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பிரரான்சின் “மஞ்சள் சீரு் சீருடள” ஆர்ப்ை” ஆர்ப்பராட்ளங்களும
சர்வ்வதர்வதேச வர்க்கப் ்வதை” ஆர்ப்பராரராட்ளத்தின் மீத்தின் மீளடத்தின் மீளெழுச்சியும
By the Parti de l’égalité socialiste,

ஏழ

மமாதங்களுக்க முன்ுன்பமாக, பிரமான்சின் “செல்வந்தர்களத

ஜனமாதிுன்பதி”யமான இமமானுவல் மக்்ரரமானின் சதமாழிலமாளர்வி்ரரமாதக் சகமாள்ககககள எதிர்த்த நூூறமாயிரக்கணக்கமான
“மஞ்ெள் சீருகீ” ்ருன்பமாரமாட்ீக்கமாரர்கள் ெமூக ஊீகங்களின்
ஊீமாக ஒன்றுகூடினர். மக்்ரரமானின் பிற்்ருன்பமாக்கத்தனமமான
எரிசுன்பமாருள் வரிகளுக்க எதிர்ப்ப சதரிவித்த மஞ்ெள் நிூற
்ரமலுகீககள
அணிந்துன்படி
அவர்கள்
ககூறந்த
ஊதியங்ககளயும, சிக்கன நீவடிக்ககககளயும மற்றும
்ருன்பமாலிஸ-அரச இரமாணுவவமாதத்கதயும கண்ீனம செய்தனர்.
சதமாழிலமாளர்களின்
மிகப்
சுன்பருவமாரியமான
எண்ணிக்ககயிலமா்ரனமாரின் அனுதமாுன்பத்கத சவன்சூறடுத்த
மக்்ரரமாகன
ஒரு
தனிகமப்ுன்பட்ீ
மற்றும
வகெக்க
இலக்கமாகிய
மனிதரமாக
அமுன்பலப்ுன்படுத்திய
இந்தப்
்ருன்பமாரமாட்ீங்கள் 1968 ்ரம சுன்பமாத ்ரவகலநிறுத்தத்திற்கப்
பிந்கதய கமாலத்தில் பிரமான்சில் நீக்கின்ூற மிக முக்கியமமான
அரசியல் எதிர்ப்பப் இயக்கமமாக உருசவடுத்தன.
இந்த

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள்

அரசியல்

அரங்கில்

நிற்ுன்ப்ரதமாடு,

சதமாழிலமாள

நுக நுழைவதன்

பிரமான்சிலும

“மஞ்ெள்

சீருகீ”

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள்

சதமாீங்கி

ஏழ

மமாதங்கள் முடிந்த விட்ீ நிகலயில், உக நுழைக்கம மக்கள்
முகமசகமாடுக்கின்ூற

நிகலகம

மற்றும

விட்டுக்சகமாடுக்கமாத

எகதயும

கறித்த

சவளிப்ுன்பகீயமான
ஒரு

மதிப்பீட்டின்

அடிப்ுன்பகீயில், இதவகரயமான ்ருன்பமாரமாட்ீத்தில் இருந்தமான
ுன்படிப்பிகனககள

உள்ளீர்த்தக்சகமாள்வத

இன்றியகமயமாததமாக உள்ளத.
ஈரமானுக்க எதிரமான அசமரிக்க மிரட்ீல்களும சீனமாவுீனமான
அசமரிக்கமாவின் வர்த்தகப் ்ருன்பமாரும அதிகரித்தச் சென்று
சகமாண்டிருப்ுன்பதன்
அளவிலும

மத்தியில்,

ெரி

பிரமான்சிலும

நிதியப்

ெரி

ெர்வ்ரதெ

பிரபத்தவமமானத

இந்தப்

்ருன்பமாரமாட்ீங்களுக்க எந்த விதத்திலும அகெந்த சகமாடுக்க

மீண்டும

மறுத்த விட்டிருக்கிூறத. “மஞ்ெள் சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள்

ஆரமுன்பத்கத

கறித்த

சதமாீங்கியதற்கப்

பிந்கதய

ஓய்வூதியங்ககள

நிர்ணயமில்லமாத

ெர்வ்ரதெ

ெமூக

முன்நிறுத்திய்ரதமாடு, ஆ நுழைமமான ெமூக மமாற்ூறத்திகன ்ரகமாரி
நிற்கின்ூறன.

வர்க்கம

அளவிலும

ஒரு

திருப்பமுகனயமாக இருக்கின்ூறன.
திககப்பூட்டும

3 July 2019

“பள்ளிகள்

ெமத்தவமின்கம

மட்ீங்கள்,

மூலமமான

ுன்பதிலிடுவத,

சுன்பமாதத்

கமாலத்தில், மக்்ரரமான், அரச
சதமாகக

மதிப்பகீய

ஓய்வூதியங்ககள”
தகூறயில்

வமாழ்நமாள்

்ரவகலவமாய்ப்குன்ப

தயரம, ஒரு

கல்வித்தகூற நிதியமாதமாரத்கத சவட்டுவத என இரண்ீமாம

உயரடுக்கின்

செழிப்ப

மற்றும

அரச

ஒடுக்கமுகூற ஆகியவற்றின் மீதமான ்ரகமாுன்பம உலசகங்கிலும

உலகப்

சதமாழிலமாளர்கள்

்ரதமாற்கடிக்கப்ுன்பட்ீதற்கப்

மத்தியில்

சவடித்சத நுழைத் சதமாீங்ககிூறத.

்ருன்பமாரில்

மற்றும

கமால

முன்சனப்்ருன்பமாதினும மிகவும ஆ நுழைமகீயும வறுகம மற்றும
சிறு

ஒழிப்ுன்பத,

சகமாண்டு

சகமாதமார

நமாஜிெம
பின்னர்

்ரெமாவியத்தமால்

ஸதமாபிக்கப்ுன்பட்ீ

உரிகமகளில்

தெமாப்த கமால உலகப் ுன்பமாட்ீமாளி வர்க்கத்தின் மிகப்சுன்பரும

தமாக்கதல்ககள

எழச்சி

அசமரிக்க

வர்க்கத்தின் அரசியல் பிரதிநிதிகளுீன் ்ருன்பச்சவமார்த்கதகள்

ஆசிரியர்களத ுன்பமாரிய ்ரவகலநிறுத்தங்கள், சமக்சிக்்ரகமாவின்

நீத்தவதன் மூலமமாக சதமாழிலமாளர்கள் எந்த மமாற்ூறத்கதயும

மக்கில்லமா்ரீமாரமா

சகமாண்டுவர

சகமாண்டிருக்கிூறத.
சதமாழிலமாளர்களத

்ரவகலநிறுத்தங்கள்,
ஐ்ரரமாப்பிய

ஒன்றிய

்ரவகலநிறுத்தங்கள்
தகணக்கண்ீத்தில்
மற்றும

மற்றும

அரச

அத்தீன்

சூீமான்

ஊதிய

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாசவங்கிலும
உகூறவுகளுக்க

ஆகியவற்றின்

்ரவகளயில்,

்ரதமாட்ீத்தகூறத்
ஊழியர்களத
மற்றும

திடீர்

அறிவித்திருக்கிூறமார்.

முடியமாத

என்ுன்பத

அடிப்ுன்பகீயமான
முதலமாளித்தவ

முன்சனப்்ருன்பமாதினும

இப்்ருன்பமாத மிகவும சதளிவமாய் இருக்கிூறத.

எதிரமான

மஞ்ெள் சீருகீ ஆர்ப்ுன்பமாட்ீக்கமாரர்கள் ்ருன்பமாலிஸ அரசிீம

இந்திய

இருந்த

சதமாழிலமாளர்கள்

்ரவகலநிறுத்தங்களும

அல்ஜீரியமாவில்

மீத

ெமூக

“மஞ்ெள் சீருகீ”யமாளர்களுீன் இகணந்தவககயில், ுன்பல
கட்ீவிழ்ந்த

எஞ்சியிருப்ுன்பவற்றின்

மற்றும

இரமாணுவ

இதற்கமுன்

கண்டிரமாத

தமாக்கதலுக்க

முகம

சகமாடுத்த வந்திருக்கின்ூறனர். ஆயுத வமாகனங்கள், தண்ணீர்
பீரங்கிகள்,

ஸதமபிக்கச்

ஈயக்கண்டுப்குன்பகள்

செய்யும

மற்றும

ககசயறி

தமானியங்கி

கண்டுகள்,
தப்ுன்பமாக்கிகள்

ஆட்சிககளத் தூக்கிவீசவதற்கமான ுன்பமாரிய ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்களும

ஆகியவற்றுீன்

நீந்தன. இந்தப் ்ருன்பமாரமாட்ீங்கள் அகனத்த்ரம வங்கிகளின்

2,000 க்கம அதிகமமான மக்ககள கமாயப்ுன்படுத்தியிருக்கிூறத,

கட்ீகளகள்

மீத

ஒரு

்ருன்பமார்க்கணமிக்க

நிரமாகரிப்குன்ப

1- France’s “yellow vest” protests and the resurgence of the international class struggle

ுன்பத்தமாயிரக்கணக்கமான

்ருன்பமாலிஸ

ுன்பகீகள்

இவர்களில்

ீஜன்கணக்கமா்ரனமார்

கண்டுகளுக்க

்ருன்பமாலிஸின்

ககககளயும

ககசயறி

பின்்ரதமான்ூறல்களின்

ஈயக்கண்டுப்குன்பகளுக்க

கூட்ீமாளிகள்

கண்ககளயும ுன்பறிசகமாடுத்தள்ளனர். நமாஜி ஆக்கிரமிப்பக்கப்

கிளர்ச்சியமாக

பிந்கதய

அரசியல்

கமாலத்தில்

பிரமான்சின்

சுன்பருநகரங்களில்

மத்தியில்

ஆகி்ரயமாருக்க
இத

்ருன்பமாக்ககளின்

பிரமான்சி்ரல்ரய

அன்று மட்டும 7000 க்கம அதிகமமாய் 9000 ்ருன்பர் வகரயமான

அவற்றின்

தந்திர

மக்கள்

ககத

அவற்றின்

அதிருப்திக்

மமார்ச்சில்

இத

உச்ெமகீந்த,

சிகூறகவக்கப்ுன்பட்ீனர்.
ெமூகப்

்ருன்பமாரமாட்ீங்களில்

தப்ுன்பமாக்கிச் சூடு நீத்தவதற்க இரமாணுவத்திற்க மக்்ரரமான்

இருந்்ரதமா

கூீ,

அங்கீகமாரம வ நுழைங்கினமார், இரண்ீமாம உலகப் ்ருன்பமாருக்கம
ுன்பமாசிெத்தின்

வீழ்ச்சிக்கம

உீனடிப்

வர்க்கப்

பிரமான்சில்

ககீசியமாக

நகீசுன்பற்ூற

கிளர்ச்சியமான

1947

சதமாழிலமாளர்களத

கிளர்ச்சிப்

்ரவகலநிறுத்தங்களின்
முதன்முகூறயமாக

கமாலத்தில்
்ருன்பமாரமாட்ீ

ெமயத்திற்கப்
இப்்ருன்பமாத

பின்னர்

இந்த

அதிகமாரம

இரமாணுவத்திற்க வ நுழைங்கப்ுன்பட்டிருக்கிூறத.
ெர்வ்ரதெத்

சதமாழிலமாள

எழச்சியுறும

உத்திகள்

கமயமமாகத்

இந்த

ஆரமுன்ப

வந்திருக்கம

1968

மமாணவர்

இருந்த

சவளிப்ுன்படுத்திக்

பிரிக்கின்ூற

கமாட்டியிருக்கிூறத.

தீர்மமானகரமமான

சுன்பறும

கல்வியமாளர்களும

நடுத்தர

இயக்கமமானத

ஊீகப்

ுன்பண்டிதர்களும

இந்த

மற்றும

அதன் பிசரஞ்ச பிரிவமான ்ரெமாெலிெ ெமத்தவக் கட்சியின்
(Parti

l’égalité

de

ஊர்ஜிதம

socialiste

-

செய்திருக்கிூறத.

PES)

முன்்ரனமாக்கககள

ஸரமாலினிெ

ஆட்சிகளின்

சுன்பருமபிளகவ

ுன்பல

வமாரங்களுக்க

சதமாழிற்ெங்க அதிகமாரத்தவவமாதிகளும, அரசிீம-நிதியமாதமாரம

என்ுன்ப்ரத

கழவின்

பிந்கதய

கமாலத்தில் ்ரவர்சகமாண்ீ நடுத்தர வர்க்கத்தின் வெதியமான

உள்ளன?

அகனத்தலகக்

எழச்சியமானத

இயக்கத்திற்கப்

அவசியமமாக

அகிலத்தின்

முற்றிலும

சென்ூற ்ருன்பமாக்ககளில் நீண்ீகமாலமமாக ஆதிக்கம செலுத்தி

முன்்ரனமாக்ககள்

நமான்கமாம

ஒன்றில்

அரசியல் என்ூற ்ருன்பரில் கீந்த

பரட்சிகர
சீருகீ”

அல்லத

சவளியிலிருந்்ரத

எவ்வமாூறமான

“மஞ்ெள்

ஏ்ரதனும
மமாூறமாக

இயக்கத்திற்க

்ரகள்வியமாக உள்ளத.

திகழம

்ருன்பமாரமாட்ீமமானத,

ஒன்றிலிருந்்ரதமா,

கன்கனகள்

“இீத”

ெர்வ்ரதெக்

்ரமற்கறிப்பிட்ீ

கட்டுப்ுன்பமாட்டுக்க

சதமாழிலமாளர்ககள,

அவர்களத

ஒரு

்ருன்பமார்க்கணமிக்க

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

அடுக்ககளில்

வர்க்கத்தின்

ஒரு

எழந்திருக்கவில்கல,

அவற்றின்
எழந்திருக்கிூறத.

பிந்கதய

எதிரமான

அகமந்திருக்கிூறத.

நகீசுன்பற்ூற மிகப்சுன்பரும ககத நீவடிக்ககயில் டிெமுன்பர் 8
செய்யப்ுன்பட்டு

உள்ள

பூறக்கணித்த சிற்சிறு சுன்பண்ணியவமாத

வர்க்க

்ருன்பமாலி-இீத

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்ககளப்
்ருன்பரணிகளில்

#MeToo

தஞ்ெமகீய விக நுழைந்தனர் அல்லத வீட்டி்ரல்ரய முீங்கிக்
சகமாண்ீனர்.

ுன்பமாலியல்

வமாழ்க்ககுன்பமாணி

வகக,

மீதமான

இனம

அவர்களின்

மற்றும

கவனக்கவிப்ப

மூலமமாக 1989 இல் கி நுழைக்க ஐ்ரரமாப்ுன்பமா மற்றும சீனமாவில்

வருவமாய் ஏணியின் கீ்ர நுழையிருக்ககூடிய 90 ெதவீதம ்ருன்பர்

முதலமாளித்தவம

மத்தியில் சவடித்திருந்த ெமூக ெமத்தவமின்கமக்க எதிரமான

்ரெமாவியத்

மீட்சி

ஒன்றியம

செய்யப்ுன்பட்ீதம

1991

இல்

“வரலமாற்றின்

ககலக்கப்ுன்பட்ீதம

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்களில் எந்தப் ுன்பங்கம வகிக்கவில்கல.

