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பிரரான்சின் “மஞ்சள் சீருருடீ”
போராரராட்ீங்களுக்கு முன்ப ராக்கிய ோராருடக
எத?
By Alex Lantier,

ஜனாதிபதி

இமானுவல்

மக்மக்ர ானுக்கு

எதி ாக

திராக நான்காவத

சனிக்கிழகிழமமழமையாக “மஞ்சள் சீருகிழமச” ஆர்ப்பாட்சங்கள் திராக நசந்த
முடிந்திருக்கின்ற நிகிழமக்கின்ற நிலையில், முதக்கின்ற நிலைாளித்தவ அகிழமமப்புமுகிழமறக்கு
எதி ாக ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்கள் மத்தியில் ஒரு பாரிழமைய இழமையக்கம் எழுவத
ததளிவாக
புக்கின்ற நிலைப்படுகிறத.
ஆர்ப்பாட்சங்களுக்கு
ஆ ம்பத்
தூண்சக்கின்ற நிலைாய் இருந்த பிற்மக்ரபாக்கான எரிதபாருள் வரிமக்ரழமையற்றத்கிழமத
மக்மக்ர ான்
திரும்பப்
தபற்றகிழமமழமையானத
எதகிழமனயும்
தீர்க்க
முடிழமையவில்கிழமக்கின்ற நிலை. “மஞ்சள் சீருகிழமச” மக்ரபா ாட்சக்கா ர்கள் மத்தியில்,
சமூக சமத்தவத்திற்கு, தபரும் ஊதிழமைய அதிகரிப்புகளுக்கு, மக்மக்ர ான்
தவளிமக்ரழமையற்றப்படுவதற்கு,
தபரும்
தசல்வந்தர்களுக்கு
தனிச்சலுகிழமககள் அகற்றப்படுவதற்கு, இ ாணுவவாதத்திற்கு ஒரு
முடிவுகட்டுவதற்கு மற்றும் தபாத
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தங்களுக்கும்
ஒரு
பு ட்சிக்குமான
மக்ரகாரிக்கிழமககள்
முன்னிகிழமக்கின்ற நிலைக்கு
வந்த
தகாண்டிருக்கின்றன.
1991 இல் மக்ரசாவிழமையத் ஒன்றிழமையம்
ஸ் ாலினிச
அதிகா த்தவத்தால்
ககிழமக்கின்ற நிலைக்கப்பட்சகிழமமழமையானத
வர்க்கப்
மக்ரபா ாட்சத்தின்
முடிகிழமவ,
முதக்கின்ற நிலைாளித்தவ
ஜனதிராக நாழமையகத்தின்
இறுதிழமையான தவற்றிகிழமழமைய அல்க்கின்ற நிலைத
வ க்கின்ற நிலைாற்றின் முடிகிழமவக் குறித்ததாக
கூறிழமைய
கூற்றுக்கள்
எல்க்கின்ற நிலைாம்
சுக்குநூறாகிக் கிசக்கின்றன. “மஞ்சள்
சீருகிழமச” ஆர்ப்பாட்சங்கள் பி ான்ஸ்
முதல்
தபல்ஜிழமையம்,
ததிராக நதர்க்கின்ற நிலைாந்த,
பல்மக்ரகரிழமையா மற்றும் பாஸ் ா திராக நக த்
ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்கள்
மக்ரதிராக நட்மக்ரசாவின்
திராக நவகாக்கின்ற நிலைனித்தவ ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு ததரிவிக்கும்விதமாக மஞ்சள்
சீருகிழமசககிழமள அணிந்த தகாண்ச ஈ ாக் வகிழம யிலும் ப வுகின்ற
நிகிழமக்கின்ற நிலையில், சர்வமக்ரதசத் ததாழிக்கின்ற நிலைாள வர்க்கமானத வங்கிகளின்
கட்சகிழமளக்கு
எதி ான
மக்ரபா ாட்சத்தில்
மக்ரமதக்கின்ற நிலைழுந்த
தகாண்டிருக்கிறத.
