிரெம்்ரபசலவுக்கருடள

நிகான பிரெொவுக்கரித்து,

வழங்குவொர்.
பதொழிலொள

இத்தருடவுக்கய

்ரனாதிபதி இமொசடியொன

வர்க்வுக்கத்ருடத

்ரநொக்கி

பல

தகான பிரெப்பினர்

வியொபித்திருக்கின்ற

ஓர்

இயக்வுக்கத்ருடத

விற்றுத்

உரிருடனாதிபதி இமவுக்கருடள நீக்கி, ஒரு நொடொளுனாதிபதி இமன்ற வொக்பவுக்கடுப்பு கூட இலலொனாதிபதி இமல

தள்ளுவதற்வுக்கொவுக்க அதன் மீது ்ரபகான பிரெம்்ரபசலவுக்கருடள எவ்வொறு திணிப்பது?

பதொழிலொளர்

அந்த

அவகான பிரெது சமூவுக்க பசலவின குருடறப்பு பவுக்கொள்ருடவுக்கக்கும் னாதிபதி இமற்றும் 2024 க்குள்

இயக்வுக்கத்திற்வுக்கொவுக்க

கூறிக்பவுக்கொள்ளும்

எட்டு

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனுடன்
னாதிபதி இமஞ்சள்

்ரபச

விரும்புவதொவுக்க

சீருருடடயொளர்வுக்கள்

பவுக்கொண்ட

ஒரு

300

சட்டத்ருடத

பிலலியன்

யூ்ரகான பிரெொருடவ

"பிகான பிரெதிநிதிவுக்கள் குழுருடவ" பத்திரிருடவுக்கவுக்கள் இப்்ரபொது ஊக்குவித்து வருகின்ற

பசலவிடுவதற்வுக்கொன

அ்ரத்ரவருடளயில, எவ்வொறிருப்பினும் அந்த இயக்வுக்கம் "அகான பிரெசியலற்றது"

கிருடடயொது.

என்றும்

வொதிடுகின்றன.

அந்த

எட்டு

்ரபரில

பலர்

சுய

பதொழிலமுருடன்ரவொர், ஒருவர் வினாதிபதி இமொனப்பருடடயின் முன்னொள் சிப்பொய்,
ஒருவர் CFDT பதொழிற்சங்வுக்க நிர்வொகி, இவர்வுக்கள் அகான பிரெசுடன் "துரிதனாதிபதி இமொவுக்க"
்ரபச்சுவொர்த்ருடதவுக்கருடளத்

பதொடங்கி

்ரபொகான பிரெொட்டங்வுக்கருடள

முடிவுக்குக்

பவுக்கொண்டு வகான பிரெ ்ரவுக்கொரி வருகின்றனர்: “மூன்று னாதிபதி இமொதங்வுக்களுக்கு நொம் நொட்ருடட
முடக்கிக் பவுக்கொண்டிருக்வுக்க முடியொது, நொம்

்ரபச்சுவொர்த்ருடதவுக்கள் நடத்த

்ரவண்டும்.”

தங்வுக்களின்

நிருடற்ரவற்றியதன்
ஓர்

அடிப்பருடடயில

ஐ்ரகான பிரெொப்பிய

அவர் திட்டத்திற்கும் எந்த

சமூவுக்க

உரிருடனாதிபதி இமவுக்கருடளப்

அருடனாதிபதி இமந்த

இகான பிரெொணுவத்திற்வுக்கொவுக்க
சட்டப்பூர்வதன்ருடனாதிபதி இமயும்

பொதுவுக்கொக்கும்

்ரபொக்கிற்கு

ஏற்ப

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொருடன னாதிபதி இமொற்றுவதற்வுக்கொவுக்க, னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடடயொளர்வுக்களொல னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனுக்கு
அழுத்தனாதிபதி இமளிக்வுக்க

முடியொது.

