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கொமகரர்சி இல் “ரஞ்சள் சீருசீருட சீருடைருடையமளர்ொளின" ஒனறுகூ சீருடைல்ொளுக்ொமன சந்திப்ப

பிரமனசின "ரஞ்சள் சீருசீருட சீருடை" இருடையக்ொத்தில்
 ப்மல-இ சீருடைது ொட்சிொள் தசீருடள் தலையீடு கசய்ருடைய

முருடையல்கினறன
By V. Gnana and Alex Lantier, 5 February 2019 

“மஞ்சள் சீருருடீ"  இயக்கம் ் தம் தொீங்கியமற்குப் பின்னர் இருந்த

மக்கள் ஒன்றுகூடுவமற்க் தொன சருடவதற்கான சபையில் (Popular  Assembly  of

Commercy) நீந்ம இரண்டு கூட்ீங்களுக்குப் பின்னர், “மஞ்சள்

சீருருடீய் தொளர்களின்"  கூட்ீங்களின் கூட்ீம் (Assembly  of

assemblies) ஜனவரி 26  இல் பிர் தொன்சின் ் தக் தொ் தமர்சி என்னும்

சிறுநகரில் நருடீ் தவதற்கான சபைற்றத.

பிர் தொன்ஸ் எங்கிலும் இருந்த வதற்கான சபைல்ுந்து பல்வவறு "மஞ்சள்

சீருருடீய் தொளர்"  குழுக்களின் சும் தொர் 350  பிரதிநிதிகள் அதில்

கலந்த ் தக் தொண்ீனர்.  எவ்வ் தொற் தொயினும்,  இந்ம சந்திப்பில்

என்ன ுந்து பல்வமுந்து பல்வல் தொங்கி இருந்மத என்ற் தொல் "மஞ்சள் சீருருடீ"

இயக்கத்ருடமக் கட்டுப்வதற்கான சபை் தொட்டிற்குள் ் தக் தொண்டுவருவமற்க் தொன

அரசு மற்றும் ் தம் தொழிற்சங்க அதிக் தொரத்தவத்தீன்

் தம் தொீர்புவதற்கான சபைட்ீ குட்டி-முமல் தொளித்தவ கட்சிகளின்

முயற்சிய் தொகும்.

மக்கள் ஒன்றுகூடுவமற்க் தொன சருடவதற்கான சபையின் முந்ருடமய கூட்ீம்

நிதியியல் பிரபுத்தவம்,  ஆளும் கட்சிகள் மற்றும்

் தம் தொழிற்சங்கங்களுக்கு எதிர் தொன மக்களின் வதற்கான சபைரந்ம

பிரிவுகளுக்குள் நிலவிய ் தவடிப்வதற்கான சபை் தொர்ந்ம ுந்து பல்வக் தொவதற்கான சபைத்ருடம

் தவளிப்வதற்கான சபைடுத்தியத. அத ஸ்ர் தொலினிசம், வதற்கான சபைப்ுந்து பல்வல் தொவ் தொமம் மற்றும்

் தம் தொழிற்சங்கங்கள் தொல் மச் தொப்மங்கள் தொக ஒடுக்கப்வதற்கான சபைட்ீ, நிகழ்ந்த

வரும் சர்வுந்து பல்வமச வர்க்க ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்தின் ் தவடிப்பின் வதற்கான சபை் தொகம் தொக

இருந்மத.  இலங்ருடக ுந்து பல்வமயிருடலத் ுந்து பல்வம் தொட்ீ ் தம் தொழில் தொளர்கள்,

அ் தமரிக்க ஆசிரியர்கள் மற்றும் மத்ம் தொுந்து பல்வம் தொ் தர் தொஸ் இல்

் தமக்சிகன் வ் தொகனத்தருடற ் தம் தொழில் தொளர்கருடளப் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலுந்து பல்வவ,

பி் தரஞ்சு ் தம் தொழில் தொளர்களும்,  ் தம் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும்

ஒட்டு் தம் தொத்ம அரசியல் ஸ்ம் தொவதற்கான சபைகத்திற்கு எதிர் தொகவும் மற்றும்

அவற்றிலிருந்த சுய் தொதீனம் தொகவும் அணிதிரண்ீ் தொர்கள்.

இந்ம ் தக் தொ் தமர்சி (Commercy) சருடவதற்கான சபைய் தொனத வதற்கான சபைலவதற்கான சபைடித்ம் தொன

மன்ருடம ் தக் தொண்ீம் தொக இருந்மத,  இத ் தம் தொழில் தொளர்கள்,

அருடமப்புரீதியில் தொன சிறுவிய் தொவதற்கான சபை் தொரிகள் மற்றும்,

ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளர்களில் மிக முக்கியம் தொக,  மங்களின்

அரசியல் விசுவ் தொசத்ருடம மருடறத்ம வதற்கான சபைப்ுந்து பல்வல் தொவ் தொம புதிய

முமல் தொளித்தவ-எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) மற்றும் அடிவதற்கான சபைணிய் தொ

பிர் தொன்ஸ் (La  France  insoumise  –  LFI) ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொன்ற குட்டி-

முமல் தொளித்தவ கட்சிகளின் கீழ்மட்ீ அங்கத்மவர்கருடளயும்

ஒன்றிருட்றிணைத்திருந்மத.  உலக ுந்து பல்வச் தொசலிச வருடலத் மளத்திற்குச

் தசய்தி ுந்து பல்வசகரிக்க ் தசன்ற பி் தரஞ்சு ுந்து பல்வச் தொசலிச சமத்தவக்

கட்சியின் உறுப்பினர்கள் (Parti  de  l’ galit  socialiste  -  é é PES)