முடிகவ”்ரயமா ஒரு முதலமாளித்தவ ஜனநமாயக ஒழங்கின்

கீழிருந்தமான ஒரு பரட்சிகர எழச்சிகய எண்ணி மிரண்டு

இறுதி

்ருன்பமாய், அவர்கள் “மஞ்ெள் சீருகீ”யமாளர்ககள எதிர்த்தனர்.

சவற்றிகய்ரயமா

்ருன்பமாரமாட்ீங்ககள

கறித்திருக்கவில்கல.

ஒடுக்கவதற்க

இந்த

வர்க்கப்

நிகழ்வுகளின்

தமாக்கங்க்ரள ்ருன்பமாதமமானதமாய் இருந்த கமாலகட்ீம முடிந்த
விட்ீத.
செல்கின்ூற
ஸட்ரீட்

30

வருீ

கமாலமமாக

ஏகமாதிுன்பத்தியப்
சுன்பமாறிவுக்கப்

சதமாீர்ந்த

்ருன்பமார்
பின்னர்

மற்றும
ஒரு

அதிகரித்தச்
2008

தெமாப்த

்ரவமால்
கமால

்ருன்பமாரமாட்ீங்களின்
சீருகீ”யமாளர்களுக்க
லமாரிகள்
மற்றும

ஆரமுன்ப

வமாரங்களில்

“மஞ்ெள்

ஆதரவளிக்க அக நுழைப்ப விடுத்த
தகூறமுக
்ரவகலநிறுத்தங்ககள

சதமாழிற்ெங்கங்கள் முடிவுக்கக் சகமாண்டுவந்தன. “ஹிட்ல்ரரமாட்சரமாட்ஸகிஸடுகள்”

என்று

இருுன்பதமாம

நூற்ூறமாண்டில்

சுன்பமாருளமாதமார சநருக்கடி ஆகியவற்றின் பின்னர் சதமாழிலமாள

ட்சரமாட்ஸகிெ இயக்கத்தின் மீத பிசரஞ்ச ஸரமாலினிஸடுகள்

வர்க்கத்தின் நனவமான பரட்சிகர செயல்ுன்பமாடு என்னும பூதம

செய்த

மறுுன்படியும
நிதியப்
சகமாண்டிருக்கிூறத.

்ருன்பமால, ஸரமாலினிெ சதமாழிலமாளர் சுன்பமாதக்

வர்க்கப்
வடிவம
சீருகீ”

பிரபத்தவத்கத

(CGT)

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்
கறித்த

ICFI

இயக்கம

ஆட்டிப்ுன்பகீத்தக்

மீசளழச்சி

இன்

எடுக்கவிருக்கம

ுன்பகப்ுன்பமாய்கவயும

ெரிசயன

“மஞ்ெள்

நிரூபித்திருக்கிூறத.

அசிங்கமமான

அவதூறுககள

எதிசரமாலிப்ுன்பகதப்
கூட்ீகமப்பின்

தகலவரமான பிலிப் மமார்ட்டி்ரனஸ மீண்டும மீண்டும

அவர்ககள

ுன்பமாசிஸடுகள்

என்று

அவதூறு

செய்தமார்,

அவர்களத மஞ்ெள் ்ரமலுகீகளுக்கக் கீ்ர நுழை “மண்ணிூறம”
(ுன்பமாசிஸடுகளின் நிூறம -

brown)

ஒளிந்திருப்ுன்பதமாக கறிப்ப

சதமாழிற்ெங்கங்கள், ெமூக ஜனநமாயக மற்றும ஸரமாலினிெக்

கமாட்டினமார். ுன்பப்்ரலமாவமாத பதிய

கட்சிகள்

விட்்ரீமாடிய

கட்சி

ுன்பப்்ரலமாவமாத

எதிசரமாலித்தன. ்ரஜமான்-லூக் சம்ரலமான்்ரெமானின் அடிுன்பணியமா

மற்றும ட்சரமாட்ஸகிெத்தில் இருந்த

கட்டி-முதலமாளித்தவ

ஓடுகமாலிகளின்

2- France’s “yellow vest” protests and the resurgence of the international class struggle

(NPA)

முதலமாளித்தவ

எதிர்ப்பக்

்ருன்பமான்ூற ுன்பல கட்சிகளும அவரத கருத்தககள

பிரமான்ஸ

்ருன்பமான்ூற

(LFI)

சவளிப்ுன்படுத்திய
ுன்பமாத்திரம

கட்சிகளும

எதகனயும

்ரதர்தலில்

7

்ருன்பமாதிலும

LFI

க்ரரமாதத்கத
கறிப்பிீத்தக்க

ஆற்ூறவில்கல:

மில்லியன்

2017

வமாக்கககளப்

மமாறுுன்பட்ீ
ஜனமாதிுன்பதி

செய்வத

அர்த்தமற்ூறத,

்ருன்பமாரமாட்ீத்கதயும
செய்யும

ஏசனன்ூறமால்

விகல்ருன்பெவும

என்ூற

அகவ

முடித்த

முடிவுக்க

எந்தப்
விீவு்ரம

நூூறமாயிரக்கணக்கமான

சுன்பற்றிருந்த

சதமாழிலமாளர்களும வறுகமப்ுன்பட்ீ நடுத்தர வர்க்க மக்களும

“மஞ்ெள் சீருகீ”யமாளர்களுக்க ஆதரவமாய்

வந்திருந்தனர். முன்ப ்ரவறுுன்பட்ீ ஒவ்சவமாரு கட்சிகளுக்கம

ஒ்ரரசயமாரு
ஆர்ப்ுன்பமாட்ீத்கதயும
செய்யவில்கல.
ஒரு

ககூறவமாக

ெக்திவமாய்ந்த

்ரவண்டுமமாயின்,

கூீ

ஏற்ுன்பமாடு

வமாக்களித்த
எதிரமான

்ருன்பமாரமாட்ீத்கத

முன்நிறுத்த

சதமாழிலமாளர்களும

இகளஞர்களும

வந்திருந்த பின்னர், அவர்கள்
பரட்சிக்கமான

மக்்ரரமானுக்க

அக நுழைப்பகளின்

ஒன்றுுன்பட்ீனர்.

ஆயினும

முன்்ரனமாக்க

மற்றும

இந்த

பின்னமால்

முதல்

ஒன்றுதிரளலில்,

்ரவகலத்திட்ீப்

பிரச்சிகனகள்

்ருன்பமாலி-

தீர்க்கப்ுன்பீமாம்ரல்ரய சதமாீர்கின்ூறன. மக்்ரரமாகன எவ்வமாறு

அணிதிரண்ீமாக

ுன்பதிலீடு செய்வத என்ூற ்ரகள்வியில் அங்்ரக உீன்ுன்பமாடு

்ரவண்டும என்ூற ஒரு அடிப்ுன்பகீயமான பள்ளிகய “மஞ்ெள்

இருக்கவில்கல. சில “மஞ்ெள் சீருகீயினர்” பிளவுுன்படுத்தக்

சீருகீ”யமாளர்கள்

கூடியத எனக்கூறி அரசியல் கறித்த எந்த விவமாதத்கதயும

சதமாழிற்ெங்கங்கள்
இீத

மற்றும

கட்சிகளில்

எவ்வமாூறமாயினும,

கட்டி

இருந்த

முதலமாளித்தவ

சயமாதீனமமாக

எடுத்தக்கமாட்டியிருக்கின்ூறனர்.
முதல்

சயமாதீனமமான

்ருன்பமாரமாட்ீங்களின்

மறுத்தனர், அல்லத ்ரெமாெலிெத்கத, பிரமான்சின் சுன்பருவணிக

சவடிப்ுன்பமானத,

இந்த

பதிய

பரட்சிகர

ெகமாப்தத்தில்

்ரெமாெலிஸட்

உலசகங்கிலும

உள்ள

சதமாழிலமாளர்களின்

முன்நிற்கின்ூற

முதலமாளித்தவ

கூர்கமயமாக

நிரமாகரித்தனர்.

ட்சரமாட்ஸகி

்ரகமாரிக்ககககள

அரசியல்

பிரச்சிகனககள

்ரமலுயர்த்த்ரவ
அவரத

இன்னும

செய்திருக்கிூறத.

ரஷ்யப்

மகத்தமான

லி்ரயமான்

பரட்சியின்

வரலமாறு

என்ூற

சவகஜனங்கள்

ஒரு

செல்லும்ருன்பமாத

ஒரு

பரட்சிக்கள்

நன்க

தயமாரிக்கப்ுன்பட்ீ

மறுகட்டுமமானத்

திட்ீத்தீன்

செல்வதில்கல, மமாூறமாக ுன்பக நுழைய ஆட்சியிகன
அவர்கள்

இனியும

முடியமாத

என்ூற

உணர்வுீ்ரன்ரய

ெகித்தக்
ஒரு

சகமாள்ள
கூர்கமயமான

செல்கின்ூறனர்.

ஒரு

வர்க்கத்தின் வழிநீத்தம அடுக்ககள் மட்டு்ரம
ஒரு

அரசியல்

்ரவகலத்திட்ீத்கத

சகமாண்டிருக்கின்ூறன, அதவும கூீ இன்னும
நிகழ்வுகளமால்

்ரெமாதிக்கப்ுன்படுவகதயும

சவகஜனங்களமால்
அவசியமமாய்
பரட்சியின்

ஏற்கப்ுன்படுவகதயும

சகமாண்டிருக்கிூறத.

இவ்வமாூறமாக

அடிப்ுன்பகீயமான

நிகழ்ச்சிப்்ருன்பமாக்கமானத,

ெமூக

இருந்த

எழகின்ூற

வர்க்கம

ுன்படிப்ுன்படியமாக

அரசியல்
சநருக்கடியில்

பிரச்சிகனககள

ஒரு

பரிந்தசகமாள்வதில்,

சவற்றிகரமமான மதிப்பீட்டு முகூறயின் மூலமமாக
சவகஜனங்கள்

செயலூக்கத்தீன்

்ரநமாக்கநிகல
அீங்கியிருக்கிூறத.

சகமாள்ளப்ுன்படுவதில்

நிகழ்ச்சிப்்ருன்பமாக்கின்

“மஞ்ெள்

சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள் சவடித்தன. ஸதமாுன்பகக்

கட்சிகள்

அல்லத

ஆரமுன்ப

கட்ீங்களில்தமான்

சதமாழிற்ெங்கங்களிீம

விண்ணப்ுன்பம

மக்்ரரமான்

சகமாள்கக

நிகூற்ரவற்றித்

கூறி

தரக்கூடிய
ஊீகங்களில்

அக நுழைப்பகளுக்க
அதிகமாரத்கத

கட்டி-

என்று

சூத்திரப்ுன்படுத்தமமாறு

விடுத்த,

முகமசகமாடுத்த

மக்களுக்க

சம்ரலமான்்ரெமான்

மமாற்ூற

ஆரமுன்பத்தில்

ஆ்ரலமாெகனயளித்தவமாூறமாக சவிஸ நமாட்டின் மமாதிரியிலமான
கடிமக்கள்-முன்முயற்சி
d'initiative

citoyenne

(Référendum

கருத்தவமாக்சகடுப்ப
-

்ருன்பமான்ூற

RIC)

ச்ரலமாகங்ககள

முன்சனடுத்தனர்.
ஆயினும,

பிசரஞ்ச

சீர்திருத்தம
்ரதசிய

நமாீமாளுமன்ூற

முயற்சிகள்

ெட்ீமன்ூறம

RIC

ஜனநமாயகத்கத

்ரதமால்வியகீந்திருக்கின்ூறன.
ஐ

நிகூற்ரவற்ூற

்ருன்பமார்க்கணமிக்க

்ருன்பமாரமாட்ீமமானத

ஒடுக்கமுகூறகய

அதிகப்ுன்படுத்தவதில்

மறுக்கிூறத,

அரச

அதன்

உறுதிகமாணச்

செய்திருக்கிூறத. சதமாழிலமாளர்கள் மத்தியில் தமக்கிருக்கம
ுன்பரந்த ஆதரகவ அணிதிரட்டுவ்ரத முன்்ரனமாக்கிய ுன்பமாகத
என்ுன்பகத

ுன்பல

உணர்கின்ூறனர்.

“மஞ்ெள்
ஆனமால்,

சீருகீ”யமாளர்களும

சதமாழிலமாளர்கள்

“மஞ்ெள்

சீருகீ”யமாளர்கள் மீத எத்தகன அனுதமாுன்பம கமாட்டுகின்ூற
்ருன்பமாதிலும, மக்்ரரமான் ஆட்சி, ஐ்ரரமாப்பிய ஒன்றியம மற்றும
உலகின்
்ரமமாதலமாக

நிதிச்

ெந்கதகளுக்க

இருக்கப்்ருன்பமாகம

இருக்கமுடியும

என்று

எதிரமான

ஒரு

ஒன்றுக்க
அவர்கள்

பரட்சிகர

அடிப்ுன்பகீயமாக
RIC

்ருன்பமான்ூற

ச்ரலமாகங்ககள கமாண்ுன்பதில்கல.
பிரமான்சில்

இந்த

சற்றுவட்ீத்தின்

இவர்கள்,

அக நுழைப்ப

மதிப்பி நுழைந்த

(PS)

இகீவிீமாத

நிகலயில்,

நூலில் விளக்கினமார்:

ெமூக

இருந்த

கட்சியின்

்ரெமாெலிெ

ெமத்தவக்

கட்சி

முன்கவக்கம

முன்்ரனமாக்கககள ்ரநமாக்கித் திருமபியமாக ்ரவண்டும. அத
”மஞ்ெள்

சீருகீ”யினகர

வந்திருக்கிூறத,
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அவர்களின்

ெமரெமற்றுப்
மீதமான

ுன்பமாதகமாத்த
அரசின்

ஒடுக்கமுகூறகயயும,
உள்ளிட்ீ

ஊீகங்களும

முக்கிய

கட்சிகளும

அவதூறுககளயும

்ருன்பமாலி-இீதகள்

அவர்கள்

எதிர்த்த

சதமாழிலமாளர்கள்,

அரசியல்

்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்கரிய

பிரமான்சிலும

சயமாதீனமமான

செய்த

முன்்ரனமாக்கின்
அளவிலும
கழக்ககள

வர்க்கத்தின்

முன்னணிப்

கட்டிசயழப்பவதற்கம

உள்ள

அவசியத்கத

அத

சகமாண்டிருக்கம

நிகலகமகள்

தமாக்கதல்களுீன்

மீதமான

நீந்்ரதறியிருக்கிூறத.
ஊகவணிகத்தமால்
சுன்பமாறிவமானத,

ஒட்டுசமமாத்த

நீவடிக்கககள்

மூலமும

எதிர்ப்பரட்சியமா என்ுன்பதமாகம என்ுன்பகத அன்ூறமாீ நிகழ்வுகள்

்ருன்பமாரில்

நமாஜி

்ரஜர்மனி

ஊர்ஜிதம செய்கின்ூறன. சுன்பமாருளமாதமாரத்கதக் கட்டுப்ுன்பமாட்டில்

்ரதமாற்கடிக்கப்ுன்பட்ீதன்

எடுப்ுன்பதற்கம நிதி பிரபத்தவத்கத ுன்பறிமுதல் செய்வதற்கம

சதமாழிலமாளர்களுக்க

அரச

எஞ்சியிருப்ுன்பவற்கூற

வர்க்கத்தின்

முழகமயமான

சுன்பமாருளமாதமார

ெக்திகய

ெர்வ்ரதெ

சதமாழிற்தகூற
அணிதிரட்டுவ்ரத

சதமாழிலமாளர்களத

வமாழ்க்ககத்

தரங்கள்

தமாக்கதல்ககளத்
வழியமாகம.