ஒட்டுண்ணித்தனனாதிபதி இமொன

பல

்ரவுக்கொடி

பிகான பிரெபுத்துவத்திற்கு

பிலலியனர்வுக்களின்

பசொத்துக்வுக்கருடள

ஓர்

உருவொக்கி

அளித்த, தசொப்தவுக்கொல பதொழிலதுருடற அழிப்பு னாதிபதி இமற்றும் சமூவுக்க பசலவினக்
குருடறப்பொல

பட்டவர்த்தனனாதிபதி இமொவுக்க

ஐ்ரகான பிரெொப்பிய

முதலொளித்துவம்

அதன்

வுக்கடன்வுக்களின் கீழ் சிருடதந்தவொறு, 1968 இல அது பசய்தருடதப் ்ரபொல,

்ரபஸ்புக்கில அருடழப்பு விடுத்து ஆகான பிரெம்பத்தில ்ரபொகான பிரெொட்டத்ருடதத் பதொடங்கி

சமூவுக்க

ருடவத்த னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடடயொளர்வுக்களில ஒருவகான பிரெொன, டிகான பிரெக் ஓட்டுனர் Eric

ஆதொகான பிரெவளங்வுக்களும் இலருடல. உண்ருடனாதிபதி இமயில, பதொழிற்சங்வுக்கங்வுக்களும் னாதிபதி இமற்றும்

Drouet, வுக்கண்கூடொவுக்க்ரவ பபரிய உற்சொவுக்கம் ஏதுமின்றி இந்த குழுவில

1968 நடுத்தகான பிரெ-வர்க்வுக்க னாதிபதி இமொணவர் இயக்வுக்கத்திற்குப் பின்னர் ்ரனாதிபதி இமபலழுந்த

இடம் பபற்றுள்ளொர். “இந்த எட்டு ்ரபர் பிகான பிரெதிநிதிவுக்கள் குழுவொல ஒன்றும்

புதிய முதலொளித்துவ-எதிர்ப்பு வுக்கட்சி ்ரபொன்ற நடுத்தகான பிரெ வர்க்வுக்க வுக்கட்சிவுக்களும்

முடிவு பசய்ய முடியொது,” என்றவர் அறிவித்தொர்.

னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடடயொளர்வுக்களிடம் இருந்து ஒதுங்கி நிற்கின்றன என்ப்ரதொடு,

அ்ரத்ரநகான பிரெத்தில, Le Parisien, இந்த னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடடயொளர்வுக்கள் மீது

சனாதிபதி இமகான பிரெச

பவுக்கொள்ருடவுக்கவுக்கருடள

்ரனாதிபதி இமற்பவுக்கொள்வதற்கு

அதனிடம்

எந்த

வுக்கண்டனமும் கூட பதரிவித்தன.

்ரனாதிபதி இம்ரலொங்கியுள்ள ஒரு புகான பிரெட்சிவுக்ககான பிரெ முன்்ரனொக்கின் அபொயத்ருடதக் குறித்து

என்ன

மிகான பிரெட்சி்ரயொடு

பதொந்தகான பிரெவூட்டும்

தூக்கிபயறிந்து ஆட்சிருடயக் ருடவுக்கப்பற்ற, பிகான பிரெொன்சிலும் ஐ்ரகான பிரெொப்பொவிலும்

உள்நுருடழந்து,

பதொழிலொள வர்க்வுக்கத்திற்கு ஒரு சர்வ்ரதச புகான பிரெட்சிவுக்ககான பிரெ மூ்ரலொபொயம் னாதிபதி இமற்றும்

ஒருசிலர்

குற்றஞ்சொட்டுகிறது:

இந்த

“பதொழிலரீதியில

இயக்வுக்கத்திற்குள்

தொங்வுக்களொவுக்க்ரவ

பசய்ய

்ரவண்டும்?

னாதிபதி இமறுத்து இலலொபதொழிக்வுக்கக் கூடொது என்றும் முன்பனாதிபதி இமொழிந்து வருகிறொர்வுக்கள்.