கலந்தருடரய் தொடுவமற்கு அனுமதிக்கப்வதற்கான சபைட்ீனர்.  அந்ம

கூட்ீத்தின் ுந்து பல்வவதற்கான சபைஸ்புக் ுந்து பல்வநரடி ஒளிவதற்கான சபைரப்புக்கு அப்வதற்கான சபை் தொற்வதற்கான சபைட்டு,

அக்கூட்ீத்ருடமக் குறித்த கண்கூீ் தொக ் தசய்தி ் தவளியிட்ீ

ஒுந்து பல்வர ் தசய்தி ஆம் தொரம் தொக WSWS மட்டுுந்து பல்வம இருந்மத.

ஆன் தொல் ஜனவரி 26 ஒன்றுகூீல்களுக்க் தொன சருடவதற்கான சபையின் வர்க்க

கு்றிணை் தொம்சம் மிகவும் வித்திய் தொசம் தொன வர்க்க மன்ருடமருடய

ஏற்றிருந்மத.  பிரம் தொன வதற்கான சபை் தொரீஸ் வதற்கான சபைத்திரிருடககள் அருடனத்தம்,

Lib rationé  மற்றும் வலதச் தொரி Le  Figaro உட்வதற்கான சபைீ,  ் தசய்திகள்

் தவளியிட்ீன.  Le  Monde இன் வதற்கான சபைக்கங்களில்,  அலீன்

லுக்கிுந்து பல்வளர் அந்ம கூட்ீத்ருடம "அவர்களின் ் தவதற்கான சபை் தொதவ் தொன

மதிப்புகள் மற்றும் ுந்து பல்வக் தொரிக்ருடககருடள வருடரயறுக்க" “மஞ்சள்

சீருருடீய் தொளர்களின்" ஒரு முயற்சி என்றும், “ஒவ்் தவ் தொருவரின்

கருத்தக்கு மிகவும் மதிப்வதற்கான சபைளிக்கும்"  விமத்தில்

ஒழுங்கருடமக்கப்வதற்கான சபைட்டிருந்மம் தொகவும் குறிப்பிட்ீ் தொர்.

“் தம் தொழிற்சங்கங்களுீன் ஓர் இயக்கத்ருடமக் கட்டி் தயழுப்வதற்கான சபை"

அக்கூட்ீத்தில் ுந்து பல்வவதற்கான சபைசியவர்களின் விருப்வதற்கான சபைத்ருடம Lib rationé

மனம் தொர வருந்து பல்வவற்றத.

“மஞ்சள் சீருருடீ”  இயக்கத்திற்கு குுந்து பல்வர் தொமம் தொன பிரம் தொன

முமல் தொளித்தவ ஊீகங்களுக்கு அருடளுக்கு அழைப்பு

விடுக்கப்வதற்கான சபைட்டிருந்மன ஆன் தொல்,  உலக ுந்து பல்வச் தொசலிச வருடலத்

மளத்திற்கு அல்ல.  ஒன்றுகூடுவமற்க் தொன கூட்ீத்தின்

் தக் தொ் தமர்சி சருடவதற்கான சபை ஒருங்கிருட்றிணைப்வதற்கான சபை் தொளர்,  இவர் Meuse

பிர் தொந்திய புதிய முமல் தொளித்தவ-எதிர்ப்பு கட்சியின் பிர் தொந்திய

ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளர் தொக ம் தொறியிருந்ம நிருடலயில்,  அக்கூட்ீம்

எங்ுந்து பல்வக நீத்மப்வதற்கான சபைீவிருந்மத என்வதற்கான சபைருடமக் குறித்த PES

உறுப்பினர்களுக்குத் மகவல் அளிக்க மறுத்தவிட்ீ் தொர்.

ஒரு வழிய் தொக PES உறுப்பினர்கள் அக்கூட்ீத்ருடம

வந்மருடீந்ம ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொத,  அவர்கள் ் தக் தொ் தமர்சி சருடவதற்கான சபையின்

மற்் தற் தொரு ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளருடரச சந்தித்மனர்,

ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளர்கள் PES ஐ எதிர்த்மமற்க் தொக அவர்

வருத்மம் ் தமரிவித்த ் தக் தொண்ீ் தொர்:  “ந் தொன் உங்கருடளப்

வதற்கான சபை் தொதக் தொக்க விரும்பிுந்து பல்வனன்,  ஆன் தொல் அவர்கள் உங்கருடளத்

மவற் தொக புரிந்த ் தக் தொண்டிருந்ம் தொர்கள்.  ந் தொன் வதற்கான சபை் தொர்த்ம

வருடரயில், நீங்கள் மட்டுுந்து பல்வம ் தம் தொழில் தொளர்கருடளப் வதற்கான சபை் தொதக் தொத்த

வருகிறீர்கள்.  இமற்கு முன்னர்,  இந்ம இீத்தில் நிருடறய

் தம் தொழில் தொளர்கள் இருந்ம் தொர்கள், ஆன் தொல் இப்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொத அவர்கள்

1 - “Yellow vest” assemblies meet in Commercy
       The pseudo-left parties seek to intervene in France’s “yellow vest” movement



இங்ுந்து பல்வக இல்ருடல.”  சமூகத்தின் எல்ல் தொ வர்க்கங்களத

நலன்களுக்க் தொகவும் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொடுவத அவசிய் தமன அவர்

நம்புவம் தொகவும் ் தம் தொீர்ந்த ுந்து பல்வசர்த்தக் ் தக் தொண்ீ் தொர்.