தடுத்தநிறுத்தவதற்க

மீதமான

இருக்கின்ூற

ஒ்ரர

சிக்கன

நீவடிக்கககளும

இரமாணுவ-்ருன்பமாலிஸ

ககலக்கப்ுன்பட்ீதற்கப்
நமாட்டிலும

ஒரு

விதத்தில்

தன்கன

இருுன்பதமாம

பிந்கதய

சிறு

கமாணவில்கல.

்ரெமாவியத்
நிதிய

கமாலமமானத,

பிரபத்தவம

வளப்ுன்படுத்திக்

சுன்பமாருளமாதமார

நூற்ூறமாண்டில்

ஒன்றியம
ஒவ்சவமாரு

சவறுப்பூட்டும

சகமாண்ீகத

மட்டும

உலகமயமமாக்கமமானத,

உலகப்

்ருன்பமாருக்கம

ுன்பமாசிெ

இதற்க

ஐ்ரரமாப்பியத்
ெமூக

ெலுகககளில்

இலக்ககவத்தம

திரட்ீப்ுன்பட்ீ
செல்வந்தர்களத
யூ்ரரமாக்ககள

ஒன்றிய

ெக்திகள்

செய்தன. ெகலருக்கமமான

சகமாதமாரப்

திட்ீம,

ஐ்ரரமாப்பிய

இலவெ

தன்னிஷ்ீப்ுன்படியமான

சுன்பமாதக்

கல்வி

்ரவகலநீக்கங்களில்

இருந்த

அகவ தள்ளித்திணித்தன. கிரீஸ மீத ஐ்ரரமாப்பிய ஒன்றியம
தெமாப்த

மீட்சி

கமால

சூகூறயமாீலில்

்ரெமாவியத்

ஒன்றியத்தில்

செய்யப்ுன்பட்ீதற்கப்

இத

மூழ்கடித்தத. ெமூகத்

முதலமாளித்தவம

பிந்கதய

கமாலத்தில்

தன்ுன்பங்கள் மிகப் ுன்பரந்த அளவில்

வளர்ந்த செல்வதன் மத்தியில், பிரமான்சின் பில்லியனர்களின்
செல்வம

2008 க்கப்

பின்னர்

முமமீங்கமாகியிருக்கிூறத,

அ்ரத்ரவகளயில் மக்்ரரமான் பிசரஞ்ச மற்றும ஐ்ரரமாப்பிய
பில்லியன்

உலகப்

அத்தீன்

்ருன்பமார்

எந்திரத்கதக்

கணக்கமான
இன்னும

செய்வதற்கமாக

கட்டிசயழப்பவதில்

யூ்ரரமாக்ககளக்
சுன்பரும

்ருன்பமார்களுக்க

அகனவருக்கமமான

தயமாரிப்ப

கட்ீமாய

இரமாணுவ

இகீயிலமானதம,

மற்றும

ெமூகமயமமாக்கப்ுன்பட்ீ

உற்ுன்பத்திக்கம

தனியமார்

்ரெகவ திட்ீத்கத ுன்படிப்ுன்படியமாக மீட்சி செய்கிூறமார்.

அளவில்

சதமாழிலமாள

்ரெமாவியத்

ஒன்றியத்தமால்

இரமாணுவ

தகீகளில்

முன்நிறுத்தப்ுன்பட்ீ
இருந்த

விடுுன்பட்ீ

சுன்பருகிச்
அரசியல்நிகலயில்,

இத்தககய

வர்க்கத்தில்
செல்வதற்க

்ரகமாுன்பம
முகம

சகமாள்ககககளத்

எ்ரதச்ெமாதிகமார-ுன்பமாசிெ

ஆட்சி

சதமாீர்ந்த

ஈரமாக், ுன்பமால்கன்கள், ஆப்கமானிஸதமான்,

திருமபவத

அவசியமமாயுள்ளத

லிபியமா,

சிரியமா,

மமாலி

வர்க்கத்தின்

மூ்ரலமாுன்பமாயவமாதிகள்

அவற்கூறத்

தமாண்டி

ுன்பகீசயடுத்த, ஆசியமா மற்றும ஆபிரிக்கமாவின் மூ்ரலமாுன்பமாய,

்ருன்பமார்க்கணம
நிகலயில்,
திணிப்ுன்பதற்க

வடிவங்ககள

ெக்திகள்

மற்றும

மற்றும
சகமாடுக்கம

்ரநட்்ரீமா

நூறு

சகமாட்டுகிூறமார்,

அகமப்பமுகூறக்கம

ுன்பரந்த

உச்ெம

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவின் மிக ஆழ்ந்த மந்தநிகலக்கள் அந்நமாட்கீ

கூீ இட்டுச் சென்ூற முதலமாளித்தவத்தின் முரண்ுன்பமாடுகளமான

இலமாுன்பத்திரட்சிக்கம
இகீயிலமானகத
தீவிரப்ுன்படுத்தியிருக்கிூறத.

மற்றும

ுன்பமாதகமாப்பகள் ஆகியவற்றின் மீதமான ுன்பரந்த தமாக்கதல்ககள

ஒன்றிய

்ரதசிய-அரச

வ நுழைங்கப்ுன்பட்ீ

மூலமமாக

உலகப்

்ரெமாவியத்தினமால்

பின்னர்

ுன்பதிலிறுப்ப

ெர்வமாதிகமாரத்திற்கம மட்டுமல்லமாத ்ரெமாெலிெப் பரட்சிக்கம
சுன்பமாருளமாதமாரத்திற்கம

இரண்ீமாம

கணக்கமான

கண்ீத, இத

்ரவரூன்றியிருக்கின்ூறன.

வீ நுழைச்

டிரில்லியன்

ஒரு

சநருக்கடியில்

நிகலககலந்த

குன்பகளுக்கள்ளமாக

நீத்திய

வரலமாற்று

நிதி

சுன்பரும

ுன்பமாய்ச்சவதன்

ஸட்ரீட்

உலக

சகமாண்டு,

ஒடுக்கமுகூறக் சகமாள்கககளும உலக முதலமாளித்தவத்தின்
பூறநிகலயமான,

்ரவமால்

நிதியமாதமாரத்கதக்

ுன்பரமாமரிப்பத்

நிதியப் பிரபத்தவத்தின் ெர்வமாதிகமாரத்கத ்ரநமாக்கிய
முகனப்ப

கக்ரகமார்த்த

2008

கிட்ீத்தட்ீ

ெமூக

கற்ூறவியல்தனமமான

உருவமாக்கப்ுன்பட்ீ

சிக்கன

ககயிசலடுப்ுன்பதற்கம

மற்றும

வங்கிகளின்

அல்லத பரட்சியமா என்ுன்பதல்ல, மமாூறமாக பரட்சியமா அல்லத

மற்றும

வந்திருக்கிூறத.

ஊதியங்கள்

சதமாழிலமாள வர்க்கம முகமசகமாடுக்கம மமாற்று சீர்திருத்தமமா

சதமாழிலமாள

வலியுறுத்தி

பரட்சிகர

தீவிரப்ுன்படுத்தியிருக்கம

அகமப்பமுகூறகயயும
செய்தள்ளத.

அதிகமாரத்கதக்

இந்த

சுன்பமாருளமாதமார ஸதிரமின்கம மற்றும நிதி சநருக்கடிககள

ெர்வ்ரதெ

ஐக்

ுன்பலி

அதிகமாரத்திற்கமான

கட்டிசயழப்பவதற்கம, சதமாழிலமாள
ICFI

உயிர்ககளப்

ஏகமாதிுன்பத்திய ்ருன்பமார் முகனப்ுன்பமானத ெமூக ெமத்தவமின்கம,

நீவடிக்ககக்
ுன்பகீயமாக

கணக்கமான

வந்திருக்கிூறத.

ட்சரமாட்ஸகிெ

அடித்தளத்தில்,

மீத

எண்சணய் வளமிக்க ுன்பகதிககளச் சூகூறயமாடின. மில்லியன்

என்ுன்பகத
நன்கறிவர்.

்ரநமாக்கித்
ஆளும
2013

இல்

யூ்ரரமா சநருக்கடியின் ெமயத்தில், ்ரஜபி ்ரமமார்கன் வங்கி,
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ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவின்
செய்யும

சதற்க

சுன்பமாருட்டு

“சற்றுவட்ீ”த்கத
அழிக்க

முட்டுக்கட்கீககள

ஒரு

மீள்கட்ீகமப்ப

நமபிக்கக

கறிப்பில்

சகமாண்டிருந்த

விவமாதித்தத.

அத

பின்வருமமாறு எழதியத:
அரசியல்ெட்ீங்கள்,

ுன்பமாசிெம

்ரதமாற்கடிக்கப்ுன்பட்ீதன்
கட்சிகளமால்

பின்னர்

நிகல

திருமுன்பமாத

உறுதிப்ுன்பமாீமாக

என்ுன்பதற்கமான

செய்வதற்கம

எதிர்ப்ப

அரசியல்

இனிசயமாரு

பிரமான்சின்

அரசியல்ெட்ீத்தில்

ஏற்ுன்பமாடுகள்

இத்தமாலியிலும,

அதன்பின்

வலுவமான

கமாட்ீ

அகமப்பமுகூறயில்

எஞ்சியிருக்கம

சற்றிய

சகமாண்டிருக்கிூறத.

1968

விக நுழைகின்ூறன...

சற்றுவட்ீத்கதச்

ஆண்டுகளின்

அரசியல்

அகமப்பமுகூறகள்

சுன்பமாதவமாக

பின்னர் பிசரஞ்ச

பின்வரும

அமெங்களில்

ுன்பலவற்கூற

கூடியதில்

சவளிப்ுன்படுத்தகின்ூறன:
சதமாீர்ுன்பமாக

ுன்பலவீனமமான

சதமாழிலமாளர்
ுன்பமாதகமாப்ப;
சுன்பறும

கமய

உரிகமகளின்
சுன்பமாருளுதவி

முகூறகய

(political

்ரகமாுன்பம

வமாக்க

கூீ

இந்த

அரசியல்
வீழ்ந்த

்ரவகலநிறுத்தத்திற்கப்

செய்த

கட்சிகள்,
மற்றும

வந்திருந்த,

ுன்பல

பிரமான்சின்

்ருன்பமான்ூற ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவின்

(PS)

தெமாப்த

்ருன்பமாரின்

கமால

சிக்கன

கமாரணத்தமால்

சுன்பருகிவருவதன்

வர்க்கக்

மத்தியில்

சகமாண்டிருக்கின்ூறன. வர்க்கப்

clientelism)

முதலமாளித்தவ

எனக் கூறி கீந்த வந்திருக்கக்

்ரமலமாதிக்கம

நீவடிக்கககள்

அரசியல்ெட்ீ

இ்ரத்ருன்பமான்ூற

அகனத்தம

சுன்பமாத

“இீத”

ெமூக-ஜனநமாயகக்

அரசகள்;

மூலமமாக

பின்னர்,

சுன்பரு-வணிக ்ரெமாெலிஸட் கட்சி

பிரமாந்தியங்கள்

உரிகமகய

சுன்பருமுன்பகதியிலும

எழுன்பத்திகயந்த

தமாக்கத்கத

்ரவகலநிறுத்தம

எழதினர்.

வலிகமகயப் பிரதிுன்பலிக்கின்ூற விதத்தில், ஒரு
்ரெமாெலிெத்

்ருன்பமாதம

சதரிவிப்ுன்பதற்கமமான

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவின்
ஏற்றுக்சகமாள்ளப்ுன்பட்ீன.

இீத-ெமாரி

ஈட்ீப்ுன்பட்ீ

ெட்ீவி்ரரமாதமமாக்கப்ுன்பட்ீ

சிதறிக்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தில்

ஒரு

பதிய

வளர்த்சதடுக்கம கருத்சதமாருமிப்ப கமாட்டுகின்ூற

கட்ீம எழந்திருக்கிூறத. என்சூறன்கூறக்கம தமாங்கிப்பிடிக்க

முகூறகள்; மற்றும

வமாக்கறுதியளித்திருந்த

நிகலயில்

உள்ளுன்படியமான

வர்ரவற்கத்தகமாத

செய்யப்ுன்படுகின்ூற்ருன்பமாத

அரசியல்

நிகலயில்,

மமாற்ூறங்கள்

முதலமாளித்தவ

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாசவங்கிலும

இந்சநருக்கடியின்
சவளிப்ுன்படுத்தப்ுன்பட்டிருக்கின்ூறன.

பின்ுன்பற்ூறப்ுன்படுகிூறத

முதலமாளித்தவ

இப்்ருன்பமாகதய

மூலமமாக

்ருன்பமான்ூற

வர்க்கத்கதப்

சநருக்கடியமானத

சுன்பமாறுத்தவகர,

இரண்ீமாம

வர்க்கம

உலகப்

என்ூற

ஆட்சிககள

தனிப்ுன்பட்ீ

பிடிவமாதத்தில்

அத

பூறநிகலயமான

வர்க்க

மக்்ரரமான்

அரசியல்வமாதிகளின்

தனிமனித

்ரவரூன்றியிருக்கவில்கல,
நலன்களில்

அடிக்்ரகமாடிட்டுக்

ஜனநமாயக

அத்தகன

பிரதமான

கறிக்கிூறத.

சகமாள்ககதமான்

உண்கமயமானத,

என்ுன்பகத

முடிகவக்

ுன்பமாசிெ

இ்ரத

்ருன்பமாருக்கப் பின்னர் சதமாழிலமாள வர்க்கத்திற்க செய்யப்ுன்பட்ீ
விட்டுக்சகமாடுப்பகளத

கிழித்சதறியப்ுன்படுகின்ூற

மீண்டும கட்டிசயழப்பிக் சகமாண்டிருக்கிூறத.

ஆட்்ரெபிப்ுன்பதற்கமான

உரிகம. இந்த அரசியல் மரபின் ுன்பலவீனங்கள்

ஐ்ரரமாப்பிய

உரிகமகள்

்ரவரூன்றியிருக்கிூறத

கமாட்டுகிூறத.