சனிக்கிழகிழமமழமையன்றான பாரிழமைய ஒடுக்குமுகிழமறழமையானத முதக்கின்ற நிலைாளித்தவ
ஜனதிராக நாழமையகத்தின் குன் குணாம்சத்கிழமத எடுத்தக்காட்டும் ஒரு ஆழப்பதிகின்ற
படிப்பிகிழமனழமையாக இருந்தத: உண்கிழமமழமையான தவகுஜன எதிர்ப்பின்
தவளிப்பாடு ஏமக்ரதனும் மக்ரதான்றி விட்சவுசமக்ரனமக்ரழமைய, தப்பாக்கிகள்
தவளிவருகின்றன. இ ாணுவ ஆயுதங்கள் தகாண்ச வாகனங்கள்
மற்றும் தண்ணீர் பீ ங்கிகள் சகிதமாய் கக்கின்ற நிலைகத் தடுப்பு மக்ரபாலிஸ்
திராக நாளின் ஆ ம்பத்தில் தி ளத் ததாசங்கியிருந்த அகிழமமதிழமையான
ஆர்ப்பாட்சக்கா ர்ககிழமள அகிழமசத்த நிறுத்திழமையதற்கும் தாக்குதல்
திராக நசத்திழமையதற்கும்
பின்னர்,
பி ான்சின்
தபரிழமைய
திராக நக ங்கள்
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அகிழமனத்திலுமக்ரம
வன்முகிழமறழமையான
மக்ரமாதல்கள்
தவடித்தன.
முன்கண்டி ாத அளவாக 1,385 மக்ரபர் கிழமகத தசய்ழமையப்பட்டுள்ளனர்.
“மஞ்சள் சீருகிழமச” ஆர்ப்பாட்சங்கள் இப்மக்ரபாத ஒரு அதிமுக்கிழமையமான
கட்சத்தில் இருக்கின்றன. இந்த இழமையக்கம் தசல்வந்தர்களத
ஜனாதிபதியுசன்
மட்டுமல்க்கின்ற நிலை,
தசல்வந்தர்களின்
ஒட்டுதமாத்த
ஆட்சியுசனும் ஒரு மக்ரமாதகிழமக்கின்ற நிலைத் தூண்டியிருக்கிறத. மக்மக்ர ானின்
அகிழமசழமையாள விட்டுக்தகாடுப்புகள், ததாழிற்சங்க அதிகா த்தவங்களத
மத்திழமையஸ்தத்திற்கான
வாய்ப்பு,
அல்க்கின்ற நிலைத
மக்ரஜான்-லூக்
தமமக்ரக்கின்ற நிலைான்மக்ரசானின் அடிபணிழமையா பி ான்ஸ் கட்சியிசம் இருந்த ஒரு
கூட்சணிக்கான ஆமக்ரக்கின்ற நிலைாசகிழமனகள் என அ சிழமையல் ஸ்தாபகத்திசம்
இருந்த மக்ரபச்சுவார்த்கிழமதகளுக்கு வரும் தூதககிழமள “மஞ்சள் சீருகிழமச”
இழமையக்கத்தின்
முக்கிழமைய
தகிழமக்கின்ற நிலைகிழமம
ஆளுகிழமமகள் ததாசர்ந்த புறந்தள்ளி
வருகின்றனர்.
அத்தசன்
ஆர்ப்பாட்சக்கா ர்கள்
மிகப்தபருவாரிழமையாக
மக்கள்
ஆத கிழமவயும் தபற்றுள்ளனர்.
ஆயினும், ஒரு ததளிவான அ சிழமையல்
முன்மக்ரனாக்மக்ரகா மக்மக்ர ானுக்கு எதி ான
ஒரு
ப ந்த
மக்ரபா ாட்சத்திகிழமன
மக்ரதிராக நாக்கிழமைய
மக்ரதிராக நாக்குநிகிழமக்கின்ற நிலைமக்ரழமையா
இல்க்கின்ற நிலைாதபட்சத்தில், இந்த இழமையக்கம்
பழமையனற்ற
ஆர்ப்பாட்ச
திராக நசவடிக்கிழமககளாக சிதறிப் மக்ரபாகின்ற,
அல்க்கின்ற நிலைத
ஆளும்
உழமைய டுக்கின்
சூழ்ச்சிகளுக்கு
கீழ்ப்படிழமையச்
தசய்ழமையப்படுகின்றதான
அபாழமையம்
இருக்கிறத.
