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கட்டலலான் சுதந்திரத்திற்கலான சர்வஜன வலாக்வஜன வாக்ககடுப்ப
மீதலான அரசு ஒடுக்குமுக்குமுறுக்குமுறைக்குமுற்குமுறையை எதிர்ப்ை எதிர்ப்பயலாம!

தொழழிலழள வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கழக!

ஸ்தபெயினில் பிரிவிிரிவினபிரிவினைவழொம் வாதம் வவண்ம் வேண்டழம்!
Statement of the International Commitee of the Fourth International, 30 September 2017

அக்டடோபர்

1 இல் கட்டலோன் சுதந்திரத்திற்கோன சர்வஜன
வோக்ககடுப்பின் தறுவோயில், 1970 களின் போரிய கதோழிலோள
வர்க்க டபோரோட்டங்களின் மத்தியில் தளபதி பிரோன்சிஸ்டகோ
பிரோங்டகோவின் போசிசவோத ஆட்சி கபோறிந்ததற்குப் பின்னர்,
ஸ்கபயின் அதன் ஆழ்ந்த அரசியல் கஅரசியல் நெருக்கடியின்
மரணடவததனனயில் உள்ளத. ஒரு தசோப்த கோல ஆழ்ந்த
கபோருளோதோர கஅரசியல் நெருக்கடி, சமூக சிக்கன அரசியல் நெடவடிக்தனககள்,
ஐடரோப்போ எங்கிலும் போரிய டவதனலவோய்ப்பின்தனமதனய
அடுத்த, ஸ்கபயின் உதனடயும் புள்ளியில் உள்ளத.
அகமரிக்கோ
மற்றும்
ஐடரோப்போ
எங்கிலுமோன
அரசோங்கங்களின்
ஆதரவுடன்,
இந்த
சர்வஜன
வோக்ககடுப்தனபத் தடுக்க மோட்ரிட் மூர்க்கமோன கபோலிஸ்
ஒடுக்குமுதனகுமுறைதனயக் கட்டவிழ்த்த விட்டுள்ள நிதனலயில் ,
ஸ்கபயின் உள்அரசியல் நெோட்டு டபோர் மற்றும் சர்வோதிகோரத்தின்
விளிம்தனப டஅரசியல் நெோக்கி கசன்று ககோண்டிருக்கிகுமுறைத.
ஸ்கபயினின் மக்கள் கட்சி (PP) சிறுபோன்தனம அரசோங்கம்,
ஸ்போனிஷ் டசோசலிஸ்ட் கட்சி (PSOE) மற்றும் வலதசோரி
குடிமக்கள் கட்சியின் ஆதரதனவச் சோர்ந்த நின்று, இந்த
சர்வஜன வோக்ககடுப்தனபத் தடுக்கவும் வோக்கு தனமயங்களில்
இரோணுவ கபோலிதனொலிஸை அணிதிரட்டவும் சூளுதனரத்தள்ளத.
அத 16,000 கபோலிஸ் மற்றும் ததனண இரோணுவ
ஊர்க்கோவல்
பதனடகதனள
அணிதிரட்டியும்
கட்டடலோனியோவின்
நிதிகள்
மற்றும்
கபோலிதனொலிஸைக்
கட்டுபோட்டில்
எடுக்க
முயன்றும்,
அரசியல் நெதனடமுதனகுமுறையளவில்
கட்டடலோனியோவில் அவசரகோல நிதனலதனய திணித்தள்ளத.
அதிவலத டபோரோட்டக்கோரர்கள் ஸ்போனிய ககோடிகதனள
அதனசத்தம், கட்டடலோனியோவுக்கு கபோலிஸ் புகுமுறைப்படுதனகயில்
உற்சோகப்படுத்தியும், “ஸ்கபயின் வோழ்க" என்றும் "டபோய்
அவர்கதனளப் பிடியுங்கள்" என்று கூச்சலிட்டும் கபோலிஸ்
நிதனலயங்கதனளச் சுற்றி குழுமி உள்ளனர்.
பதினோன்கு

கட்டலோன்

கசய்யப்பட்டுள்ளனர்,

144

அரசு
க்கும்

அதிகோரிகள்

தனகத

அதிகமோன

வதனலத்

தளங்கள் மூடப்பட்டு, மில்லியன் கணக்கோன சுவகரோட்டிகள்
மற்றும் தண்டறிக்தனககள் பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளன,
அச்சுக்கூடங்கள் மற்றும் பத்திரிதனக அலுவலகங்களில்
டசோததனன
அரசியல் நெடத்தப்பட்டுள்ளன,
கபோதக்கூட்டங்களுக்கு
ததனடவிதிக்கப்பட்டு,
அந்த
சர்வஜன
வோக்ககடுப்தனப
ஆதரித்தோல்
வழக்தனக
முகங்ககோடுக்க
டவண்டியிருக்குகமன
700
க்கும்
அதிகமோன
அரசியல் நெகர
முதல்வர்கள்
அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பிரிவிதனனவோத
கட்சியோன,
மக்கள்
ஒற்றுதனமயின்
டவட்போளர்கள்
(Candidatura
d'Unitat
Popular
CUP)
கட்சியின்
ததனலதனமயகங்களில் உத்தரவோதனணகள் இன்றி டசோததனன
அரசியல் நெடத்தப்பட்டு, கபோலிொலிஸைோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன.