முதலமாளித்தவக்

மமாூறமாக

்ரஜர்மனியில்,

கட்சிகளும, சிக்கன

அந்த ெமயத்தில், ்ருன்பமார், ுன்பமாசிெ ஒடுக்கமுகூற மற்றும யூதப்

நீவடிக்கககள் ்ருன்பமான்ூற மக்கள்வி்ரரமாதக் சகமாள்ககககள

ுன்படுசகமாகலயில் ுன்பத்த மில்லியன் கணக்கமா்ரனமார் இூறந்ததில்

நியமாயப்ுன்படுத்தவத

ஐ்ரரமாப்பிய

சகமாள்கககய

முதலமாளித்தவம

பிரமான்சில்

முதலமாளித்தவம

நியமாயப்ுன்படுத்தவதற்க,
கட்சி

ெமூக

(PCF),

ெமார்ல்ஸ

டு

முதலமாளித்தவ
கவுன்சிலில்
ஒன்றுுன்பட்டு
நிதியப்

மதிப்பி நுழைந்த

்ரகமாலிகன
வர்க்கத்தினர்

(Conseil

நின்று,

கட்சி

கமயூனிஸட்

மற்றும

பின்ுன்பற்றி
de

“மிகப்சுன்பரும

ுன்பமாத்திரத்தில்

நீவடிக்ககசயடுக்க

பிசரஞ்ச

ஆகி்ரயமார்

national

பிரபத்தவங்ககள

உத்தரவிடும

கமாப்ுன்பமாற்ூறப்ுன்படுவகத

ஸரமாலினிெ
ஜனநமாயகக்

்ருன்பமாயிருந்தத.

la

செயல்ுன்பட்ீ
்ரதசிய

résistance

சுன்பமாருளமாதமார

சுன்பமாருளமாதமாரத்தில்
இருந்த

தளுன்பதி
எதிர்ப்ப
-

CNR)

மற்றும
அவற்றின்

சவளி்ரயற்றுவதற்க”

மீண்டும

்ரநமாக்கங்களுீன்
மூடிமகூறத்த,
வலத

தீவிரவமாத

சவளியுூறவுக்

இரமாணுவமயமமாக்கவத

ஹிட்லரின்

்ரஜமார்க்

்ரஜர்மன்

கற்ூறங்ககள

ுன்பமார்சுன்ப்ரரமாவ்ஸகி

ஆகிய
அகவ

்ருன்பமான்ூற

அதி-

்ருன்பரமாசிரியர்களுக்க

மகூறப்குன்பயும

அ்ரத்ரவகளயில்,

நவ-ுன்பமாசிெ

வ நுழைங்ககின்ூறன.

்ரஜர்மனிக்கமான மமாற்று (AfD) ்ரஜர்மன் நமாீமாளுமன்ூறத்தில்
சகமாஞ்ெம

சகமாஞ்ெமமாக

்ரமலுயர்த்தப்ுன்பட்டுக்

சகமாண்டிருக்கிூறத. ஸசுன்பயினில், 2017 கட்ீலமான்
கருத்தவமாக்சகடுப்பின்

மீதமான

சதந்திர

மமாட்ரிட்டின்

அீக்கமுகூறக்கப் பின்னர், இரமாணுவமும ்ருன்பமாலிசம Vox

–இக்கட்சி ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்குன்பயும 1936-1939

ுன்பல

கட்சிகய

சதமாழிற்தகூறககள ்ரதசியமயமமாக்கினர், ெமூக ுன்பமாதகமாப்ப,

ஸுன்பமானிய

சகமாதமார

இரமாணுவத்கதப் ுன்பமாரமாட்டுகிூறத- ஊக்கவித்த வருகின்ூறன.

அத்தீன்

மற்றும

வமாக்கறுதியளித்தனர். அவர்கள்

மற்றும

ஓய்வூதிய

நமாஜிக்களின்

முகூறககள
கீழ்

வர்க்கப்

உருவமாக்கினர்,
்ருன்பமாரமாட்ீம

மமார்க்சிெக்
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உள்நமாட்டுப்
கட்சிககள

்ருன்பமாகரயும
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நீத்திய

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள்
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ெர்வமாதிகமாரியமான,
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ஸரமாலின்,

்ருன்பமால்ஷிவிக்ககள்

மமாசுன்பரும

ககளசயடுப்பகளில்

இருந்த

மமார்க்சிஸடுகள்

மமாூறமாக,

உயிர்வமாழ்ந்த

சகமாகல

செய்யப்ுன்படுவதற்கம

முன்ுன்பமாக

மமாஸ்ரகமா

ஊீகங்களில்

விீவில்கல.

ஸரமாலினிெக்

்ருன்பமாருக்க

ுன்படுசகமாகலக்கம,

இட்டுக்கட்ீல்களில்

இீதகளும

செல்வமாக்கமான

உள்ளிீ, ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவில் ்ரெமாெலிெப்

வழியி்ரல்ரய

்ருன்பமால,

பிசரஞ்ச

கட்சிகள் அத்தகனகயயும ட்சரமாட்ஸகிெ இயக்கம மட்டு்ரம
ட்சரமாட்ஸகியின்

சுன்பூறக்

PCF

ெர்வ்ரதசிய

பின்னர்,

அப்்ருன்பமாத

முட்டுக்கட்கீ

எதிர்த்த

இருந்த

மமார்க்சிெ

்ருன்பமாருக்கப்

வர்க்கத்தில்

ஐ்ரரமாப்பிய மற்றும உலக அரசியலில் நிகழம இத்தககய
மமாற்ூறங்களில்

ஒரு

பின்னரும,

வந்த

விெமாரகண

செய்யப்ுன்படுவதற்கம,
்ரெமாவியத்

ஒன்றியத்தில்

அரசியல்

உத்தரவிட்டிருந்தமார்.

ுன்படுசகமாகல
்ருன்பமார்

முடிந்த

முதலமாளித்தவத்தின் கீ நுழைமான ஒரு ்ரதசியக் கட்ீகமப்பின்

நிகலயில், ஸரமாலின், சதமாழிலமாள வர்க்கம அதிகமாரத்கதக்

கீழ்

ககயிசலடுக்கமாத என்ுன்பதில்

“சுன்பமாருளமாதமார

அதிகமாரத்கதக்

மற்றும

ககூறக்க

நிதியப்

பிரபத்தவங்களத”

அளித்த
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வமாக்கறுதிகள்

ஸரமாலினிெக்

PCF

கட்சிகளின்

உள்ளிட்ீ ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவின்

தகலவர்களுீன்

சுன்பமாய்யமாக நிரூுன்பணமமாகியிருப்ுன்பதீன், ுன்பல தெமாப்தங்களுக்க

கண்ீமார்.

உத்தி்ரயமாகபூர்வ

சதமாழிற்ெமாகல கமிட்டிகள் உள்ளிீ ுன்பமாசிெத்திற்க எதிரமான

வ நுழைங்கிய

பிசரஞ்ச

அரசியலுக்கமான

கட்டுருகவ

இன் ஸரமாலினிெ, ெமூக ஜனநமாயக மற்றும

CNR

எதிர்ப்பப்
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இன்று, ஒரு உலகளமாவிய நிதியப் பிரபத்தவம மீண்டும
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எழந்திருக்கிூறத. அத தனத ஆுன்பமாெ செல்வத்திற்கத் தீனி

ஸரமாலினிஸடுகள்

்ருன்பமாடுவதற்கமாக

அவற்கூற

சதமாழிலமாள
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இகணத்தகலவரமாக

பிசரஞ்ச கமாலனித்தவப் ்ருன்பமார்களமாலும, அதன்பின் 1968 ்ரம

எதிரமாக

லி்ரயமான்

ஒன்றியத்திற்கள்ளமாக

நமான்கமாம

ஆதரவமாக

த்ரரமாகம செய்ய தவிர்க்கவியலமாமல் தள்ளப்ுன்படும என்று

அச்ெமயத்தில்

ஸதமாபித்தவருமமான

ெட்ீத்திற்க

ஊக்கவிக்கப்ுன்படுகின்ூற

்ரதசியவமாதச்
அகிலத்கத

இன்

CNR

முதலமாளித்தவக் கடியரெமானத சதமாழிலமாளர்கள் அதன்்ரமல்

—

கண்ீதற்க

விட்ீன-

ககலத்த

எதிர்த்தனர்.

அரசியலகமப்ப

இருந்தவரும ஸரமாலினின் கீழ் ்ரெமாவியத் அதிகமாரத்தவம
சீரழிவு

கட்சிகள்

1946

கவக்க

மமாற்ூறமாக

அகமப்பககள

எ்ரதச்ெமாதிகமார

கற்ூறவமாளிகளுக்க

வரலமாற்று

நிரமாயுதுன்பமாணியமாக்கின

வர்க்கப்

்ரவகலத்திட்ீத்கத அடிப்ுன்பகீயமாகக் சகமாண்ீ பிரமான்சின்

சுன்பமாருட்டு

ஐ்ரரமாப்பிய

சதமாழிலமாள

மட்டுமல்லமாத,

அளித்தக் சகமாண்டிருக்கிூறத.
உத்தி்ரயமாகபூர்வ

மற்றும

–ஸரமாலினிெக்

சிதூறடிப்ுன்பகத

ட்சரமாட்ஸகிஸடுகள்

மற்றும

நமான்கமாம
ட்சரமாட்ஸகி,

ஸரமாலினிெத்தின்
கறித்த

ெரியமாக

எச்ெரித்ததீன் மட்டும நின்றுவிீவில்கல. ஸரமாலினிெத்திற்க
எதிரமாய் உலக ்ரெமாெலிெப் பரட்சி ்ரவகலத்திட்ீத்கத அவர்
ுன்பமாதகமாத்த ்ருன்பமாரமாடியதமானத, 1940 ஆகஸட் 21 அன்று ஒரு

ஜூன்

சுன்பமாத

்ரவகலநிறுத்தத்கத
அத

அதிகமாரத்கதக்

விகல்ருன்பசி

PCF

ககயிசலடுக்க

மறுத்ததிலும நிரூுன்பணம சுன்பற்ூற இந்த வரலமாற்று மதிப்பீடு,
இன்று

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாசவங்கிலும

வடிவங்ககள

்ரநமாக்கி

எ்ரதச்ெமாதிகமார
முதலமாளித்தவ

ஆட்சி
வர்க்கம

திருமபவதன் மூலம ெரிசயன நிரூுன்பணமமாகியிருக்கிூறத.
“மஞ்ெள்

ஓடிய

ஸரமாலினிெப் ுன்படுசகமாகலயமாளரமால் ட்சரமாட்ஸகி ுன்படுசகமாகல
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சீருகீ” இயக்கமமானத ட்சரமாட்ஸகிெத்தில் இருந்த

கட்டி-முதலமாளித்தவ

ுன்பப்்ரலமாவமாத

ஓடுகமாலிகளுக்க

எதிரமாய்

நீத்திய

ICFI

முக்கியத்தவத்கதயும
ுன்பப்்ரலமாவமாத

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

அடிக்்ரகமாடிட்டுக்

கமாட்டியிருக்கிூறத.

முன்னமாள்

NPA

வரலமாற்று

1968

மமாணவர்

ஜனநமாயகப்ுன்பட்ீதமாகவும அதன் நடிப்பகள் ்ரமமாெடியமானகவ
என

நிரூபிக்கப்ுன்பட்டுள்ளன.

தங்களுக்க

அடித்தளமமாகக்

இயக்கத்தினரமால் தகலகம சகமாடுக்கப்ுன்படுகிூறத, இவர்கள்

முதலமாளித்தவம

1953 இல்

உலகப்

அக்கமாலத்தின்

சவகஜன

ஸரமாலினிெ

மற்றும

முதலமாளித்தவ ்ரதசியக் கட்சிகள் சதமாழிலமாள வர்க்கத்தின்
பரட்சிகரத் தகலகமயமாக நமான்கமாம அகிலத்தின் இீத்தில்
ுன்பதிலிீத்தக்ககவ

என்றும

ஆக்ரவ

நமான்கமாம

கூறி

நமான்கமாம

சென்ூற

மி்ரஷேல்

அகிலத்தில்

ுன்பப்்ரலமா

ஆகி்ரயமாரமால்
முதலமாளித்தவப்

ஸரமாலினிஸடுகளின்
்ரமற்க

விட்டிருந்தனர்.
மமாணவர்

்ரநமாக்கிய

“மஞ்ெள்

சீருகீ”யமாளர்களும ்ருன்பமாலி-இீதகளின்
திவமால்நிகலயும

கட்டி-

அல்ல, மமாூறமாக வெதியமான கட்டி முதலமாளித்தவத் தட்கீ

பின்னமால்

அடிப்ுன்பகீயமாகக் சகமாண்ீ ்ருன்பமாலி-இீத, மமார்க்சிெ-வி்ரரமாத

இவ்வமாூறமாக,

உருவமாக்கப்ுன்பட்டிருந்த

உம மற்றும ெர்வ்ரதெ அளவில் அகதப்்ருன்பமான்றுள்ள
இீத-ெமாரிகளும

கட்சிகளமாகம,

தகவகமத்தக்

சகமாண்டு

வரலமாறு ஊர்ஜிதம செய்திருக்கிூறத. ஐ்ரரமாப்ுன்பமாசவங்கிலும

இன் மகூறந்த தகலவரும 1968 இல்

ெர்வமாதிகமாரத்கத ்ரநமாக்கியசதமாரு திருப்ுன்பம நீந்தவருகின்ூற

இருந்தவருமமான

ீமானியல்

உகீகவ

ICFI

பின்வருமமாறு

்ரவகளயிலும, இக்கட்சிகள், அகர நூற்ூறமாண்டு கமாலத்தின்
பின்னர்

பிரமான்சில்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

கணிெமமாக

்ரவகலத்திட்ீம

மமாறியிருந்தன.

மறுவகரயகூற

்ரவண்டியதமாயிருந்தத.

ுன்பப்்ரலமா

தணிச்ெல்

இந்த
சுன்பண்

ஜனநமாயக

தணிந்த

செய்யப்ுன்பீ

பரிந்திருந்தமார்.”

ஒன்றுகலந்த

சயகறித்த

எழப்ுன்ப

அதமாவத,

அடுக்ககள்

விட்டிருந்த

மத்தியில்

கருத்தமாக்கங்ககளக்

சகமாண்டு

முடிந்தத
ICFI

இன்

முதலமாளித்தவ
வெதியமான

பிருன்பலமமாக
அதகன

முதலமான

எனக்கூறி

கீந்த

வமாழ்க்ககுன்பமாணி
எதிரமான

அகர

ஒரு

ஸரமாலினிஸடுகளும

நூற்ூறமாண்டு
அகீயமாள

கிளர்ச்சியி்ரல்ரய

்ருன்பமாரமாட்ீங்கள்

எழந்திருந்தன.

ுன்பமாதகமாக்கப்ுன்படுகின்ூற

ட்சரமாட்ஸகிெம

மமார்க்சிெத்திற்கமான

நவீன

ஆரமுன்ப

ுன்பப்்ரலமாவமாதிகளும

சீருகீ”யமாளர்கள் மீதமான தங்களத க்ரரமாதத்கத

அக நுழைத்த ்ரவகளயில்,

அவர்கள் மீத ஆ்ரவெமமாகத்

NPA

தமாக்கியத. அத எழதியத:

ெமூக
இருந்த

ுன்பதிலிடுவதற்க

CGT

மற்றும

சதமாழிற்ெங்கங்ககளப்

Solidarity

்ருன்பமால்ரவ, நமாமும நவமுன்பர் 17 ெனிக்கி நுழைகம
அன்ூறமான

்ரகமாுன்பத்கத

சரண்ீப்ுன்படுகின்ூற

வந்திருக்கம

மற்றும

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்களத

நலன்களுக்கமாக சூழ்ச்சித்தனமமாக ககயமாளுகின்ூறனர்” என்று

ுன்பப்்ரலமா ஆ்ரலமாெகன அளித்தமார்.
1968

சகமாண்டும

வணிகங்களத ுன்பமாசிெ முகவர்கள் எனக்கூறி கண்ீனம
செய்தனர். ஸரமாலினிெ CGT மஞ்ெள் சீருகீயமாளர்ககள,
“கடிமக்கள்
மற்றும
சதமாழிலமாளர்களத
்ரகமாுன்பங்ககள,
அதிவலதகள்
மற்றும
ெமாகலப்
்ருன்பமாக்கவரத்த

்ரெமாெலிெம

பிந்கதய

எச்ெரிக்ககத்தனத்கதக்

1950 களில்

ட்சரமாட்ஸகிெ ்ரவகலத்திட்ீத்கத ககலத்த விட்டு, ்ரமற்க
்ருன்பமாருக்கப்

சவறுப்பணர்கவக்

மகூறப்ுன்பதற்க அலட்டிக் சகமாள்ளவில்கல, அவர்ககள சுன்பரு

விடுதகல,

முகத்தீன்

“மஞ்ெள்

எழச்சிக்க

வர்க்கப்

பதப்பிப்குன்ப

சுன்பற்றிருந்தமார்...