அ சிழமையல் தகிழமக்கின்ற நிலைகிழமம குறித்த பி ச்சிகிழமன கிழமமழமையமானதாகும். Commercy
இல் இருப்பகிழமதப் மக்ரபான்ற சிக்கின்ற நிலை “மஞ்சள் சீருகிழமச” குழுக்கள்,
இழமையக்கத்தின்
திராக நசவடிக்கிழமகககிழமளத்
தீர்மானிப்பதற்கும்
ஒருங்கிகிழமன் குணப்பதற்கும் மக்கள் குழுக்ககிழமள கட்டுவதற்கு அகிழமழப்பு
விடுத்தக்
தகாண்டிருக்கின்றன
என்பத
முக்கிழமையமானதாகும்.
உருவாகிக் தகாண்டிருப்பத, மிகவும் கரு வடிவில், ஒரு இ ட்கிழமச
அதிகா மாகும். தபரும் எண்ணிக்கிழமகயிக்கின்ற நிலைான கக்கின்ற நிலைகத் தடுப்பு
மக்ரபாலிசின் பாதகாப்புசன் நின்றுதகாண்டிருக்கும் வங்கிழமையாளர்களத’
அ சாங்கத்திற்கு
எதி ாக,
மக்ரபா ாட்சத்தில்
இருக்கும்
ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்ககிழமளப்
பி திநிதித்தவப்படுத்தகின்ற
மற்றும்
ஒழுங்ககிழமமக்கின்ற
தனித்தனிழமையான
மற்றும்
எதிர்ப்பான
ஸ்தாபனங்களின் ஒரு நிழலுரு மக்ரதான்றத் ததாசங்குகிறத.
1936 பித ஞ்சு தபாத மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்திற்கு சற்றுமுன்பாக
திராக நசவடிக்கிழமகக் குழுக்ககிழமள உருவாக்குவதற்கு லிமக்ரழமையான் ட்த ாட்ஸ்கி
விடுத்த அகிழமழப்பின் இன்கிழமறழமைய முக்கிழமையத்தவத்கிழமத இந்த நிகழ்வுகள்

அடிக்மக்ரகாடிட்டுக்
காட்டுகின்றன.
இத்தகிழமகழமைய
அகிழமமப்புகள்
ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்கள் மற்றும் இகிழமளஞர்களின் தவவ்மக்ரவறு பிரிவுகளத
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தப்
மக்ரபா ாட்சங்கள்
மற்றும்
ஆர்ப்பாட்சங்ககிழமள
ஐக்கிழமையப்படுத்த
முடியும்,
அகிழமவ
தனிகிழமமப்படுத்தப்படுவதில்
இருந்தம் ததாழிற்சங்க அதிகா த்தவங்களால் விகிழமக்கின்ற நிலைமக்ரபசப்படுவதில்
இருந்தம் பாதகாக்க முடியும், அத்தசன் ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்களத ப ந்த
எண்ணிக்கிழமகயினர்
மத்தியிக்கின்ற நிலைான
விரிந்த
எதிர்ப்பு
அணிதி ள்வதற்கான ஒரு புள்ளிகிழமழமைய வழங்க முடியும். மக்மக்ர ான்
மற்றும் ஐமக்ர ாப்பிழமைய ஒன்றிழமையத்தின் சிக்கன திராக நசவடிக்கிழமக முகிழமனப்பிற்கு
ததாழிக்கின்ற நிலைாள வர்க்கத்திற்குள்ளாய் நிக்கின்ற நிலைவுகின்ற ஆழமான எதிர்ப்கிழமப
அணிதி ட்டுவதற்கான ஒரு அடிப்பகிழமசகிழமழமைய இத வழங்குகிறத.