உண்ருடமயில் முந்ருடமய ் தக் தொ் தமர்சி கூட்ீத்தில் கலந்த

் தக் தொண்ீ ் தவதற்கான சபைரும்வதற்கான சபை் தொல் தொன ் தம் தொழில் தொளர்கள் அங்ுந்து பல்வக இீம்

் தவதற்கான சபைற்றிருக்கவில்ருடல.  அமற்கு வதற்கான சபைதில் தொக அங்ுந்து பல்வக என்ன

ுந்து பல்வமுந்து பல்வல் தொங்கி இருந்மத என்ற் தொல் மம்ருடமத்ம் தொுந்து பல்வம இந்ம

இயக்கத்தின் பிரதிநிதிகள் தொக பிரகீனப்வதற்கான சபைடுத்திக் ் தக் தொண்ீ

வதற்கான சபைல்ுந்து பல்வவறு பிரதிநிதிகளின் ுந்து பல்வமசியவ் தொம மற்றும் முமல் தொளித்தவ-

ச் தொர்பு ் தக் தொள்ருடககுந்து பல்வள ுந்து பல்வமுந்து பல்வல் தொங்கி இருந்மன,  "மஞ்சள்

சீருருடீய் தொளர்கள் தொல்" நிர் தொகரிக்கப்வதற்கான சபைட்ீ NPA, LFI  அல்லத LO

(Lutte ouvri reè ) ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொன்ற கட்சிகளுீன் இவர்களுக்கு இருந்ம

் தம் தொீர்புகள் என்வதற்கான சபைத குருடறத்தக் க் தொட்ீப்வதற்கான சபைட்ீன என்ற் தொலும்

் தவளிப்வதற்கான சபைருடீய் தொக இருந்மன.

புதிய முமல் தொளித்தவ-எதிர்ப்பு கட்சியின் ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளர்

WSWS க்கு ுந்து பல்வவதற்கான சபைட்டி ் தக் தொடுக்க மறுத்ம் தொர், ஆன் தொல் ் தக் தொ் தமர்சி

இன் மக்கள் சருடவதற்கான சபையின் மற்் தற் தொரு ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளருீன்

WSWS கலந்தருடரய் தொடியத.  அவர் 2017  ஜன் தொதிவதற்கான சபைதி

ுந்து பல்வவட்வதற்கான சபை் தொளர் பிரசச் தொரத்தில் ுந்து பல்வம் தொல்வியருடீந்ம ுந்து பல்வவட்வதற்கான சபை் தொளர்களில்

ஒருவருக்க் தொக வதற்கான சபைணிய் தொற்றி இருந்ம் தொர்,  ஆன் தொல் இந்ம

இயக்கத்தின் "அரசியல் அற்ற"  மன்ருடமருடயக் கருத்தில்

் தக் தொண்டு அவரத அரசியல் நம்பிக்ருடககருடள ் தவளியிீ

ுந்து பல்வவண்டி அவசியம் இல்ருடல எனக் கூறி,  அத எந்ம கட்சி

என்வதற்கான சபைருடம அவர் கூற மறுத்ம் தொர்.

அவர் கூறின் தொர், “ஆகுந்து பல்வவ ந் தொங்கள் உங்களுீன், உங்கள் சக

வதற்கான சபைணிய் தொளருீன் ஏற்கனுந்து பல்வவ ுந்து பல்வவதற்கான சபைசியிருக்கிுந்து பல்வற் தொம் என்று

நிருடனக்கிுந்து பல்வற் தொம்,  எங்களத, “எதிரிகள்”  (எதிரி என்ற இந்ம

வ் தொர்த்ருடமருடயப் வதற்கான சபையன்வதற்கான சபைடுத்ம எனக்கு விருப்வதற்கான சபைமில்ருடல),

அல்லத குருடறந்மவதற்கான சபைட்சம் எங்களின் பிரசசிருடனகள் ந் தொடுகீந்ம

் தவதற்கான சபைருநிறுவனங்களில் இருந்த வருகிறத என்வதற்கான சபைம் தொல்,

இத் தவ் தொரு சர்வுந்து பல்வமசப் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீம் என்ற உங்களின்

நிருடலப்வதற்கான சபை் தொட்ருடீ அவர் ் தமரிவித்திருந்ம் தொர். ...  ஒரு சர்வுந்து பல்வமச

் தநருக்கடி,  நல்லத,  அத மற்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருடமய மரு்றிணைத்தில்

் தவதற்கான சபை் தொருத்மம் தொனம் தொக இல்ருடல.  உங்களின் சக் தொ இங்ுந்து பல்வக

இருந்முந்து பல்வவதற்கான சபை் தொத அவருக்கு என்ன வதற்கான சபைதில் அளித்ுந்து பல்வமுந்து பல்வன் தொ அுந்து பல்வம

வதற்கான சபைதிருடல உங்களுக்கும் வளுக்கு அழைங்குுந்து பல்வவன்:  இப்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருடமக்கு

ந் தொங்கள் நகரசருடவதற்கான சபை மற்றும் பிர் தொந்திய மட்ீத்தில் ம் தொன்

ஒழுங்கருடமத்த வருகிுந்து பல்வற் தொம் என்று ந் தொன் கூறிுந்து பல்வனன்.”