எவ்வமாறு

மற்றும

அதன்

உண்ீமாகியிருக்கம

மமாசுன்பரும

வமாரங்களில்,

ஆட்சிக்கள்

ICFI

இன் ுன்பகப்ுன்பமாய்கவ “மஞ்ெள் சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்களின்

நிகலகமகள்

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவின்

அவர்களுக்கம

பிந்கதய

ுன்பதிலிறுத்திருக்கின்ூறன.

ுன்பப்்ரலமா

இீத”களும

்ருன்பமாருக்கப்

என்ன நிகலகமகளில் உருவமாக்கம கண்டிருந்த்ரதமா அந்த

என்ுன்பகத

“அதி

இகீயில் ஒரு வர்க்கப் பிளவு பிரித்த நிற்கிூறத என்ூற

சகமாண்டும

பிரச்சிகனககள

அல்ல

சதமாழிலமாளர்களுக்கம

விளக்கினமார்: “1940 களின் முடிவுவமாக்கில், நமான்கமாம அகிலம

்ரமலமாண்கம

்ரநமாக்கியும

சகமாடுக்கப்ுன்பட்ீ

ுன்பப்்ரலமாவமாதிகளின்

ஒருவர்

முகனப்குன்ப

கட்சிகளும

சுன்பன்ெமாயிட் தனத ட்சரமாட்ஸகிெம என்ூற பத்தகத்தில்

ஏற்கன்ரவ

்ரநமாக்கியும

NPA

அகமவுக்க

முன்சனடுக்கம

ஆட்சிகய

ுன்பமாசிெ

மண்்ரீல்

ுன்பப்்ரலமாவமாதிகள்

தகலவரமாக

உீனமான

கட்சிகள்,

ஏர்சனஸட்

உதவியுீன்

NPA

சகமாள்ளும

உகீந்த

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவிலமான

முதலமாளித்தவ

அரசியகல

திருமபகின்ூற ்ரநரத்திலும, அதற்க தங்ககள தகவகமத்தக்
சகமாள்கின்ூறன.

அகிலம

்ருன்பமாக்கின்

அணிதிரண்ீவர்களமாவர்.

இந்த

இருந்த

மற்றும

தகலகம

மீண்டும

்ருன்பமாகர

அக்கட்சிகளுக்கள் தன்கன ககலத்தக் சகமாள்ள ்ரவண்டும
என்றும

மமாூறமாய்,

கமாலமமாய்
இந்த

“இீத”

வககயமான

அரசியல்

வககக்க

“மஞ்ெள்

சீருகீ”

PES

ஆல்

மற்றும

செவ்வியல்

மமாற்ூறமாகவும,

கூடுதல்
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அதிவலதினமால்
எஜமமானர்களின்

தந்திர்ரவகலகளுீன்
்ருன்பமாவதில்கல
கூட்ீமாளியமாக

–

ஒன்றுகலக்கப்
அத

அல்ல,

ஒரு

மமாூறமாக

தற்கமாலிகக்
ஒரு

மரண

எதிரியமாக்ரவ சதமாீர்ந்த இருக்கிூறத. உண்கம
தமான்,

ஊதியங்ககளத்

உயர்ந்த

்ருன்பமாய்க்

தவிர்த்த

எல்லமா்ரம

சகமாண்டிருக்கிூறத,

கீழ்

வர்க்கங்கள் எரிசுன்பமாருள் மற்றும சுன்பமாதவமான

விகல்ரயற்ூறத்தினமால்

சவறுப்ுன்பகீந்த

பிரமான்சில்

தீவிரமமான

ஆனமால் நவமுன்பர் 17 ெனிக்கி நுழைகம விீயத்தில்,

ெந்்ரதகமில்கல. ெமீுன்பத்தில்

அதி வலத கமுன்பல்களமாகத் சதன்ுன்பீக் கூடிய,

்ரதர்தல்களில், பிசரஞ்ச வமாக்கமாளர்களில் 23 ெதவீதம ்ருன்பர்

கடிமக்கள்

நவ-ுன்பமாசிஸடுகளத ுன்பட்டியகல சதரிந்சதடுத்தனர், ஓரளவுக்க

திரள்வுகளமாகச்
நீவடிக்கககளுக்க

சதமாழிலமாளர்

“இீத”

– அங்க நமாம

இயக்கத்தின்

மற்றும

மரணகரமமான

“இீத”

செமால்லப்ுன்படுவனவற்றின்

கீழ்,

கவப்ுன்பதற்க

நிகனவில்

தகதிுன்பகீத்தகவயமாகம.

வமாழ்க்ககப்ுன்பமாணி

மற்றும

இன

நிறுத்தி
ுன்பமாலினம,

அகீயமாளத்கத

அடிப்ுன்பகீயமாகக் சகமாண்ீ பின்நவீனத்தவவமாத அரசியலின்
கவனமகவிக்கின்ூற

்ருன்பமாலி-இீதககள

உருவமாக்கம

வெதிசகமாண்ீ ெமூக ெக்திகளத வர்க்க உளவியகல அகவ
மிகத்

சதளிவமாக

சித்திரப்ுன்படுத்திக்

வர்க்கங்களுக்க”

கூடுதல்

்ரகமாரிக்கககளுக்க

முகமசகமாடுத்த

”சதமாழிலமாளர்களத

இயக்க”த்தின்

பிரமான்சின்

அரச-மமானிய

அதிகமாரத்தவம
்ருன்பரில்,

மற்றும

அந்த

இன்

்ருன்பரில்,

அகவ,
அதமாவத

சுன்பறும

சதமாழிற்ெங்க

செய்ுன்பவர்கள், சிறு

வரு்ரவமார்,

ஆளும

வர்க்கத்தின்

எதிரமான

ஒரு

எதிர்ப்ப

வமாக்கமாக்ரவ

சதமாழிலமாள வர்க்கத்தில்,
அதிகமாரத்தில்
திணித்த,

மற்றும அதன்பின்

PCF

அமர்ந்தவுீன்

ஏகமாதிுன்பத்தியப்

சிக்கன

மற்றும

முஸலீம-வி்ரரமாத

ஊக்கவித்த

தெமாப்தங்களமாக

நீத்திய,

மற்றும

சகமாள்ககககள

என,

நீவடிக்ககககளத்

்ருன்பமார்ககள

பலமசுன்பயர்-வி்ரரமாத

PS

கட்சிகளில்

நமபிக்கக

கவத்ததன்

ுன்பல
பின்னர்

உண்ீமாகியிருக்கம ெக்திவமாய்ந்த ்ரதசியவமாத அழத்தங்கள்
மற்றும அரசியல் க நுழைப்ுன்பங்ககள இத பிரதிுன்பலிக்கிூறத.
பிரமான்சில்

ஒரு

ுன்பமாசிெ

ஆட்சிகய

அமர்த்தவதற்கமான

தயமாரிப்பகள் மிகவும முன்்ரனறிய கட்ீத்தில் இருக்கின்ூறன.
என்ூற்ருன்பமாதம, மக்்ரரமான்
ஒரு

“மஞ்ெள்

கருதிசகமாட்டும

சீருகீ”யினருக்க எதிரமாக

ஒடுக்கமுகூறகய

நீத்திக்

சகமாண்டிருக்கம ்ரவகளயில், ுன்பமாரிய ுன்படுசகமாகலயமாளரமான

வர்க்க”ங்ககள,

அதமாவத

பிலிப் சுன்பத்தமாகன பகழ்வத உட்ுன்பீ, ஐ்ரரமாப்ுன்பமாசவங்கிலும

கண்ீனம

ுன்பமாசிஸடுகளுக்க

என்று

கூறி

உத்தி்ரயமாகபூர்வ
நவ-ுன்பமாசிெத்தின்

அங்கீகரிப்ப

மிகப்சுன்பருமளவில் ்ரமலிருந்்ரத செலுத்தப்ுன்படுகிூறத என்ுன்பகத

ெமூகரீதியமாகவும

அடிக்்ரகமாடிட்டுக் கமாட்டுகிூறத. ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்களின் ்ருன்பமாதமான

மற்றும

அல்லத

என்ுன்பத,

மறுவமாழ்வு

அவதூூறமாய்

ஆதமாரமற்ூற

இருந்தனர்,

ுன்பமாசிெ

சயசதமாழில்

எ நுழைவில்கல,

ஓய்வூதியங்களில்

அத்தீன்

இவர்களில்

ஐ்ரரமாப்பியத்

வர்க்கத்தின்

வர்க்கம

வருவமாய்

முடிந்த

நடுத்தர

ுன்பல்தரப்ுன்பட்ீவர்களமாய்

நடுத்தர

ஆகி்ரயமாரும

நிகலயில்

சீருகீ”யினர்

அரசியல்ரீதியமாகவும

வமாழ்ந்த

ஒரு

அகனத்த்ரம

மக்்ரரமானுக்க

சகமாடுக்கப்ுன்படுவத

“மஞ்ெள்

வறுகமப்ுன்பட்ீ

“கீழ்

ெமத்தவத்திற்கமான

வெதியமான

ுன்பமாசிஸடுகள்

அறிக்கக

இருந்தத.

உதவி

“கீழ்

சதமாழிலமாளர்ககள,
செய்கின்ூறன.

கமாட்டுகின்ூறன.

ெமூக

நீந்த

என்ுன்பதில்

பிரதமானமமாய் இத அகமந்திருந்தத. பிரமான்சில், கறிப்ுன்பமாக

சதமாழிற்ெங்கங்களமாக

அறிக்கககள்

கட்சிகள்

கமாட்டுகிூறத

கருவிகளமாக ெரியமாக கண்டுசகமாள்ளப்ுன்பட்ீ நிகலகமகளின்

எதிரிகளுீன் ்ரெர்ந்த நின்றிருப்்ருன்பமாம.
NPA

அறிகறி

வமாக்ககள்

அுன்பமாயங்களுக்க

நமாம இகதக் கூூற முடியமாத

NPA

நவ-ுன்பமாசிெ

ககளத்தப் ்ருன்பமாயுள்ளனர் என்ுன்பதம ெரி்ரய...

செமால்லப்ுன்படுவனவற்றின்

மீத

கணிெமமான

சதமாழிலமாளர்கள்

இீமசுன்பற்றிருந்தனர்.

நவ-

வன்முகூற

“மஞ்ெள்

மமாூறமாக

சீருகீயினரிீம”

நவ-ுன்பமாசிஸடுகள்

ஒரு

இருந்த
வமாக்க

அடித்தளத்கதக் சகமாண்டிருக்கம ுன்பமாதகமாப்பப் ுன்பகீயினர்
மற்றும

்ருன்பமாலிஸ

ெங்கங்களின்

அடுக்ககளில்

இருந்்ரத

வந்தத. இப்்ருன்பமாகதக்க, “மஞ்ெள் சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள்

ுன்பமாசிஸடுகள் உள்ளிீ பிரமான்சின் சுன்பரும ்ரதர்தல் கட்சிகள்

சதளிவமாக்கி

அத்தகனயின்

1930 களில் நீந்தகதப் ்ருன்பமால, ுன்பமாசிெத்திற்க நடுத்தர வர்க்க

வமாக்கமாளர்களு்ரம

இீமசுன்பற்றிருக்கின்ூறனர்.
சதமாழிலமாளர்களுீன்
்ருன்பமாரமாட்ீக்கமாரர்களின்
பரிந்த
ஊக்க

“மஞ்ெள்
ுன்பங்குன்பற்றும

சிறு

அமெங்ககள

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீத்கத

சீருகீ”

நடுத்தர

நியமாயமமான

சகமாள்கின்ூறனர்,

ஊதியத்திலமான

இவர்களில்

்ரகமாரிக்ககககளப்

ஆக்ரவ

அதிகரிப்பகள்

ககூறந்துன்பட்ெ

்ருன்பமான்ூற

சதமாழிலமாளர்களுக்க

முடிவுக்கக்

வர்க்க

சகமாண்டுவரும

முயற்சிககள அவர்கள் நிரமாகரித்திருக்கின்ூறனர்.

ஒரு

சில

வ நுழைங்கி
மக்்ரரமானின்

ுன்பமாரிய

விட்டிருப்ுன்பகதப்

ஆதரவு

என்று

்ருன்பமால,

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவில்

ஏதமிருக்கவில்கல.

வர்க்கப்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின் இந்தக் கட்ீத்தில் வறுகமப்ுன்பட்ீ நடுத்தர
வர்க்கமமானத சதமாழிலமாளர்களுீன்
விக நுழைந்திருக்கிூறத.

கூட்டுச்

்ரெர்வதற்்ரக

சதமாழிலமாள வர்க்கம, மக்களின் ஒடுக்கப்ுன்பட்ீ அடுக்ககள்
அத்தகனகயயும

தனக்கப்

பின்னமால்

முதலமாளித்தவத்திற்க

எதிரமான

தகலகம

சகமாடுக்கம

தன்

அதன்

இன்றியகமயமாத

ஒரு

திூறகன

அணிதிரட்டி
்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்க

எடுத்தக்கமாட்டுவ்ரத

ுன்பணியமாக

இருக்கிூறத.

அத்தககயசதமாரு மூ்ரலமாுன்பமாயத்திற்க சதமாழிலமாள வர்க்கம
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ஆயத்தமமாயிருக்கம

நிகல

வருவகத்ரய

ஊக்கவித்த சம்ரலமான்்ரெமான், முதலமாளித்தவ அடுக்ககள்

ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவிலும மற்றும உலசகங்கிலும சதமாழிலமாளர்களத

மற்றும மக்களின் செல்வச்செழிப்ுன்பமான 10 ெதவீதத்தினரில்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தில் சதமாழிலமாளர்களின் மிகப்ுன்பரந்த அடுக்கககள

கவிந்திருக்கம
்ருன்பசினமார்.

அணிதிரட்டுவதற்கமான

்ருன்பமாலி-

ICFI

மீசளழச்சி

இீதகளுீனமான

சட்டிக்கமாட்டுகிூறத.