இத்தகிழமகழமைய குழுக்கள் மட்டுமக்ரம “ததாழிற்சங்கம் மற்றும் கட்சி
எந்தி த்தின் எதிர்ப்பு ட்சிக
எதிர்ப்கிழமப உகிழமசப்பதற்கான ஒமக்ர
வழிவகிழமகழமையாகும்” என்று ட்த ாட்ஸ்கி வலியுறுத்தினார். இத இன்று,
ததாழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அவற்றுசன் ததாசர்புகிழமசழமைய வசதிழமையான
திராக நடுத்த வர்க்கத்த அ சிழமையல் கட்சிளத திராக நச்சுத்தனமான குமக்ர ாதத்திற்கு
ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்கள்
முகம்தகாடுக்கிற
நிகிழமக்கின்ற நிலையில்,
மிக
அத்திழமையாவசிழமையமானதாகும். மக்மக்ர ானுக்கும் அவ த தசல்வந்தர்களத
அ சாங்கத்திற்கும்
எதி ான
ததாழிக்கின்ற நிலைாள
வர்க்கத்தின்
ஒரு
சுழமையாதீனமான மக்ரபா ாட்சத்கிழமத முசக்குவதன் மூக்கின்ற நிலைமாக தமத
தனிச்சலுகிழமகககிழமளப் பாதகாத்தக் தகாள்ளும் திராக நப்பாகிழமசயுசன் இந்த
சக்திகள் இருக்கின்றன.
பி ான்சில் இருக்கும் எந்ததவாரு ஸ்தாபக அ சிழமையல் மக்ரபாக்கும்,
புறநிகிழமக்கின்ற நிலைழமையாக முதக்கின்ற நிலைாளித்தவ அகிழமமப்புமுகிழமறக்கு ஒரு சவாகிழமக்கின்ற நிலை
முன்நிறுத்தக் கூடிழமைய இந்த “மஞ்சள் சீருகிழமச” இழமையக்கத்திற்கு ஒரு
முற்மக்ரபாக்கான விதத்தில் பதிலிறுக்கவில்கிழமக்கின்ற நிலை. 1968 மக்ரமயில் திராக நடுத்த வர்க்க மான் குணவர் தகிழமக்கின்ற நிலைவ ாய் இருந்த சானிழமையல் மக்ரகான்-தபன்டிட்
தவட்கமில்க்கின்ற நிலைாமல் இதகிழமன பாசிசரீதிழமையான இழமையக்கம் என்று அவதூறு
தசய்தார், மக்ரஜர்மனியின் taz தசய்தித்தாளிசம் அவர், “மஞ்சள்
சீருகிழமச இழமையக்கத்தின் மிகப்தபரும் தபரும்பான்கிழமம பகுதி மக்ரதசிழமைய
முன்னணியில் இருந்த, அதிவக்கின்ற நிலைதகளின் களஞ்சிழமையத்தில் இருந்த
வருகிறத” என்றார்.
ஸ் ாலினிச
ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்
தபாதக்
கூட்சகிழமமப்பு
(CGT)
ததாழிற்சங்கத்தின் தகிழமக்கின்ற நிலைவ ான பிலிப் மார்ட்டிமக்ரனசும் இமக்ரத
விசழமையத்கிழமதமக்ரழமைய மகிழமறமுகமாகத் ததரிவித்தார், அவர் “மஞ்சள்
சீருகிழமசழமையாளர்கள், திராக நாங்கள் சகவாசம் தகாள்ள முடிழமையாதவர்கள்”
என்றார். CGT, டி க் ஓட்டுதிராக நர்களின் ஒரு மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்கிழமத
கிழமகவிட்ச பின்னர், இப்மக்ரபாத டிசம்பர் 14 அன்று ஒருதிராக நாள்
அகிழமசழமையாள இ யில் மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்திற்கு அகிழமழப்பு விடுத்தக்
தகாண்டிருக்கிறத.
திராக நடுத்த வர்க்க புதிழமைய முதக்கின்ற நிலைாளித்தவ எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA) "மஞ்சள்
சீருகிழமசழமையாளர்ககிழமள” ததாழிற்சங்கங்களின் பிடிக்குள் தசலுத்தவதற்கு
இந்த சிடுமூஞ்சித்தனமான சூழ்ச்சிகிழமழமையப் பழமையன்படுத்த மக்ரதிராக நாக்கம்
தகாண்டிருக்கிறத. CGT கட்டுப்பாட்டின் கீழான ஒரு தபாத
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்தில் இகிழமன் குணந்த தகாள்ள “மஞ்சள் சீருகிழமசழமையாளர்கள்”
மார்ட்டிமக்ரனசிசம்
மக்ரகட்க
அத
அகிழமழப்புவிடுத்தத:
“மக்ரபார்க்குன் குணமுகிழமசழமைய சங்கங்களும் மஞ்சள் சீருகிழமசழமையாளர்களும்
இந்த முன்மக்ரனாக்கிகிழமன மக்ரதசிழமைய ததாழிற்சங்கத் தகிழமக்கின்ற நிலைகிழமமகளிசம்
மக்ரகட்க மக்ரவண்டும் அல்க்கின்ற நிலைத இன்னும் திணிக்கவும் கூச தசய்ழமையக்கின்ற நிலைாம்,
டிசம்பர் 14 அன்று “மஞ்சள் சீருகிழமச” ஆர்ப்பாட்சத்திற்கான ஒரு
உண்கிழமமழமையான
தபாத
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்தசன்
இதகிழமன
ஆ ம்பிக்கக்கின்ற நிலைாம்.”