பணியொகும். இது பிகான பிரெொன்சில அப்்ரபொது ்ரனாதிபதி இமபலழுந்த ்ரபொகான பிரெொட்டங்வுக்கள்

ஒ்ரகான பிரெனாதிபதி இமொதிரியொன

குறித்து

பதொடர்ந்து

சுற்றிக்

சுழன்று

பவுக்கொண்டு, பலவீனத்தின் அறிகுறியொவுக்க இந்த பறருடவவுக்கள் கீச்சிடுவதற்கு
இந்த

னாதிபதி இமஞ்சள்

சீருருடடயொளர்வுக்கள்

ஒரு

வுக்களத்ருடத

அருடனாதிபதி இமத்து

பவுக்கொடுத்துள்ளனர்.”
இது்ரபொன்ற

நிந்தருடனவுக்கள்,

்ரபர்்ரஜ

முன்பனாதிபதி இமொழிந்த

இவுக்கழ்வதற்குத்தொன்

பதொழிற்சங்வுக்க

தகுதியுருடடயருடவ

என

வுக்கொட்டுகிறது. ஜனநொயவுக்கத்ருடத அச்சுறுத்திக் பவுக்கொண்டிருப்பது னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனுக்கு
எதிகான பிரெொன னாதிபதி இமஞ்சள் சீருருடடயொளர்வுக்களின் எதிர்ப்்ரபொ அலலது அபிவிருத்தி
அருடடந்து வரும் பதொழிலொள வர்க்வுக்கத்தின் எதிர்ப்்ரபொ அலல, னாதிபதி இமொறொவுக்க
்ரனாதிபதி இமொசடி ்ரபகான பிரெம்்ரபசலவுக்கருடளக் பவுக்கொண்டு னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனுக்கு எதிகான பிரெொன எதிர்ப்பின்
குகான பிரெலவருடளருடய நசுக்வுக்க முயன்று வருகின்ற பதொழிற்சங்வுக்கங்வுக்கள் னாதிபதி இமற்றும்
அவற்றின் அகான பிரெசியல கூட்டொளிவுக்கள் னாதிபதி இமற்றும் னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொன் அகான பிரெசொங்வுக்கம் தொன்
ஜனநொயவுக்கத்ருடத அச்சுறுத்திக் பவுக்கொண்டிருக்கின்றன.புகான பிரெட்சிவுக்ககான பிரெ பொருடதருடய
எடுப்பதற்கு இது்ரவ சரியொன தருணம். னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனுடன் ்ரபகான பிரெம்்ரபசுவதற்கு
அங்்ரவுக்க ஒன்றுமிலருடல. நவ-பொசிசவொத னாதிபதி இமரீன் லு பபன்னுக்கு எதிகான பிரெொவுக்க
பொதிக்கும்

்ரதர்ந்பதடுக்வுக்கப்பட்டு,

குருடறவொனவர்வுக்களொல

பபரும்பொன்ருடனாதிபதி இமயுடன்

ஆட்சி

பிபகான பிரெஞ்சு

வொக்வுக்கொளர்வுக்களில

்ரதர்ந்பதடுக்வுக்கப்பட்ட

பசய்து

வருகின்ற

அவர்,

சட்டனாதிபதி இமன்ற
வங்கிவுக்களின்

அப்பட்டனாதிபதி இமொன வுக்கட்டருடளவுக்கருடள திணிக்கிறொர். எது எவ்வொறு இருப்பினும்,
பிபகான பிரெஞ்சு
இருடடயிலும்

னாதிபதி இமக்வுக்களின்

அதிவுக்க

அவசகான பிரெவுக்கொல

பபரும்பொன்ருடனாதிபதி இமயினரின்

நிருடலருடனாதிபதி இமயின்

கீழ்

அடிப்பருடட

எதிர்ப்புக்கு
ஜனநொயவுக்க

பசய்ய ்ரவண்டிய

பநறிப்படுத்திய முன்்ரனொக்குவுக்கருடள ஊர்ஜிதம் பசய்கிறது:

னாதிபதி இமக்்ரகான பிரெொனுக்கு

எதிகான பிரெொவுக்க

அபிவிருத்தி

வுக்கண்டு

்ரபொகான பிரெொட்டங்வுக்கள், பதொழிலொளர்வுக்கருடள 1968
“இடதொவுக்க”