ஒரு

இன் முன்னமாள் பிசரஞ்சப் பிரிவமான பியர் லம்ருன்பர்

இன்

OCI (Organisation communiste internationaliste),

1971 இல்

பரட்சிகய

எதிர்க்கின்ூற, வர்க்கப்

ICFI

இல்

முன்னமாள்

அத்தீன்

விதத்தில்

பிரமான்சிலுள்ள

அவர்களின்

ெர்வ்ரதெ

வர்க்க

சதமாழிலமாளர்ககள
கீழ்ப்ுன்படியச்

சதமாழிலமாளர்ககள

ெ்ரகமாதர

முயற்சி

ெ்ரகமாதரிகளிீம

செய்கின்ூற

ஜனரஞ்ெகக்

இருந்த

விச்சிவமாத

மித்தி்ரரமானுக்கமான
்ரெர்ந்த

“இீத

உறுப்பினர்ககள

இலிருந்த

பின்னர்,

்ருன்பமால

சம்ரலமான்்ரெமான்

சீருகீ”யமாளர்கள் மீத அப்ுன்பட்ீமமாய் தமாக்கதல்
2017

ஜனமாதிுன்பதி

வமாக்கககளப்

சுன்பற்ூற

்ருன்பமாட்டியமாளர்”

ஆக

LFI,

்ரதர்தலில்

20

ெதவீத

1971 இல்
PS

உீன்

(Union de la gauche)

மமாணவரமாய்

அதன்

முன்்ரனமாக்க,

ஒ்ரர்ரநரத்தில்

வழியமாக

இலும

PS

அதன்

OCI

செயல்ுன்பீ

அனுப்பவதற்க வழிவகத்தத, சமலன்்ரெமான் 1976 இல்
்ரஜமாஸுன்பன்

்ரவகளயில், ுன்பப்்ரலமாவமாதிககளப்

வமாகனமமாக

ஐக்கிய”த்கத

ககலப்பவமாத

இீதகளத

்ருன்பசகின்ூற

பிரமான்சவமா

அரசியலில் சம்ரலமான்்ரெமான் கமாலடி எடுத்தகவத்தமார். இந்த

இல் இகணந்தமார்.

கன்கனக்கமாக

்ரதர்தல்

ஒரு

்ரவறுுன்பட்ீ சதமாழிற்ெங்கங்கள் மற்றும கல்வித்தகூற ்ருன்பமாலிஇன்சனமாரு

மற்றும

கட்டுவகத ்ரநமாக்கி ்ரநமாக்கநிகலயகமத்தக் சகமாண்ீதற்க

்ரதசியவமாத,

NPA

ஒரு

”இீதகளின்

சம்ரலமான்்ரெமானின் அடிுன்பணியமா பிரமான்ஸ கட்சியில் உள்ள
ஆற்ூறப்ுன்பட்ீ ுன்பமாத்திரம இத்ரவ. இக்கட்சி,

PCF

ஸதமாபிக்கப்ுன்பட்ீ ஒரு முதலமாளித்தவக் கட்சியமான

ெற்று

ஜனரஞ்ெகவமாதிகள்” என்று செமால்லப்ுன்படுுன்பவர்களமால்

உகீந்த,

ெமூக-ஜனநமாயகவமாதியமான

கட்சிகளுக்க எதிரமாக இந்தப் ்ருன்பமாரமாட்ீமமானத நீத்தப்ுன்பீ
்ரவண்டும.

நீத்தவில்கல.

வர்க்கத்திற்கமாகப்

முறிகவக்

செய்கின்ூற

“மஞ்ெள்

நடுத்தர

அரசியல்

முதலமாளித்தவத்திற்கம

தண்டிக்க

வெதியமான

நனவமான

மறுக்கின்ூற,

்ரதசியவமாதத்திற்கம

இருந்த

ஆயினும

்ருன்பமாரமாட்ீமமானத,

்ரகமாருகிூறத. ்ரெமாெலிெப்
்ருன்பமாரமாட்ீத்கத

வளர்ந்த

OCI

இீத

இன் ஒரு உறுப்பினரமான லி்ரயமானல்

1997-2002

தகலகமயிலமான,

சிக்கன

அரெமாங்கத்தின்

ுன்பன்கம இீத

PS

கமாலத்தில்

பிரமான்சின்

நீவடிக்கக

ஆதரவு

பிரதமரமாக

(Plural Left)

ஆகமளவு

ுன்பன்கம
சென்ூறமார்.

அரெமாங்கத்தின் மீத
2002

PS

ஜனமாதிுன்பதித்

மக்கள்

மக்்ரரமானின்

“முன்னணி

சவறுப்ுன்பகீந்தகமயமானத

்ரதர்தலில்

செமால்லிக்சகமாள்வகத

சதமாீர்ந்த

்ரஜமாஸுன்பனின் சவளி்ரயற்ூறத்திற்க இட்டுச்சென்ூறதன் பின்னர்,

ுன்பரமாமரித்த வர நமபிக்கக சகமாண்டுள்ளத. ஆக்ரவ தமான்,

PS

வர்க்கப்

தள்ளி நிறுத்தப்ுன்பட்டிருந்தசவமாரு கமாலத்தில், சமலன்்ரெமான்,

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

ெகளக்கமாத

அளவுக்க

்ரவகளயில்,
“மஞ்ெள்

ெற்று

மீசளழச்சிகய

எச்ெரிக்ககயுீன்

மமாறுுன்பட்ீசதமாரு

NPA

க்க

அத

்ரநமாக்கிய

2009 இல்,

உத்திகய

எடுத்தத.

(Front

சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள் “என்னுகீய கடிமக்கள்

பரட்சி எனும தத்தவத்தில் உருவமாக்கப்ுன்பட்ீ தத்தவமார்த்த
மமாதிரிக்க

ஊர்ஜிதம”

வ நுழைங்கியிருப்ுன்பதமால்,

தமான்

மிகவும

“உற்ெமாகமமாக” இருப்ுன்பதமாக சம்ரலமான்்ரெமான் தனத வகலப்
ுன்பதிவில் கூறிக் சகமாண்ீமார்.
“மஞ்ெள்

ஒரு தெமாப்த கமாலத்திற்க ஜனமாதிுன்பதி ுன்பதவியில் இருந்த

de

தமாங்கள்

“மக்களுக்கமாக”

உீனமான கூட்ீணியில் இீத முன்னனி
என்ூற

gauche)

விடும

அக நுழைப்ப,
இீதகளின்

உக நுழைக்கம

மற்றும
நடுத்தர

சகமாண்டிருப்ுன்பதமாக

சயசதமாழில்
வர்க்க

செய்்ரவமார்

மக்களுக்கமாகவும

கூறியகத

பரட்சி”க்க

சம்ரலமான்்ரெமான்

உள்ளீக்கம
ுன்பமாலின

இதிலிருந்த

மற்றும

அரசியகல,

இன

கறிப்ுன்பமாக

்ருன்பமாரமாடிக்

சரண்டிக்

சம்ரலமான்்ரெமான் முயன்ூறமார். ஆனமால் மக்களத
விடுத்த

“கடிமக்கள்

வர்க்க

மமாறுுன்பட்ீதமாகம.

அடிப்ுன்பகீயிலமான
பிசரஞ்ச

சகமாள்ள

அக நுழைப்பின்

முற்றிலும

என

அகீயமாள

்ரதசியவமாதத்கத

கூட்ீணி”)

ஜனரஞ்ெகவமாத”

கூட்ீமாளியமான

மூஃவ்
ஒரு

ெமாந்தமால்
அத,

மூஃவ்

(Chantal

எழதகிூறமார்,
‘பரட்சிகர’

அத்தீன்

அவர்

முறிவு

கடுகமயமான

ஜனரஞ்ெகவமாதம

“தமாரமாளவமாத

ஜனநமாயக

எதகனயும

“அரசியகல

Mouffe)

விரிவமாக்கம

மமார்க்சிெத்திற்க

கமாட்டுகிூறத. இீத

“இீத

பின்நவீனத்தவ

கலந்தகரயமாீல்களில்

செய்யப்ுன்பட்ீதமாகம.
எதிர்ப்குன்ப

அரெமாங்கத்தின்

கருவும

உீனமான

விவெமாயிகள்

கி்ரரக்கக்

அசலக்சிஸ சிப்ரமாஸின் சிக்கன-நீவடிக்கக ஆதரவு சிரிெமா

சதமாழிலமாளர்களுக்கமாக

வணிகர்கள்,

இயக்கத்கத

ஆனத.

இன்

LFI

சுன்பண்ணியவமாதியுமமான

சிறு

LFI

செமாந்த

ஒரு ்ரதசிய “கடிமக்கள் பரட்சி”க்க சம்ரலமான்்ரெமான் இன்று

்ருன்பமாரமாடிக் சகமாண்டிருப்ுன்பதமாக, அதமாவத ெமுன்பளம சுன்பறும
மட்டுமன்றி

தனத

ஸதமாபித்தமார். அத 2016 இல்

(”தீவிர

சீருகீயமாளர்கள்”

PCF

என்ுன்பத,

ஆட்சியுீன்

்ரகமாருவதில்கல”,
மூலதனம/உக நுழைப்ப

முரண்ுன்பமாீமாக சருக்கி, ்ரெமாெலிெப் பரட்சிக்கமான வமாகனமமாக
சதமாழிலமாள வர்க்கத்கதக் கமாட்டி அதற்க ஒரு இருப்பியல்
சிூறப்பிீத்கத
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வ நுழைங்ககின்ூறவர்ககள”

எதிர்க்கிூறமார்.

அதமாவத, 1968 முன்னமாள்- தீவிரப்ுன்பட்ீ மமாணவர்களத ுன்பரந்த

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்களுக்க

தளத்திற்க இணங்க, மூஃவ் மமார்க்சிெத்தின் அடிப்ுன்பகீயமான

அனுப்பின

கருத்தமாக்கங்ககள எதிர்க்கிூறமார்.

கட்டிசயழப்ுன்ப முகனந்ததம இல்கல அ்ரத்ருன்பமால்

இததவிர

சமலன்்ரெமான்

பரட்சிகரத்

தன்னுகீய

தத்தவமமாக

அதிகமாரத்தக்கமான

தமான்

ஒரு

வகலப்ுன்பதிவில்,

செமால்லும

்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்க

ஒன்று,

அடிப்ுன்பகீயமாக

்ரெகவ செய்ய முடியமாத என்ுன்பகதயும தரிதமமாய் ்ரெர்த்தக்
சகமாள்கிூறமார். அவர்

பின்வருமமாறு எழதினமார்,

ெந்தர்ப்ுன்பங்களிலும,
அடிகளின்

கீழ்

்ரவகல

அத்தககயசதமாரு
ஆட்சி

எவ்வமாறு

்ருன்பசவதில்கல.

சுன்பமாறுத்தவகர
கூடுதலமான

“வரலமாற்றின்

இருக்க

்ரவண்டும

என்ுன்பத
அத்தகன

நிகழ்வுகளுக்க

தீர்கவக்

பரட்சிகய

என்கனப்

அதமாவத,
கண்ீமாக

இயக்கவியலில்

்ரெமாெலிெப்

எனத

அகமதியமானதமாகவும

நமாம

ஸதமாுன்பகரீதியமான

என்று

ஏசனன்ூறமால்

கமாரணம.

ெந்தர்ப்ுன்பங்களிலும

இயக்கத்தின்

வீழம

முடிவு

ஜனநமாயகரீதியமானதமாகவும

“அகனத்த

ுன்பமாட்ீமாளி

ஒரு

்ரவண்டும.”

வர்க்கம

தவிர்க்கமுடியமாத

மற்றும

இகணயமாகக்

கருதம

கருத்தமாக்கத்தின்

கமயப்ுன்படுத்தல்”

்ருன்பமான்று

“மரபவழி

இீதகள்

அதி

மரபவழி

வூறட்டு

மற்றும

சித்தமாந்தங்களுக்க”

வலியுறுத்தினமார்.

இீதகளின்

தனத

இவ்வமாூறமாக

எதிர்ப்குன்பயும

சமலன்்ரெமானும,

்ருன்பமால்ரவ,

மமார்க்சிெம

மற்றும

வர்க்கப்

நனவுீன்

நிரமாகரிப்ுன்பதன்

மீத

அகமத்தக்

சகமாண்டு,

பிசரஞ்ச

்ரதசியவமாத

அடிப்ுன்பகீகய

அவர்
மூஃவ்

்ருன்பமாரமாட்ீத்கதயும

சித்தமாந்தம”

எனக்

அரசக்கமான

்ரநமாக்கி

ஒரு

்ரநமாக்கநிகல

தமாக்கதல்,

்ரெமாெலிெத்கதயும

கூறும

இந்த

்ருன்பமாலி-இீதகளின்

சித்திரப்ுன்படுத்திக்

கமாட்டுகிூறத.

சவற்றியகீயவும
கட்டுப்ுன்பமாட்டின்

“வூறட்டு

செய்தன, அதகன

இயக்கத்கதக்
“மஞ்ெள்

சவறும்ரன

இந்த

அதிகமாரத்தவத்தின்

சகமாண்டுவருவதற்கமாக

முயற்சி

சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீக்கமாரர்கள்

நிரமாகரித்த

விட்ீனர்.

்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்க

உண்கமயமான

சுன்பமாருத்தமற்ூறகவயமாகவும

க்ரரமாதமமானகவயமாகவும

இந்தக்

கட்சிகள்

நிற்ுன்பத 2019 ஐ்ரரமாப்பியத் ்ரதர்தலில்

அமுன்பலப்ுன்பட்டு

இன் திடீர் மற்றும

LFI

ஒ்ரரயடியமான வீழ்ச்சியின் கீ நுழைகமந்திருந்தத, இத்்ரதர்தலில்
அத 2017 இல் அத சுன்பற்ூற வமாக்ககளில் மூன்றில் ஒரு
ுன்பங்கிற்கம

ககூறவமாக்ரவ

சுன்பற்ூறத.

ஒரு

ஒட்டுசமமாத்த

வரலமாற்றுக் கமாலகட்ீத்தில், மூஃவ், சமலன்்ரெமான் மற்றும
பிூற

பின்நவீனத்தவவமாதிகளமால்

விற்ுன்பகன

செய்யப்ுன்பட்ீ

மமார்க்சிெ-வி்ரரமாத பிரச்ெமாரமமானத ஒரு மமார்க்சிெ பரட்சிகர
முன்னணிப்

ுன்பகீ

வர்க்கத்திீம
சவற்றி

கட்ீப்ுன்படுவகத

முன்முயற்சிகய

கண்டிருக்கிூறத

தடுப்ுன்பதிலும

ஒப்ுன்பகீப்ுன்பதிலும

என்ுன்பத

ஆளும
மட்டு்ரம

முன்சனப்்ருன்பமாதினும

சதளிவுுன்பீ பலப்ுன்படுகிூறத.
“மஞ்ெள்

சீருகீ” இயக்கத்தில் இருந்த முன்்ரநமாக்கி
செல்லும ுன்பமாகத என்ன?

ுன்பல மமாதங்களமாக, உத்தி்ரயமாகபூர்வ ஊீகங்கள் “மஞ்ெள்
சீருகீ”யமாளர்களின்

விரக்தி

நிக நுழைவிருப்ுன்பதமாகக்

கணித்த

ுன்பத்தமாயிரக்கணக்கமா்ரனமார்
ெனிக்கி நுழைகமயும

திவமால்நிகலகய

நீத்தி

சீருகீ”

அகவ

“மஞ்ெள்

மிகப்சுன்பருவமாரியமாக

ெக்திககள

அணிதிரட்டுவதில்

சதமாழிற்ெங்க
கீழ்

சவறுப்பநிரமபிய

“மஞ்ெள்

ஒரு

ஆதரகவ

இல்கல.

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்ககள

தமத

அகவ

மத்தியில்

அடித்தளம

அகமத்தக் சகமாள்கிூறமார்.
வர்க்கப்

என்ூற்ருன்பமாதம,

சீருகீயினர்”

்ருன்பமாரமாட்ீத்கத

தனக்க

கூடுதலமான

உலசகங்கிலும

வீழ்ச்சி

வந்திருக்கின்ூறன.