ஆளும் வர்க்கம், இத்தகிழமகழமைய உத்திகளின் மக்ரபார்கிழமவயின் கீழ்,
ஆர்ப்பாட்சக்கா ர்ககிழமள
ததாழிற்சங்கங்கள்
மற்றும்
அ சு

எந்தி த்திற்குக்
கீழ்ப்படிழமையச்
தசய்வதற்கு
திராக நம்பிக்கிழமக
தகாண்டிருக்கிறத. “ஒட்டுதமாத்த அ சிழமையல் அகிழமமப்புமுகிழமறயும்
உலுக்கப்பட்டிருக்கிறத” என்று எழுதிழமைய
Journal du dimanche,
ஆனால்
சனிக்கிழகிழமமழமையன்றான
மக்ரபாலிஸ்
ஒடுக்குமுகிழமற,
“அ சாங்கத்திற்கு உத்திககிழமளக் கிழமகழமையாளுவதற்கான இசத்கிழமத, ஒரு
புதிழமைய காற்றின் சுவாசத்கிழமத அளித்திருக்கிறத” என்றத. பி தமர்
எட்வார்ட் பிலிப் சனிக்கிழகிழமம இ வு அன்றான தனத சுருக்கமான
உகிழம கிழமழமைய “இப்மக்ரபாத மக்ரபச்சுவார்த்கிழமத திராக நசத்தவதற்கான மக்ரதிராக ந ம்!”
என்று கூறி நிகிழமறவு தசய்தார் என்ற உண்கிழமமகிழமழமைய அத பா ாட்டிழமையத.
மக்மக்ர ானுசன் பழமையனற்ற, பிற்மக்ரபாக்கான உசன்பாடுககிழமள எட்டுவகிழமத
மக்ரதிராக நாக்கி தங்ககிழமள கட்டிப்மக்ரபாச முழமையலுகின்றவர்கள் அகிழமனவரின்
மீதம் ”மஞ்சள் சீருகிழமசழமையாளர்கள்” தகாண்டிருக்கும் முழுகிழமமழமையான
அவதிராக நம்பிக்கிழமக
முழுக்க
நிழமையாழமையமானதாகும்.
வங்கிகளின்
தாட்சண்ழமையமற்ற பி திநிதிழமையான
மக்மக்ர ானுசன் மக்ரபச்சுவார்த்கிழமத
திராக நசத்தவதற்கு ஏதமில்கிழமக்கின்ற நிலை; அமக்ரதமக்ரபாக்கின்ற நிலை மக்ரதசிழமைய திராக நாசாளுமன்றத்தில்
உட்கார்ந்திருக்கும்
முதக்கின்ற நிலைாளித்தவ
அ சிழமையல்வாதிகளிசம்
மக்களுக்காக மக்ரசகிழமவ தசய்ழமையக் தகஞ்சிக் தகாண்டிருப்பத தவறும்
ஏமாற்றத்கிழமதமக்ரழமைய தகாண்டுவரும்.