்ரபச்சுவொர்த்ருடதவுக்கருடள

்ரவறுவழியின்றி

WSWS

ஒழுங்வுக்கருடனாதிபதி இமப்ப்ரத

பிகான பிரெபுத்துவத்ருடதத்

முன்்ரனொக்ருடவுக்க

மீது

அருடத

நிதியியல

ஒவ்பவொன்ருடறயும் அழிக்வுக்கவும், ்ரதர்தலவுக்களின் ஜனநொயவுக்க னாதிபதி இமொதிரிருடய ஏன்
வறட்டுவொதங்வுக்கள்

வழங்வுக்க

இந்த

பசொலலி

வுக்கடந்து

வரும்

புகான பிரெட்சிவுக்ககான பிரெப்

க்குப் பிந்ருடதய

்ரபொயிருக்கும்

வுக்கொலத்தில

வுக்கட்சிவுக்களுடன்

தவிர்க்வுக்கவியலொனாதிபதி இமல ்ரனாதிபதி இமொதலுக்குள் பவுக்கொண்டுவரும். இது்ரவ நொன்வுக்கொம்
அகிலத்தின் அருடனத்துலவுக்கக் குழுவின்

(ICFI) பிபகான பிரெஞ்சு பிரிவொவுக்க PES (Parti
- ்ரசொசலிச சனாதிபதி இமத்துவக் வுக்கட்சி) ஸ்தொபிக்வுக்கப்பட்டதன்
முக்கியத்துவத்ருடத அடிக்்ரவுக்கொடிட்டுக் வுக்கொட்டுவதொகும். இது பிகான பிரெொன்சில
ட்பகான பிரெொட்ஸ்கிசத்தின் பிகான பிரெசன்னத்ருடத னாதிபதி இமறுஸ்தொபவுக்கம் பசய்து, ்ரபொலிஇடதுவுக்களுக்கும் னாதிபதி இமற்றும் அத்தருடன முதலொளித்துவக் வுக்கட்சிவுக்களுக்கும்
எதிகான பிரெொன பதொழிலொள வர்க்வுக்கத்தின் புகான பிரெட்சிவுக்ககான பிரெ அணிதிகான பிரெட்டலுக்வுக்கொவுக்கப்
்ரபொகான பிரெொடுகிறது.

de l’égalité socialiste

பதொழிற்சங்வுக்க

அதிவுக்கொகான பிரெத்துவங்வுக்கள்

சிக்வுக்கன

நடவடிக்ருடவுக்கருடய

அனாதிபதி இமலபடுத்துவதில பகிகான பிரெங்வுக்கனாதிபதி இமொவுக்க பங்்ரவுக்கற்று வருகின்ற ்ரநகான பிரெத்தில,
பிகான பிரெொன்ஸ்

எங்கிலும்

்ரவருடலயிடங்வுக்களிலும்,

பள்ளிவுக்களிலும்

PES,

னாதிபதி இமற்றும்

பதொழிலொள-வர்க்வுக்க சமூவுக்கங்வுக்களிலும் சொனாதிபதி இமொனியர் அருடனாதிபதி இமப்புவுக்கருடள (rankand-file

organizations)

ஒட்டுபனாதிபதி இமொத்த
னாதிபதி இமற்றும்

அகான பிரெசியல

்ரபொர்

உருவொக்வுக்கப்பட
ஸ்தொபவுக்கத்தின்

திட்டங்வுக்களுக்குனாதிபதி இமொன

அருடழப்பு

சமூவுக்கத்
எதிர்ப்ருடப

விடுக்கிறது.

தொக்குதலவுக்களுக்கும்
விவொதிப்பதற்கும்

ஒழுங்வுக்கருடனாதிபதி இமப்பதற்கும் பதொழிலொளர்வுக்களுக்கும் இருடளஞர்வுக்களுக்கும் வுக்களம்
தருவதற்கு இருடவ இன்றியருடனாதிபதி இமயொதருடவயொவுக்க இருக்கின்றன.