இப்்ருன்பமாதம

மஞ்ெள்

வருகின்ூற

மற்றும

ஒவ்சவமாரு

சீருகீகளில்

நிகலயிலும,

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள்

பிரமான்சிலும

சதமாழிலமாளர்களின்

மற்றும

சுன்பருகிச்செல்லும

்ரகமாரிக்கககளுக்க மிகப் சுன்பருவமாரியமான மக்கள் ஆதரவு

அடுக்ககள் ்ரவகலநிறுத்தம செய்தவருகின்ூற நிகலயிலும,

இருந்தத,

வமாக்ககள்

சதமாழிலமாள

வர்க்கத்திலமான

செவிலியர்

சதமாீக்கம

மட்டு்ரமயமாகம.

சுன்பற்ூறமார்,

சம்ரலமான்்ரெமான்
பிரமான்சில்
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மில்லியன்

ஆசிரியர்கள்

மற்றும

இந்த

எழச்சி

சவறும

உத்தி்ரயமாகபூர்வ

அரசியல்

மத்தியிலும ெர்வ்ரதெ அளவில் சதமாழிலமாளர்களின் ுன்பரந்த

வமாழ்க்ககயினத ்ரமற்ுன்பரப்பின் கீ்ர நுழை, மிகப் சுன்பரிய மற்றும

அடுக்ககளின் மத்தியிலும ்ரவகலநிறுத்தங்கள் சவடித்தக்

மிக

சகமாண்டிருந்தன.

சகமாண்டிருக்கின்ூறன.

அப்ுன்படியிருந்தம,

LFI

்ரயமா,

அல்லத

சவடிப்ுன்பமான

சதமாழிற்ெங்கங்க்ரளமா அல்லத எந்த ்ருன்பமாலி-இீத கட்சி்ரயமா

உருக்ககலவின்

வளர்ந்த

சென்ூற

மக்்ரரமானுக்க

இந்த

எதிரமான

ஒரு

இந்த

மிக

அரசியல்

ஸதமாுன்பகம

முன்்ரனறிய

நிகலயில்

அடித்தளத்தில்

இருக்கின்ூறதன் மத்தியிலும, ்ருன்பமார் மற்றும எ்ரதச்ெமாதிகமார

பரட்சிகரப்

்ருன்பமாரமாட்ீத்கத

ஆட்சி

தனத ுன்பமாகதகய மமாற்றிக் சகமாண்டும, ்ருன்பமாலி-இீத

கட்சிகள்

ுன்பக நுழைய

சகமாதித்தக்

எதிர்ப்பின்

அபிவிருத்தி செய்வதற்க முகனயவில்கல.
NPA

இயக்கங்கள்

களிர்கமாலத்தில்

“மஞ்ெள்

சீருகீ”

ஆகிய

கூர்கமயமான

சதமாழிலமாள

வர்க்கத்தின்

இயக்கத்கத

எவ்வமாறு

எழந்த

வரும

மத்தியிலும

இந்த

பரட்சிகர

்ரநமாக்கநிகலயகமப்ுன்பத

என்ுன்ப்ரத

இப்்ருன்பமாகதய பிரச்சிகனயமாகம.
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அுன்பமாயங்களத

சதமாழிலமாள வர்க்கத்தில் ஒரு பரட்சிகர முன்்ரனமாக்ககயும

மற்றும

தகலகமகயயும சகமாண்டுவரும சுன்பமாருட்டு பிரமான்சில்

பரிந்த சகமாள்வ்ரத முன்்ரனறிய சதமாழிலமாளர்கள் மற்றும

ஐயும உலசகங்கமமான நமாடுகளில்
கட்டிசயழப்பவ்ரத
சதமாழிலமாளர்கள்
என

இன் பிரிவுககளயும

ICFI

முன்னிருக்கம

ுன்பணியமாகம.

சதமாழிற்ெங்கங்களில்

கமாட்டிக்சகமாள்ளும

இருந்தம

கட்சிகளில்

சயமாதீனப்ுன்பட்டு ்ருன்பமாரமாீ ்ரவண்டும என
ஒட்டுசமமாத்த

ICFI

PES

“இீத”

இருந்தம
உம மற்றும

PES

உம விடுத்த அக நுழைப்பகள் ெரிசயன்ுன்பகத

“மஞ்ெள் சீருகீ” இயக்கமும வர்க்கப் ்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்
ுன்பரந்த

ெர்வ்ரதெ

மிகச்ெக்திவமாய்ந்த
இத

ஒரு

அளவிலமான

விதத்தில்

ஊர்ஜிதம

கறுங்கழவமாதக்

கற்ுன்பனமாவமாதக்

மீசளழச்சியும
செய்திருக்கின்ூறன.

சகமாள்கக்ரயமா

சகமாள்கக்ரயமா

அல்ல,

அல்லத

மமாூறமாக

வர்க்கப்

்ருன்பமாரமாட்ீத்கத முன்நீத்தவதற்கமான ஒ்ரரசயமாரு யதமார்த்த
அடிப்ுன்பகீயமாகம. ஒப்பீட்ீளவில் சதமாழிலமாளர்கள் மற்றும
நடுத்தர வர்க்க மக்களின் ஒரு சிறு அடுக்கமாக இருக்கம
”மஞ்ெள்

சீருகீயினர்”, ெமூகப் ்ருன்பமாரமாட்ீத்தின் மீத இந்த

அகமப்பகள்

சகமாண்டிருந்த

முறித்தக்

மரணப்

சகமாண்ீ

கமாரணத்தினமா்ரல்ரய

பிடியில்

அந்த

அவர்களமால்

இருந்த

தல்லியமமான
மக்்ரரமானுக்க

ஒரு

வரலமாற்று

முன்்ரனமாக்ககளத

பிரச்சிகனககளப்

இகளஞர்கள் முகமசகமாடுக்கின்ூற ுன்பணியமாக உள்ளத.
வர்க்கப்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

மீசளழச்சியின்

ஆரமுன்ப

கட்ீங்களில், மக்கள் எதிர்ப்ுன்பமானத, முந்கதய ெகமாப்தத்தில்
ஜனரஞ்ெக-ஜனநமாயக
வர்க்கப்

வமார்த்கதகளில்

்ருன்பமாரமாட்ீத்கத

வர்க்கத்த

அரசியல்

சென்ூறதமான

கூூறப்ுன்பட்ீ

நிரமாகரித்த

“இீத”

ெமயத்தின்

வெதியமான

என்று

நடுத்தர-

சுன்பயரில்

சவடுககள

மற்றும
கீந்த

தக்ககவத்தக்

சகமாண்டிருக்கிூறத. “மஞ்ெள் சீருகீ” இயக்கமமானத, PES
ஸதமாபிக்கப்ுன்பட்ீதற்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கப் பின்னர்தமான்
சதமாீங்கியத,
ுன்பப்்ரலமாவமாதிகளின்
கமாட்டிக்சகமாடுப்பகளுக்கம, 1971 இல் ICFI இல் இருந்த OCI
முறித்தக் சகமாண்ீதற்கம பின்னரமான ெமயத்தில், பிரமான்சில்
கிட்ீத்தட்ீ அகர நூற்ூறமாண்டு கமாலத்திற்க ட்சரமாட்ஸகிெக்
கட்சி என்று சுன்பயர் செமால்லிக் சகமாள்ளத் தகதியமான
எதசவமான்றும

அங்க

சதளிவுுன்படுத்தப்ுன்பீ

இல்லமாதிருந்தத.

்ரவண்டிய

நிகலயில்

இன்னமும
ுன்பல

அரசியல்

்ரகள்விகள் உள்ளன.
“மஞ்ெள்

சீருகீயினர்” மத்தியில், அத்தகன கட்சிககளயும

தகர்க்கம அடிகயக் சகமாடுக்க முடிந்தத. கலகத் தடுப்ப

நிரமாகரிக்கிூற

்ருன்பமாலிஸ மற்றும இரமாணுவப் ுன்பதவிகளில் இருந்த வந்த

அக நுழைப்பகள்

மிரட்ீல்ககள

ஊீகங்கள்,

வந்திருக்கின்ூறன.

சதமாழிற்ெங்க

ஸதமாுன்பகத்திற்கம எதிரமான சதமாழிலமாளர்களத’ ்ரகமாுன்பத்தீன்

நிர்வமாகிகளிீம இருந்த வந்த தமாக்கதல்ககள அவற்றுக்கத்

ஒத்த அதிர்கவக் சகமாண்ீதமாகம. ஆயினும ்ருன்பமாலி-இீத

தகதியமான உதமாசீனத்கதக் சகமாண்டு நிரமாகரித்தனர்.

ெக்திகள்

முன்னணி

“மஞ்ெள்

மீறினர்,

உத்தி்ரயமாகபூர்வ

அரசியல்வமாதிகள்,

சீருகீ”

முக்கியமமான

மற்றும

இயக்கம

முகமசகமாடுக்கம

முட்டுக்கட்கீயமாக

இருந்த

மிக

வருவத

நீவடிக்ககககள ஒருங்கிகணப்ுன்பதிலமான அகமப்பரீதியமான
சிக்கல்கள்

அல்ல.

அதிகமாரத்திற்கமான

மமாூறமாக,

ஒரு

சதமாழிலமாளர்களத

ெர்வ்ரதெப்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

அவசியம ஒரு ுன்பரவலமான மற்றும கரு அளவில் மட்டு்ரம
உணரப்ுன்படும நிகலகமகளின் கீழ்
வர்க்கத்தின்

முன்னணிப்

இருந்தவருகின்ூறசதமாரு
அனுதமாுன்பத்கதயும,
மற்றும

ெமயத்திலும,

சற்றி

கழக்களின்

முடிந்திருக்கிூறத.
அக்்ரீமாுன்பர்
அடிப்ுன்பகீயில்

அதமாவத சதமாழிலமாள

ுன்பகீயின்

ுன்பலவண்ணமமான

அவற்கூறச்

கடியிருப்ப

—

எழகின்ூற

அத
ெமூக

ஒட்டுசமமாத்த

சவகஜன

அண்கீஅருகமாகம

செவ்வியல்
மற்றும

சிறிதமாக
ஊீகங்கள்

அனுதமாுன்பத்கதயும

ஆனமால்
பரட்சி

அளவு

அணிதிரட்ீ
மமார்க்சிெம,

ட்சரமாட்ஸகிெத்தின்

வரலமாற்று

இயக்கத்தின்

சதமாீர்ச்சியின் ுன்பமாகதயில் நிகலநிறுத்திப் ுன்பமார்க்கமாமல் ஒரு
பரட்சிகர

முன்்ரனமாக்ககக்

ெமாத்தியமில்லமாததமாகம.

ICFI

கண்டுபிடிப்ுன்பத

்ருன்பமாரமாடி வந்திருக்கம அரசியல்

“அரசியல்ெமாயமில்லமாத”

ஒரு

ுன்பரவலமான
இத

இதகன

்ருன்பமாரமாட்ீங்களுக்கமான

செவிமடுப்குன்ப
ஒட்டுசமமாத்த

விவமாதத்கதத்

சுன்பற்று
அரசியல்

தடுப்ுன்பதற்கம

சிக்கன

நீவடிக்ககககளத் திணித்திருக்கம கட்சிகளில் இருந்தமான
ஒரு

நனவமான

முறிகவத்

முன்தள்ளுகின்ூறன.

இந்த

தவிர்ப்ுன்பதற்கமமாய்

உள்ளீக்கத்தில்,

–அரசியல்

ச்ரலமாகங்கள்

மற்றும

கட்டுப்ுன்படுத்தவதற்கமான

்ரகமாரிக்கககளின்

ஒரு

கமாண்கின்ூறனர்-

அடிப்ுன்பகீயமாக

்ரெகவ

பிரபத்தவத்கத

நியமாயமமான

சவளிப்ுன்பமாட்கீ
வர்க்கப்

சதமாழிலமாளர்கள்

்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்கமான

செய்ய

ெர்வ்ரதெ

செய்வதற்கமான,

முடியமாத.
அளவில்

மீத

கட்டுப்ுன்பமாட்கீ

ஒரு

நிதியப்
ுன்பறிமுதல்

உலகளமாவிய

நிகழ்ச்சிப்்ருன்பமாக்களின்

்ருன்பமான்ூற

சுன்பமாருளமாதமார

முடிவுககளக்
இதில்

RIC

இதகன

உற்ுன்பத்தி
சதமாழிலமாளர்களின்

ஸதமாபிப்ுன்பதற்கமான,

மற்றும

சதமாழிலமாளர்களத’ அதிகமாரத்திற்கமான ஒரு ்ருன்பமாரமாட்ீத்தில்
இருந்த

பிரிந்த,

முதலமாளித்தவ
அக நுழைப்ப
அவ்வமாூறமான

இத்தககய

அரசிீம

விடுவதற்க

ச்ரலமாகங்கள்

இருந்த

சீர்திருத்தங்களுக்க

நிகரமானதமாக்ரவ

சீர்திருத்தங்கள்

பிசரஞ்ச

கிகீக்கப்

இருக்கின்ூறன,
்ருன்பமாவதில்கல.

இந்த அடிப்ுன்பகீயில், சுன்பமாத ்ரவகலநிறுத்தங்கள் அல்லத
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பரட்சிக்க “மஞ்ெள் சீருகீயினர்” விடுக்கின்ூற உண்கமயமான
அக நுழைப்பகளும

கூீ,

சதந்திரமமான

(Assemblées

populaires

அவர்களத

முயற்சிககளப்

மக்கள்

மன்ூறங்ககள

indépendantes)

ஸதமாபிக்கம

்ருன்பமால்ரவ,

மக்்ரரமான்,

ுன்பயமுறுத்தியவர்ககள
ெமாட்சியமாக
இருந்த
மன்னிப்ுன்பதில்கல.”
முதலமாளித்தவ

அல்லத அவர்களத ுன்பயத்திற்க
வந்திருப்ுன்பவர்ககள
ஒரு்ருன்பமாதம

வர்க்கத்தின்

சகமாடூரகணத்கத

ஐ்ரரமாப்பிய ஒன்றியம மற்றும நிதிச் ெந்கதகளுக்க எதிரமான

மதிப்பிட்டு

ஒரு

உக நுழைக்கம மக்களின் மிகப்சுன்பருமுன்பமான்கமயினரிீம இருந்த

தீர்மமானகரமமான

்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்க

சதமாழிலமாளர்களின்

அதகன

ுன்பமாரிய எண்ணிக்கககய கவர முடிந்திருக்கவில்கல.
இன்றும கூீ, ஒரு ஆ நுழைமமான முதலமாளித்தவ சநருக்கடியின்
மத்தியிலும,

முதலமாளித்தவ

வர்க்கமமானத

சதமாழிலமாளர்ககளக் கமாட்டிலும தனத வர்க்க இலக்ககளில்
மிகப்சுன்பரும

நனவுீன்

செயலமாற்றுகிூறத.