ஒன்றுகூீல்களுக்க் தொன சருடவதற்கான சபை முமல் தொளித்தவத்திற்கு எதிர் தொன

ஒரு தீர்ம் தொனத்ருடம ஏன் நிருடறுந்து பல்வவற்றவில்ருடல என்று வினவிய

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொத, அவர் பின்வரும் தொறு வதற்கான சபைதிலளித்ம் தொர்: “எங்களிீம் எந்ம

தீர்வும் இல்ருடல் தயன்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் தொ,  அப்வதற்கான சபைடிய் தொ?

ஆன் தொல் ஆம்,  உண்ருடமயில் ஒரு தீர்வு உள்ளத,  அத

குறித்த ம் தொன் சிறித ுந்து பல்வநரத்திற்கு முன்னர் ந் தொங்கள்

ுந்து பல்வவதற்கான சபைசிுந்து பல்வன் தொம்.  அத சுய-நிர்வ் தொகம் (autogestion) வதற்கான சபைற்றிய

ுந்து பல்வகள்விய் தொகும்.  ...  இந்ம இயக்கம் ஏுந்து பல்வம் தொ் தவ் தொன்றுக்கு,

எங்களிருடீுந்து பல்வய ஒற்றுருடமக்கு, பிறப்பு ் தக் தொடுத்தள்ளத.”

இந்ம ் தம் தொனிருடயத் ம் தொன் வதற்கான சபைல மச் தொப்மங்கள் தொக LFI ஐ

சுற்றியுள்ள ஸ்ர் தொலினிச மருடலருடமயில் தொன ் தம் தொழிற்சங்கங்கள்

முடுக்கி விட்டு வந்திருந்மன.  ் தம் தொழில் தொள வர்க்கத்ருடம

அணித்திரட்டுவமன் மூலம் தொக ஐுந்து பல்வர் தொப்வதற்கான சபை் தொ எங்கிலும்

நிறுவனங்கருடள ுந்து பல்வமசியமயப்வதற்கான சபைடுத்தவத மற்றும் வங்கிகருடளப்

வதற்கான சபைறிமுமல் ் தசய்வமற்க் தொன ஒரு புரட்சிகர ுந்து பல்வச் தொசலிச

் தக் தொள்ருடகருடய நிர் தொகரித்த,  ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொட்டித்மன்ருடம இல்ல் தொம

ஆருடலகருடள ் தம் தொழில் தொளர்கள் அவர்களின்

முமல் தொளிம் தொர்களிீம் இருந்த விருடலக்கு வ் தொங்கி அவர்குந்து பல்வள

"சுய-நிர்வ் தொகம்"  (autog rer)é  ் தசய்யல் தொம் என்று அவர்கள்

வ் தொதிட்ீ் தொர்கள்.  இத ் தவதற்கான சபைரும்வதற்கான சபை் தொலும் மவிர்க்கவியல் தொமல்

அதில் சம்வதற்கான சபைந்மப்வதற்கான சபைட்ீ ் தம் தொழில் தொளர்கள் நிதிப் ுந்து பல்வவதற்கான சபைரழிவிுந்து பல்வலுந்து பல்வய

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொய்முடிந்மனர்.  எப்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொதம் உலக சந்ருடமயின்

இல் தொவதற்கான சபைகரத்மன்ருடமயினத ஆருட்றிணைகளுக்கு உட்வதற்கான சபைட்டு இந்ம

நிறுவனங்கள் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஏறத்ம் தொளுக்கு அழை

மூீப்வதற்கான சபைட்ீன.

ஒரு ுந்து பல்வச் தொசலிச சர்வுந்து பல்வமசியவ் தொம ் தக் தொள்ருடகருடய

ஒழுங்கருடமப்வதற்கான சபை் தொளர்கள் நிர் தொகரிப்வதற்கான சபைம் தொனத,  ுந்து பல்வநரடிய் தொக குட்டி-

முமல் தொளித்தவ ் தம் தொழிற்சங்க அதிக் தொரத்தவங்கள் தொல் வர்க்க

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீம் நிர் தொகரிக்கப்வதற்கான சபைடுவதீன் பிருட்றிணைந்தள்ளத.

இவ்விமத்தில்,  அவர் ் தம் தொீர்ந்த கூறின் தொர், “இன்னும் சற்று

கூடுமல் உறுதிுந்து பல்வய் தொடு கூறுுந்து பல்வவ் தொம் தொன் தொல்,  ந் தொங்கள் இந்ம

இயக்கத்ருடமப் வதற்கான சபைரவச ் தசய்ய விரும்புகிுந்து பல்வற் தொம்.  ந் தொங்கள்

எங்கருடள வர்க்க ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்தீன் மட்டுப்வதற்கான சபைடுத்திக் ் தக் தொள்ள

விரும்வதற்கான சபைவில்ருடல,  ந் தொங்கள் ஏம் தொவத விமத்தில் வர்க்க

பிரசசிருடனருடய நசுக்க விரும்புகிுந்து பல்வற் தொம்,  ஏம் தொவத விமத்தில்,”

என்ற் தொர்.

இதுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொன்ற கருத்தக்கள்,  ் தம் தொழில் தொளர்களின் வதற்கான சபைரந்ம

அடுக்குகளுக்கும் மற்றும் ஒருபுறம் “மஞ்சள் சீருருடீ”

இயக்கத்தில் ஒடுக்கப்வதற்கான சபைட்ீ நடுத்மர வர்க்க மக்களுக்கும்,

மறுபுறம் ் தம் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும்

இருடீயில் தொன புறநிருடலய் தொன வர்க்க முரண்வதற்கான சபை் தொட்ருடீச சுட்டிக்

க் தொட்டுகின்றன.  இந்ம இயக்கம் ் தம் தொீங்கிய ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொத NPA

மற்றும் பிரம் தொன பி் தரஞ்சு ் தம் தொழிற்சங்கங்களும் இதில்

வதற்கான சபைங்் தகடுப்வதற்கான சபைருடம ் தவளிப்வதற்கான சபைருடீய் தொக எதிர்த்மன என்வதற்கான சபைருடம

நிருடனவுகூர ுந்து பல்வவண்டும்.  “வதற்கான சபை்றிணைக்க் தொரர்களின் ஜன் தொதிவதற்கான சபைதி"

இம் தொனுவல் மக்ுந்து பல்வர் தொனுக்கு எதிர் தொக ் தவதற்கான சபைருந்திரள் தொன

் தம் தொழில் தொளர்கள் அணிதிரண்ீ நிருடலயில்,  வர்க்கப்

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்ருடம ஒடுக்குவமற்க் தொன அவர்களின் ுந்து பல்வமசியவ் தொம

முயற்சிகள் அரசியல்ரீதியில் பிற்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொக்குத்மனம் தொனருடவ

ஆகும்.

மிகவும் தீர்க்கம் தொன எசசரிக்ருடககள் வளுக்கு அழைங்கப்வதற்கான சபைட்ீ் தொக

ுந்து பல்வவண்டும்:  இத்மருடகய சக்திகளத கட்டுப்வதற்கான சபை் தொட்டில் தொன

அருடமப்புகள் ் தம் தொழில் தொளர்களுக்கு விுந்து பல்வர் தொமம் தொன மற்றும்

"மஞ்சள் சீருருடீய் தொளர்களுக்கு"  விுந்து பல்வர் தொமம் தொன

் தக் தொள்ருடகருடயப் பின்் தம் தொீரும். “மஞ்சள் சீருருடீ"  இயக்கம்

ஒரு விதிவிலக்கு இல்ருடல,  ம் தொற் தொக அத சர்வுந்து பல்வமச வர்க்க

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீ ுந்து பல்வம் தலழுசசியின் ஓர் பிரிக்கமுடிய் தொம வதற்கான சபை் தொகம் தொகும்.

் தம் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அவற்றின் அரசியல்

2 - “Yellow vest” assemblies meet in Commercy
       The pseudo-left parties seek to intervene in France’s “yellow vest” movement



கூட்ீ் தொளிகளிீமிருந்த சுய் தொதீனம் தொக ் தம் தொடுக்கப்வதற்கான சபைட்ீ,

முமல் தொளித்தவத்திற்கு-எதிர் தொன மற்றும் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருக்கு-எதிர் தொன

ஒரு ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்தில்,  பிர் தொன்சிலும் மற்றும் உல் தகங்கிலும்,

நிதியியல் பிரபுத்தவத்தின் ் தச் தொத்தக்கருடளப் வதற்கான சபைறிமுமல்

் தசய்வமற்கு ுந்து பல்வக் தொருவமன் மூலம் தொகுந்து பல்வவ அத முன்நகர

முடியும்.

மறுபுறம், “மஞ்சள் சீருருடீ"  இயக்கத்தின் மீத ் தசல்வ் தொக்கு

் தவதற்கான சபைறுவமற்க் தொன குட்டி-முமல் தொளித்தவ கட்சிகளின் மருடகருடம,

இந்ம இயக்கத்தின் நிஜம் தொன முரண்வதற்கான சபை் தொடுகருடளயும்

வதற்கான சபைலவீனத்ருடமயும் பிரதிவதற்கான சபைலிக்கிறத. “மஞ்சள் சீருருடீய் தொளர்கள்"

அவர்குந்து பல்வள வர்க்க ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்ருடமக் குறித்ுந்து பல்வம் தொ மற்றும்

ுந்து பல்வச் தொசலிசத்திற்க் தொன ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்ருடமக் குறித்ுந்து பல்வம் தொ ுந்து பல்வவதற்கான சபைசவில்ருடல,

இந்ம ் தச் தொற்கருடளத் ் தம் தொழில் தொளர்கள் மத்தியில் இழிவுவதற்கான சபைடுத்ம

் தவதற்கான சபைருவணிக ுந்து பல்வச் தொசலிஸ்ட் கட்சி (PS) வதற்கான சபைல மச் தொப்மங்கள் தொக

் தசயற்வதற்கான சபைட்டுள்ளத,  ம் தொற் தொக அவர்கள் "மக்கள்"  என்றும்,

“ஜனந் தொயகத்திற்க் தொன"  ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீம் என்றும் ுந்து பல்வமுந்து பல்வல் தொட்ீம் தொக

ுந்து பல்வவதற்கான சபைசுகிற் தொர்கள்.  அவர்கள் ஆளும் அரசியல் கட்சிகருடள

நிர் தொகரிப்வதற்கான சபைருடம ுந்து பல்வமற்ுந்து பல்வக் தொளிட்டு,  மங்கருடள "அரசியல்

அற்றவர்கள்" (apolitical) என்றும் வருடரயறுக்கிற் தொர்கள்.