மக்மக்ர ான் அ சாங்கத்திற்கும் வங்கிகளின் அதிகா த்திற்கும் எதி ான
ஒரு அ சிழமையல் மக்ரபா ாட்சமக்ரம இன்றிழமையகிழமமழமையாத பணிழமையாகும். இந்த
உக்கின்ற நிலைகளாவிழமைய முதக்கின்ற நிலைாளித்தவம் மற்றும் சர்வமக்ரதச நிதி, வர்த்தகம்
மற்றும் விநிமக்ரழமையாகச் சங்கிலிகளின் சகாப்தத்தில் இத, நிதிப்
பி புத்தவத்தின் ஆபாசமான தசல்வங்ககிழமள பறிமுதல் தசய்வத,
மற்றும் உக்கின்ற நிலைகப் தபாருளாதா த்தின் வளங்ககிழமள உகிழமழக்கும்
மக்களின் ஜனதிராக நாழமையகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தகாண்டுவருவத என்ற
ஒரு உண்கிழமமழமையான மக்ரசாசலிச மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைத்திட்சத்தின் அடிப்பகிழமசயிக்கின்ற நிலைான
ஒரு சர்வமக்ரதசப் மக்ரபா ாட்சத்கிழமத முக்கிழமையப்படுத்தகிறத.
வர்க்கப் மக்ரபா ாட்சத்தின் மக்ரமதக்கின்ற நிலைழுச்சிழமையால் முன்கிழமவக்கப்படுகின்ற
புறநிகிழமக்கின்ற நிலைக் கசகிழமமகளில் இருந்த பிறக்கும் மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைத்திட்சம்
இததான்: ஐமக்ர ாப்பாதவங்கிலும் ஒவ்தவாரு திராக நாட்டிலும் தபருகும்
சமூகக் மக்ரகாபமும் மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்த திராக நசவடிக்கிழமகயும் ஒரு தபாத
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்தின் தவடிப்கிழமப மக்ரதிராக நாக்கி திராக நகர்கின்றத.
ஐமக்ர ாப்பிழமைய
ஒன்றிழமையத்திற்கும்,
மக்மக்ர ானுக்கும்,
ஐமக்ர ாப்பாதவங்கிலுமான
இமக்ரதமக்ரபான்ற அ சாங்கங்களுக்கும்
எதி ான ஒரு தபாதமக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்கிழமத ஒழுங்ககிழமமக்கும் பணி,
இத்தகிழமகழமைய இழமையக்கத்திற்கு குமக்ர ாதமானதம் அதகிழமன திராக நசத்தி
முடிக்கப்
மக்ரபாவதில்கிழமக்கின்ற நிலை
என்னும்
திண்ன் குணமுகிழமசழமையகிழமவயுமான
ததாழிற்சங்கங்களின் தபாறுப்பில் விசப்பச முடிழமையாத. பி ான்சிலும்
மற்றும் ஐமக்ர ாப்பாதவங்கிலும், ததாழிற்சங்கங்கள் மற்றும் மக்ரபாலிஇசத கட்சிகளத சூழ்ச்சிகளுக்கு எதி ாய் ஒரு உண்கிழமமழமையான தபாத
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலைநிறுத்தத்திற்கு
தழமையாரிப்பு
தசய்வதற்கும்
ததாழிக்கின்ற நிலைாள
வர்க்கத்தில் அதற்கான அடிப்பகிழமசகிழமழமைய உருவாக்கித் தருவதற்கும்
திராக நசவடிக்கிழமகக் கமிட்டிககிழமள உருவாக்குவமக்ரத முன்மக்ரனாக்கிழமைய பாகிழமத
ஆகும்.
ததாழிக்கின்ற நிலைாளர்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற சுழமையாதீனமான அ சிழமையல்
அகிழமமப்புகளுக்கு அதிகா த்கிழமத மாற்றுவதன் அவசிழமையத்திற்காக
வாதிடுவமக்ரத இந்த இழமையக்கத்தில் பித ஞ்சு மக்ரசாசலிச சமத்தவக் கட்சி
(PES) மற்றும் திராக நான்காம் அகிக்கின்ற நிலைத்தின் அகிழமனத்தக்கின்ற நிலைகக் குழுவின் பிற
ஐமக்ர ாப்பிழமையப் பிரிவுகளத பாத்தி மாக இருக்கும். இந்த முன்மக்ரனாக்கு
பி ான்ஸ் மற்றும் ஐமக்ர ாப்பாதவங்கிலும் ததாழிற்சாகிழமக்கின்ற நிலைகளில்,
மக்ரவகிழமக்கின்ற நிலையிசங்களில், பல்ககிழமக்கின்ற நிலைக்கழகங்களில் மற்றும் பள்ளிகளில்
சாத்திழமையமான அளவுக்கு விரிவாய் விவாதிக்கப்படுவகிழமத PES
ஊக்குவிக்கிறத.