ஒருுன்பக்கத்தில்

அத, வர்க்கப் ்ருன்பமாரமாட்ீம என்ுன்பத வரலமாற்றின் கப்குன்பத்
சதமாட்டிக்கள்

வீெப்ுன்பட்டு

அடிப்ுன்பகீயமாகக்
பரட்சிக்க

விட்ீத

சகமாண்டு

ஒட்டுசமமாத்த

சம்ரலமான்்ரெமான்

விடுக்கின்ூற

வீரமா்ரவெ

என்ுன்பதமான

்ருன்பமான்ூற

கூற்றுககள

மக்களின்

ஒரு

ஏமமாற்றுக்கமாரர்கள்

அக நுழைப்பககள

ஊக்கவிக்கிூறத;

இன்சனமாரு ுன்பக்கத்தில், வங்கிகள் மற்றும அரச எந்திரத்தின்
உயரதிகமாரிகள்
வர்க்கப்

அவர்கள்

நீத்திக்

சகமாண்டிருப்ுன்பத

்ருன்பமாரமாட்ீசமன்ுன்பகத

கவத்திருக்கின்ூறனர்,

அவர்கள்

நன்க
அதகன

ஒரு

அறிந்த
ஈவிரக்கமற்ூற

வககயில் நீத்தவதற்கம ்ரநமாக்கம சகமாண்டுள்ளனர்.
”மஞ்ெள்

சீருகீ” ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்கள் சவடித்த்ருன்பமாத ஆளும

வர்க்கத்கத

பீடித்த

பீதிகய

Le

Monde

diplomatique

”பிரமான்சில்

வர்க்கப்
்ருன்பமாரமாட்ீம”
என்ூற
தகலப்பில்
பிப்ரவரியில் அத சவளியிட்ீ ஒரு கட்டுகரயில் விவரித்தத:
“ுன்பயம. ்ரதர்தலில் ்ரதமாற்றுப் ்ருன்பமா்ரவமாம என்ுன்பதமாலல்ல,
‘சீர்திருத்தம’ செய்ய தவறியதமால் அல்ல, அல்லத ுன்பங்கச்
ெந்கத இ நுழைப்பககள ஏற்ுன்பதமால் அல்ல. மமாூறமாக கிளர்ச்சி,
கலகம மற்றும ுன்பறிக்கப்ுன்படுவத கறித்த ுன்பயம. அகர
நூற்ூறமாண்டு
கமாலத்தில்,
பிசரஞ்ச
உயரடுக்கினர்
இத்தககயசதமாரு ுன்பயத்கதக் கண்ீதில்கல.” தகலகம
செயலதிகமாரிகள் மத்தியிலமான ம்ரனமாநிகல

“1936

அல்லத

1968 கறித்த நமான் வமாசித்ததில் இருந்தகதப் ்ருன்பமால”
இருப்ுன்பதமாக
கருத்தவமாக்சகடுப்ப
நிறுவனம
ஒன்றின்
தகலவர் கூறியிருந்தகத அத ்ரமற்்ரகமாள் கமாட்டியத, அவர்
கறிப்பிட்ீ
அந்த
இரண்டு
ஆண்டுகளும
பிசரஞ்ச
வரலமாற்றில்
மமாசுன்பரும
சுன்பமாத
்ரவகலநிறுத்தங்கள்
நகீசுன்பற்ூற
ஆண்டுகளமாகம.
ுன்பங்கச்
ெந்கதகளிலும
சுன்பருநிறுவன

இயக்கநர்

அகூறகளிலும

“மஞ்ெள்

சீருகீயினர்” கறித்த நிலவிய கடிவமாளமற்ூற சவறுப்ப
மற்றும அச்ெத்கத 1848 பரட்சி மற்றும 1871 ுன்பமாரிஸ கமயூன்
ஆகியவற்றுக்க
எதிரமான
முதலமாளித்தவ
வர்க்கத்தின்
சகமாகலுன்பமாதக ்ரகமாுன்பத்தீன் –அவற்கூற அத இரத்தத்தில்
மூழ்கடித்தத- ஒப்பிட்டு, அந்த மமாத இதழ் இவ்வமாறு
்ரெர்த்தக்
கூறி
முழகம
செய்தத:
“ுன்பயமுறுத்தப்ுன்பட்டிருப்ுன்பவர்கள்,

விீக்கூீமாத.

அவர்ககள

ஆனமால்

ககூறத்த

பிரித்தநிற்கின்ூற

பிரதிுன்பலிக்கிூறத,
வர்க்கத்தின்
இருந்தம

ெமூகப்

பிளகவ

இறுதிப்ுன்பகப்ுன்பமாய்வில்

ுன்பலவீனமமாகவும
உகூறயச்

இருந்தம
செய்யும

அத

இத்ரவ

உள்ளத. அரச

ஊீகங்களிீம

இரத்தத்கத

உயிர்வமாழ்வதற்கமாக

ஆளும

எந்திரத்தில்

சுன்பருக்சகடுக்கின்ூற

மிரட்ீல்கள்

விரக்தி

நிகலயின் விகளசுன்பமாருளமாகம, ஒரு ஆ நுழைமகீந்த செல்லும
அரசியல் சநருக்கடிக்க முகமசகமாடுக்கம நிகலயில் அதில்
இருந்த

சவளி்ரயறுவதற்க

அவர்களுக்க

்ரவறு

வழி

இல்கல. இத்தககய ்ரமமாதல்கள், வர்க்க வமார்த்கதகளில்
விீவும பிரதமானமமாக ்ரதசியவமாத மற்றும ஜனரஞ்ெகவமாத
வமார்த்கதகளின்

மூலமமாக

விவமாதிக்கப்ுன்பட்ீ

கமாலகட்ீம

முடிவுக்க வந்த சகமாண்டிருக்கிூறத. முதலமாளித்தவ வர்க்கம
ஏற்கன்ரவ

செய்த

சதமாழிலமாளர்களும
்ரமமாதகல

சகமாண்டிருப்ுன்பகதப்

இனி

வர்க்கப்

அதிகமமான

ுன்பமாகதகளின்

்ருன்பமால,

விதத்தில்,

வழி்ரய

இந்த

கமாண்ுன்பமார்கள்,

நீத்தவமார்கள். பூறநிகலகமயமானத, பிரமான்சிலும ெர்வ்ரதெ
அளவிலும

சதமாழிலமாள

தரிதமமான

வர்க்கத்தின்

மமாற்ூறங்கள்

அரசியல்

வருவதற்கம,

சதமாழிலமாள

நனவில்

ெக்திவமாய்ந்த

வர்க்க

அகமப்பகள்

கட்டிசயழப்ுன்பப்ுன்படுவதற்கமமான நிகலகமககள உருவமாக்கிக்
சகமாண்டிருக்கிூறத.
ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவிலும
தரங்களில்

தமாண்டியும

இகீவிீமாத

நிகலயும,
ஆளும

அதகனத்

அத்தீன்
உயரடுக்க

கணக்கமான

்ரதய்வு

கண்டு

இரமாணுவ-்ருன்பமாலிஸ
இூறங்கவதம

சகமாண்டிருக்கிூறத.

“மஞ்ெள்

தூண்டிய

ெமூக

்ரகமாரிக்கககள்,

செல்லும

வன்முகூறயில்

நூறு

சதமாழிலமாளர்ககள
அதிக

வமாழ்க்ககத்

மில்லியன்

தீவிரமயப்ுன்படுத்திக்

சீருகீ”

ஆர்ப்ுன்பமாட்ீங்ககள

ெமத்தவத்திற்கமான

ெர்வ்ரதெக்

இகளஞர்கள்

மத்தியில்

கறிப்ுன்பமாக

்ரெமாெலிெத்திற்கம கமயூனிெத்திற்கம ஆதரவு அதிகரித்தச்
செல்ல

தூண்டுகின்ூறன.

நமாட்டிலும

ஒ்ரரமமாதிரியமான

முகமசகமாடுக்கின்ூறனர்
நிலவுகிூறத.

ெர்வ்ரதெ

உணர்வுககள,
மற்றும

சதமாழிலமாளர்கள்

்ருன்பமார்

என்ூற

ஒவ்சவமாரு

பிரச்சிகனகளுக்்ரக
ஒரு

ஐக்கியம

எ்ரதச்ெமாதிகமாரம,
ஆகியவற்றுக்க

ுன்பரந்த
கறித்த

சிக்கன

உணர்வு
சுன்பமாதவமான

நீவடிக்கககள்

எதிரமான

ெர்வ்ரதெத்

சதமாழிலமாள வர்க்கத்தின் ஒரு ஐக்கியப்ுன்பட்ீ ்ருன்பமாரமாட்ீமமாக
மமாற்ூறக்கூடிய
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அகமப்பககளக்

கட்ீ

்ரவண்டியதன்

அவசியத்கத சதமாழிலமாளர்கள் அதிகமமான அளவில் உணரத்
தகலப்ுன்படுவமார்கள்.
PES

முகமசகமாடுக்கின்ூற

இன்றியகமயமாத

ுன்பணியமாக

நூூறமாயிரக்கணக்கமான
ஒன்றுகூீ

முடியும

சீருகீ”யமாளர்கள்

இருப்ுன்பத, தீர்மமானகரமமான பரட்சிகர ்ரமமாதல் சவடிப்ுன்பதற்க

சதமாழிலமாள

முன்னதமா்ரவ,

இயக்கத்திற்க

ெர்வ்ரதெ

வர்க்கப்

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின்

மக்கள்

என்ுன்பகத

எடுத்தக்

வர்க்கத்தில்
விரிவு

உட்கிரகித்தக் சகமாள்வதன் அடிப்ுன்பகீயில், மிக முன்்ரனறிய

முதலமாளித்தவத்கத

சதமாழிலமாளர்கள்

அவசியத்கத

பிரென்னத்கத

வலுப்ுன்படுத்தவதமாகம.

மத்தியில்

அதன்

பிரமான்சிலமான

PES

கமாட்டியிருக்கின்ூறனர்.
ுன்பரந்த

எதிர்க்கம

மற்றும

அத்தீன்

அங்கீகரிக்கம

வழி

“மஞ்ெள்
இத,

ெர்வ்ரதெ

செய்யப்ுன்படுவதற்க

செய்யப்ுன்பட்ீமாக ்ரவண்டும.

இகளஞர்கள்

ஊீகங்களின்
பிரமான்சில்

மிகப்

வரலமாற்றிலமான இன்றியகமயமாத அரசியல் ுன்படிப்பிகனககள
மற்றும

ெமூக

தயமாரிப்ப

்ரெமாெலிெத்தின்

சதமாழிலமாளர்கள்

மற்றும

இகளஞர்கள் அகனவகரயும,

ICFI

சதமாழிலமாளர்களின் ்ருன்பமாரமாட்ீங்ககள ெர்வ்ரதெ அளவிலுள்ள

கற்றுக்சகமாள்ளவும;

அல்லத

அவர்களத

அகமப்ுன்பமான ெமூக ெமத்தவத்திற்கமான ெர்வ்ரதெ இகளஞர்

வர்க்க

ெ்ரகமாதர

ெ்ரகமாதரிகளத

்ருன்பமாரமாட்ீங்களுீன் ஐக்கியப்ுன்படுத்தவதற்கப் ்ருன்பமாரமாீக்கூடிய

மற்றும

மற்றும

அக நுழைப்ப

முதலமாளித்தவம,

்ருன்பமார்

மற்றும

்ருன்பமாலிஸ-அரச

அதி்ரலமா

மமாணவர்

அகமப்பி்ரலமா

விடுக்கிூறத.

இன் ஆவணங்ககளக்
அதன்

இகளஞர்

இகணயுமமாறு

சதமாழிலமாள

வர்க்கத்தில்

PES

எழந்த

ஆட்சி அுன்பமாயம ஆகியவற்றுக்க எதிரமான ஒரு தமாக்கதலில்

வருகின்ூற இயக்கத்திற்க, அரசியல் சூழ்நிகலயின் தன்கம,

அவர்களுக்க

சதமாழிலமாள

தகலகம

முன்னணிப்ுன்பகீகய
நிதியப்

கட்டிசயழப்பவதற்க

பிரபத்தவம

ஏகமாதிுன்பத்தியப்
முடிவுக்க

சகமாடுக்கக்கூடிய, ஒரு
ுன்பறிமுதல்

்ருன்பமார்கள்

முயல்கிூறத.

செய்யப்ுன்படுவதற்கம,

மற்றும

வருவதற்கம,

பரட்சிகர

ஆக்கிரமிப்பககள

ஜனநமாயக

உரிகமகளின்

வர்க்கத்திலமான

இயக்கம

மற்றும

அதன்

இலக்ககள் ஆகியகவ சதமாீர்பிலமான மமார்க்சிெ நனகவக்
சகமாண்டுவருவத; ுன்பணியிீ
மமாணவர்

எதிர்ப்ப

ஆ்ரலமாெகனயளிப்ுன்பத

கழக்கள், இகளஞர்

கழக்ககள
மற்றும

மற்றும

கட்டிசயழப்பவதில்

உதவிசெய்வத;

வர்க்கப்

ுன்பமாதகமாப்பக்கமமான ்ரகமாரிக்ககககள அத முன்சனடுக்கிூறத.

்ருன்பமாரமாட்ீத்தின் வளர்ச்சிகய ஐ்ரரமாப்பிய மற்றும ெர்வ்ரதெத்

வர்க்கப்

சதமாழிலமாள வர்க்கத்திலமான ஒரு ்ரெமாெலிெ, ெர்வ்ரதசியவமாத

்ருன்பமாரமாட்ீமமானத,

நமாடுகீந்த
சகமாண்ீ

தன்கமக்க
சதமாழிற்ெங்க

சயமாதீனமமான

விதத்திலும

விதத்திலும

அகமகின்ூற,

ெமகமாலப்
ஏற்ுன்ப,

சுன்பமாருளமாதமாரத்தின்

சுன்பருநிறுவன-நிதியுதவி

அதிகமாரத்தவங்களில்
மற்றும
ுன்பரந்த

அவற்றுக்க
ுன்பணியிீ

மற்றும

ஏகமாதிுன்பத்திய-எதிர்ப்ப

இருந்த

பிகணப்ுன்பதற்கமாகப்

ஏதிரமான

ககயிசலடுத்த

மற்றும

இலமாுன்பத்திற்கமாய்

்ருன்பமாரமாடுவத;

சுன்பமாருளமாதமார

அரச

அதிகமாரத்கதக்

வமாழ்க்கககய

அல்லமாமல்

தனியமார்

ெமூக

்ரதகவயின்

செய்வத

ஆகியகவ

அண்கீஅருகமாகமப்ுன்பகதி கழக்களின் ஐ்ரரமாப்பிய மற்றும

அடிப்ுன்பகீயில்

ெர்வ்ரதெ

அவர்களத கீகமகளமாக இருக்கம. ஐ்ரரமாப்ுன்பமாவிற்கள்்ரள

அவசியமமாய்

வகலப்பின்னல்ககளக்
்ரகமாருகிூறத.

ஸதமாுன்பகமயப்ுன்பட்ீ

அரசியல்

சயமாதீனமமாக,

வர்க்கப்

கட்டிசயழப்பவகத

சதமாழிற்ெங்கங்கள்
கட்சிகளில்

மற்றும
இருந்த

்ருன்பமாரமாட்ீத்திற்கமாக,

மறுஒழங்க

இயக்கத்தீன்

இதன் அர்த்தம, ஐ்ரரமாப்பிய ஒன்றியத்கத
ஐக்கிய
்ரெமாெலிெ
அரசகளமால்
செய்வதற்கமான ்ருன்பமாரமாட்ீமமாகம.
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(EU),

ஐ்ரரமாப்பிய

(USSE)

ுன்பதிலீடு