இந்ம "அரசியல் அற்ற"  ஜனரஞ்சகவ் தொம ் தம் தொழி "மஞ்சள்

சீருருடீ" ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீங்களில் வதற்கான சபைங்் தகடுத்த வருகின்ற வதற்கான சபைத்ம் தொயிரக்

க்றிணைக்க் தொனவர்கருடள,  பிர் தொன்சிுந்து பல்வல் தொ அல்லத அமற்கு

அப்வதற்கான சபை் தொுந்து பல்வல் தொ,  ் தவதற்கான சபைருந்திரள் தொன வதற்கான சபைரந்ம ் தம் தொழில் தொளர்கருடள

அணிதிரட்ீ ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொதம் தொனமல்ல.  ஆன் தொல் இத வதற்கான சபைரந்மளவில்

மதிப்பிளுக்கு அழைந்ம குட்டி-முமல் தொளித்தவ கட்சிகளின் அதிக் தொரிகள்

இந்ம இயக்கத்தின் மீத வதற்கான சபைகுதியளவில்-மருடறவ் தொக

் தசல்வ் தொக்கு ் தசலுத்ம வ் தொய்ப்ருடவதற்கான சபை வளுக்கு அழைங்குகிறத.

அவர்கள், "மஞ்சள் சீருருடீய் தொளர்களின்"  “ஜனந் தொயக"

நலன்கருடளப் பிரதிநிதித்தவம் ் தசய்யவில்ருடல,  ம் தொற் தொக

் தம் தொழிற்சங்க அதிக் தொரத்தவம்,  கல்வித்தருடற ஆர் தொய்சசி

மற்றும் ஊீகங்களுக்க் தொன உத்திுந்து பல்வய் தொகபூர்வ நிதி

வளுக்கு அழைங்கல்களில் ஆம் தொயமருடீயும் ஒரு சமூகத்தின் உயர்மட்ீ

10  சமவீமத்தினரில் நடுத்மர வர்க்கத்தின் குறிப்பிட்ீ

அடுக்குகளத சீரீதியில் தொன நலன்கருடளப் பிரதிநிதித்தவம்

் தசய்கின்றனர். பி் தரஞ்சு ுந்து பல்வச் தொசலிச சமத்தவக் கட்சியின் (PES)

ம் தொர்க்சிச-ட்் தர் தொட்ஸ்கிச ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொக்கிற்கு எதிர் தொக "மஞ்சள்

சீருருடீய் தொளர்களின்"  வதற்கான சபை் தொதக் தொவலர்கள் தொக அவர்கள் க் தொட்டிக்

் தக் தொள்வமற்க் தொன முயற்சிகள் எரிசசலூட்டுவதம்

் தவதற்கான சபை் தொய்ய் தொனதம் ஆகும்.  அவர்கள் இந்ம இயக்கத்ருடமக்

கட்டுப்வதற்கான சபை் தொட்டுக்குள் ் தக் தொண்டுவந்த, அருடம

் தம் தொழிற்சங்கங்களுக்கும் மற்றும் முமல் தொளித்தவ ஆளும்

வர்க்கத்திற்கும் அடிவதற்கான சபைணிய ் தசய்ய நடித்தக்

் தக் தொண்டிருக்கிற் தொர்கள்.

வதற்கான சபைல மச் தொப்மங்கள் தொக அவர்கள் வர்க்க ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்ருடம ஒடுக்கி

அருடம ுந்து பல்வச் தொசலிஸ்ட் கட்சி உீன் தொன ஒரு கூட்ீணிக்கு

அடிவதற்கான சபைணிய ருடவத்மனர் என்ற உண்ருடமயிலிருந்த,

இப்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருடமக்கு,  NPA, LFI மற்றும் LO ஆம் தொயமருடீகின்றன.

அதில் ் தவதற்கான சபைருந்திரள் தொன மக்கள் தொல் ுந்து பல்வச் தொசலிஸ்ட் கட்சி மற்றும்

ஏருடனய ஐுந்து பல்வர் தொப்பிய சமூக-ஜனந் தொயக கட்சிகளின் சமூக

் தசலவினக் குருடறப்பு ் தக் தொள்ருடககள் மற்றும் ஏக் தொதிவதற்கான சபைத்திய

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர்களுீன் ுந்து பல்வச் தொசலிசம் மவற் தொக ் தம் தொீர்புவதற்கான சபைடுத்மப்வதற்கான சபைட்டு

ுந்து பல்வந் தொக்கப்வதற்கான சபைட்ீ ுந்து பல்வந் தொக்குநிருடல பிறழ்ந்ம ஒரு சூளுக்கு அழைருடல

உருவ் தொக்க உமவியத.  “மஞ்சள் சீருருடீ"

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீக்க் தொரர்களுக்கு எதிர் தொன மக்ுந்து பல்வர் தொனின்

க் தொட்டுமிர் தொண்டித்மனம் தொன ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலிஸ் ஒடுக்குமுருடறக்கு

இருடீயிலும், அவர்களுக்கு அமற்கு எதிர் தொன ஒரு ் தமளிவ் தொன

புரட்சிகர முன்ுந்து பல்வன் தொக்கு இல்ல் தொமல் உள்ளத.

இவ்விமத்தில்,  WSWS அக்கூட்ீத்தில் ஒரு பிரிட்டிஷ

இருடளஞருீன் கலந்தருடரய் தொடியத,  அவர் பிரிட்ீனில்

“ந் தொீ் தொளுமன்றத்திற்கு ் தவளிுந்து பல்வய இருக்கும் இீதில்”

அவருக்கு நண்வதற்கான சபைர்கள் இருப்வதற்கான சபைம் தொகவும்,  அவர், LFI இல்

இருட்றிணைந்ம ஒரு ஸ்ர் தொலினிச நிர்வ் தொகிய் தொன Jos  Espinosaé

மருடலருடமயில் வதற்கான சபை் தொரீசில் உள்ள "மஞ்சள் சீருருடீ"  குழுவில்

இருட்றிணைந்தள்ளம் தொகவும் ் தமரிவித்ம் தொர். ஒரு சர்வுந்து பல்வமச புரட்சிகர

மூுந்து பல்வல் தொவதற்கான சபை் தொயம் இல்ல் தொமல் ஐுந்து பல்வர் தொப்பிய ஒன்றியத்தின்

இர் தொணுவவ் தொமம் மற்றும் சமூக ் தசலவினக் குருடறப்ருடவதற்கான சபை

எதிர்த்த ் தம் தொழில் தொளர்கள் எவ்வ் தொறு ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொீ முடியும் என்று

அவரிீம் WSWS வினவிய ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொத,  அவர் பின்வரும் தொறு

வதற்கான சபைதிலளித்ம் தொர்:  “இத் தவ் தொரு நல்ல ுந்து பல்வகள்வி ம் தொன்.  ஆன் தொல்

எனக்குத் ் தமரிய் தொத.  விீயங்கள் அவசியம் தொனரீதியில் அந்ம

அளவுக்கு முன்நிறுத்மப்வதற்கான சபைடுவம் தொக ந் தொன் நிருடனக்கவில்ருடல.

இந்ம மரு்றிணைத்தில் என்ன நீந்த வருகிறுந்து பல்வம் தொ அத வதற்கான சபை் தொரீசில்

நீந்ம ஒரு சில கலகங்களுக்குப் பிந்ருடமய

நிருடலருடமயில்ம் தொன் ந் தொம் இன்னமும் இருக்கிுந்து பல்வற் தொம் என்ுந்து பல்வற

ந் தொன் நிருடனக்கிுந்து பல்வறன்,” என்ற் தொர்.

ஒன்றுகூீல்களுக்க் தொன சருடவதற்கான சபையின் ஜனந் தொயக மன்ருடம

எனப்வதற்கான சபைடுவமற்கு மருடலவ்றிணைங்கிய ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொதினும்,  அவர்

பின்வரும் அறிவிப்ருடவதற்கான சபை வளுக்கு அழைங்கின் தொர்:  “மக்களின் உள்ளூர்

ஒன்றுகூீல்கருடளப் பிரதிநிதித்தவம் ் தசய்ய அவர்களுக்கு

உரிருடமுந்து பல்வய் தொ அல்லத அதிக் தொருந்து பல்வம் தொ உள்ளம் தொ என்வதற்கான சபைதம் தொன்

வதற்கான சபைல ஒன்றுகூீல் சந்திப்புகளில் இருந்ம ுந்து பல்வகள்விய் தொக

இருந்மத,  ஏ் தனன்ற் தொல் ந் தொ் தீங்கிலும் இருந்த வந்ம

பிரதிநிதிகள் அங்ுந்து பல்வக இருந்மனர். ...  ுந்து பல்வக் தொரிக்ருடககள் மற்றும்

இந்ம விமம் தொன அருடனத்த விீயங்கருடளயும் குறித்ம சும் தொர்

இரண்டு மணி ுந்து பல்வநர விவ் தொமத்திற்குப் பின்னர்,  வ் தொக்் தகடுப்பு

மரு்றிணைம் வந்ம உீுந்து பல்வனுந்து பல்வய திடீ் தரன ஒவ்் தவ் தொருவரும்

சருடவதற்கான சபையில் முடி் தவடுக்கும் அதிக் தொரம் அவர்களுக்கு இல்ருடல

என்வதற்கான சபைம் தொக உ்றிணைர்ந்ம் தொர்கள்.  ஆகுந்து பல்வவ அத மிகவும்

சுவ் தொரசியம் தொக இருந்மத,” என்ற் தொர்.

குட்டி-முமல் தொளித்தவ ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலி-இீதின் கீழ்மட்ீ

உறுப்பினர்களுீன் ஆயிரக் க்றிணைக்க் தொன ் தம் தொழில் தொளர்களின்

இந்ம "மஞ்சள் சீருருடீ"  இயக்கம் மற்க் தொலிகம் தொக

நல்லி்றிணைக்கத்தீன் இருப்வதற்கான சபைத வர்க்கப் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீ

அபிவிருத்தியின் ஆரம்வதற்கான சபைக் கட்ீத்ருடமப் பிரதிவதற்கான சபைலிக்கிறத.

ஆன் தொல் மக்ுந்து பல்வர் தொனும் அவருக்கு பின்ன் தொல் நிற்கும் சர்வுந்து பல்வமச

வங்கிகளும் நுகர்வு சக்தி மீுந்து பல்வம் தொ, அல்லத ுந்து பல்வவ் தறமன் மீதம்

எருடமயும் ் தம் தொழில் தொளர்களுக்கு வளுக்கு அழைங்கப் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொவதில்ருடல;

அவர்கள் சமூக ் தசலவினக் குருடறப்பு மற்றும் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருடரத்
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தீவிரப்வதற்கான சபைடுத்தவ் தொர்கள்.  ் தம் தொழில் தொள வர்க்கத்தில் ஒரு வதற்கான சபைரந்ம

சர்வுந்து பல்வமச ுந்து பல்வம் தலழுசசி நீந்த வருகிறத,  இத

ுந்து பல்வமசியவ் தொமத்திற்க் தொன முருடறயீடுகள் மூலம் தொக வர்க்க

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்ருடம ஒடுக்குவமற்க் தொன ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலி-இீதின்

முயற்சிகருடளச சிருடமக்கும்.

மக்ுந்து பல்வர் தொனுக்கு எதிர் தொன ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்தில் அருடமக்கப்வதற்கான சபைட்டுள்ள

அருடமப்புகருடள ஏகுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொகம் தொக்க மற்றும் மருடலயீடு

் தசய்வமற்க் தொன ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலி-இீதின் இப்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருடமய ஆற்றல்,

சுய் தொதீனம் தொன அருடமப்புகருடள உருவ் தொக்குவுந்து பல்வம அவசியம் தொன

முமல் அடி என்ற PES இன் மதிப்பீட்ருடீ மறுத்மளிக்க் தொத.

இறுதிய் தொக,  “மஞ்சள் சீருருடீய் தொளர்கள்"  அதுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொன்ற

அருடமப்புகருடள அருடமக்க முயன்றுள்ளனர் என்வதற்கான சபைமல்ல

பிரசசிருடன,  ம் தொற் தொக அரசியல் முன்ுந்து பல்வன் தொக்கு ஆகும்.

இப்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொருடமக்கு,  ் தவதற்கான சபைருந்திரள் தொன மக்களுக்க் தொன

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்தில் அவர்களின் இயக்கத்திற்கு விுந்து பல்வர் தொமம் தொக

உள்ள குட்டி-முமல் தொளித்தவக் கட்சிகளின் ் தசல்வ் தொக்ருடக

நனவுபூர்வம் தொக நிர் தொகரித்த எதிர்க்க, அவர்களுக்கு அரசியல்

பிரசசிருடனகள் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொதம் தொனளவுக்குத் ் தமளிவ் தொக இல்ருடல.

இத அருடனத்திற்கும் ுந்து பல்வமல் தொக PES ஐ

கட்டி் தயழுப்புவமற்க் தொன ுந்து பல்வகள்விருடய உயர்த்தகிறத.

் தக் தொ் தமர்சி மக்கள் சருடவதற்கான சபை ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொன்ற அருடமப்புகருடள

உருவ் தொக்குவத ் தம் தொழில் தொள வர்க்கத்தின் சர்வுந்து பல்வமச புரட்சிகர

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்திற்கு வழி வகுக்கிறத என்வதற்கான சபைருடம அத

விவரித்தள்ளத.  ுந்து பல்வமசியளவில் அடித்மளம் ் தக் தொண்ீ

் தம் தொழிற்சங்கங்களில் இருந்த சுய் தொதீனம் தொன அதுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொன்ற

அருடமப்புகளின் ஒரு சர்வுந்து பல்வமச வருடலயருடமப்பு, உற்வதற்கான சபைத்திக்

கருவிகருடளப் வதற்கான சபைறிமுமல் ் தசய்யவும் மற்றும் அரசியல்

அதிக் தொரத்ருடம அவர்களின் சருடவதற்கான சபைகளுக்கு ம் தொற்றுவமற்கும்

் தம் தொழில் தொளர்கருடள அனுமதிக்கும்.  அவ்விமத்தில் அவர்கள்

ஸ்ர் தொலினிசம் மற்றும் வதற்கான சபைப்ுந்து பல்வல் தொவ் தொமத்ம் தொல் நிர் தொகரிக்கப்வதற்கான சபைட்ீ

அக்ுந்து பல்வீ் தொவதற்கான சபைர் 1917  புரட்சியின் வதற்கான சபை் தொரம்வதற்கான சபைரியங்கருடளப்

புதப்பிப்வதற்கான சபை் தொர்கள்.

பிர் தொன்சிலும் சர்வுந்து பல்வமச அளவிலும் வரவிருக்கின்ற வர்க்கப்

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீங்களில்,  ் தவதற்கான சபைருந்திரள் தொன ் தம் தொழில் தொளர்கள் ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலி-

இீத கட்சிகளின் பிற்ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொக்குத்மனம் தொன வதற்கான சபை் தொத்திரத்தீன் தொன

கசப்வதற்கான சபை் தொன அனுவதற்கான சபைவங்களினூீ் தொக ் தசல்வ் தொர்கள்.  இத்மருடகய

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீங்கருடளப் வதற்கான சபைலன் ் தக் தொடுக்கும் தொறு ் தக் தொண்டு

வருவதில் உள்ள தீர்க்கம் தொன பிரசசிருடன,  சர்வுந்து பல்வமச வர்க்க

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொர் தொட்ீத்திற்கு ் தம் தொழில் தொளர்கருடள ுந்து பல்வந் தொக்குநிருடல ் தக் தொள்ள

் தசய்யவும் மற்றும் ் தம் தொழிற்சங்க அதிக் தொரத்தவங்கள் மற்றும்

ுந்து பல்வவதற்கான சபை் தொலி-இீத குழுக்களின் எதிர்-புரட்சிகர வதற்கான சபை் தொத்திரத்ருடமக்

கீந்த வரச ் தசய்யவும்,  பிர் தொன்சில் ுந்து பல்வச் தொசலிச சமத்தவக்

கட்சிருடய மற்றும் உல் தகங்கிலும் ந் தொன்க் தொம் அகிலத்தின்

அருடனத்தலகக் குழுவின் (ICFI) ஏருடனய பிரிவுகருடளயும்

கட்ீருடமப்வதற்கான சபைம் தொக இருக்கும்.
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