“அரசியல் குற்குமுறைங்கதனள" தண்டிக்க பிரோங்டகோவின் கீழ்
உருவோக்கப்பட்ட கபோத ஒழுங்கிற்கோன நீதிமன்குமுறைத்திற்கு
உட்பட டதசிய நீதிமன்குமுறைம், 15 ஆண்டு வதனரயிலோன
சிதனகுமுறைத் தண்டதனனகளுடன் பிரிவிதனனவோத ததனலவர்களுக்கு
எதிரோக
பிரிவிதனனக்கோன
குற்குமுறைச்சோட்டுக்கதனள
பதிவு
கசய்தள்ளத. இரோணுவத்தில், இரோணுவச் சட்டத்திற்கோன
உணர்வு அதிகரித்த வருகிகுமுறைத. ஓய்வூகபற்குமுறை தளபதி
மோனுவல் அல்தலோஈடகுமுறை (Manuel Altolaguirre) அந்த சர்வஜன
வோக்ககடுப்தனப "டபோர்க்கோல சட்டநிதனலதனய பிரடயோகிக்க
அவசியப்படுத்தம்
ஒரு
மிகப்கபரிய
டதசத்தடரோக
அரசியல் நெடவடிக்தனகயோக" குறிப்பிட்டோர்.
ஸ்போனிய பிரதம மந்திரி மரீயோடனோ ரடாோய் இன்
அரசியல் நெடவடிக்தனககள்
ஒரு
பிரிவிதனனவோத
உணர்தனவத்
தூண்டிவிட்டு வருகின்குமுறைன என்று பிரதோன ஐடரோப்பிய
சக்திகள் மற்றும் அகமரிக்கோவில் அச்சங்கள் இருந்தோலும்,
மக்கள் கட்சியின் ஒடுக்குமுதனகுமுறைதனய அதனவ ஆதரிக்கின்குமுறைன
—இதனவ
ஐடரோப்பிய
ஒன்றியம்
மற்றும்
டஅரசியல் நெட்டடோ
கூட்டணியில் உள்ள ஓர் அங்கத்தவ அரசியல் நெோட்டின் உதனடவு
குறித்த அஞ்சுகின்குமுறைன. ரடாோய்
அருகில் இருக்க
பிரோன்சின்
ஜனோதிபதி
இமோனுவல்
மக்டரோன்

1 - Oppose the state crackdown on the Catalan independence referendum! For working class unity! No to separatism in Spain!

அறிவிக்தனகயில், “ஒரு பங்கோளிதனய ஒரு அரசியல் நெண்பதனர அரசியல் நெோன்
அறிடவன்,
அத
ஸ்கபயின்
ஆகும்,
ஒட்டுகமோத்த
ஸ்கபயின்… மீதி எதவும் எனக்கு அக்கதனகுமுறை இல்தனல,”
என்குமுறைோர்.
இவ்வோரம்
வோஷிங்டனுக்கோன
ரடாோயின்
விஜயத்தின்
டபோத,
அகமரிக்க
ஜனோதிபதி
ட்ரம்ப்
கூறுதனகயில், “ஸ்கபயின் ஒரு மிகப்கபரிய அரசியல் நெோடு, அத
ஒன்றுபட்டு இருக்க டவண்டும்,” என்குமுறைோர்.
1936 போசிசவோத ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதியின் இரத்தந்டதோய்ந்த
அனுபவத்திற்குப் பின்னர் மற்றும் அதற்கடுத்த மூன்குமுறைோண்டு
உள்அரசியல் நெோட்டு டபோரில் பிரோங்டகோ அதிகோரத்திற்கு வந்த
பின்னர், டபோர் மற்றும் எடதச்சதிகோர ஆட்சிக்குள் மீண்டும்
நுதனழவதற்கு, அங்டக கதோழிலோள வர்க்கத்தினுள் ஆழ்ந்த,
வரலோற்றுரீதியில் டவரூன்றிய எதிர்ப்பு உள்ளத. கட்டலோன்
பிரிவிதனனவோத அரசியல்வோதிகதனளயும் வோக்கோளர்கதனளயும்
தனகத கசய்ய ஸ்போனிய கபோலிஸ் வரவதனழக்கப்பட்டிருந்த
கப்பல்களில் இருந்த, கபோருட்கதனள இகுமுறைக்க ததனகுமுறைமுக
கதோழிலோளர்கள் மறுத்தனர், போர்சிடலோனோ தீயதனணப்பு
பதனடயினர்கள் கபோலிஸிடம் இருந்த வோக்கு தனமயங்கதனள
போதகோக்க சூளுதனரத்தள்ளனர். ஆனோல், மோட்ரிட் இலுள்ள
ஆளும்
கட்சியின்
கீடழோ
அல்லத
கட்டலோன்
டதசியவோதிகளின்
கீடழோ
இதற்கோன
எதிர்ப்தனப
டமற்ககோள்ள முடியோத. இவர்கள் எப்டபோதம் கதோழிலோள
வர்க்கத்திற்கு விடரோதமோகடவ இருந்தள்ளனர்.
முதலோளித்தவத்திற்கு
எதிரோன
சமூகத்தனத
டசோசலிச

ஒரு

டபோரோட்டத்தில்
அடித்தளத்தில்

மறுஒழுங்கதனமப்பிற்கோக ஸ்கபயின் மற்றும் ஐடரோப்பிய
கதோழிலோள
வர்க்கத்தனத
ஐக்கியப்படுத்தவதற்கோக
டபோரோடுவடத, டபோர் மற்றும் சர்வோதிகோரத்திற்கு எதிரோன
ஒடர அரசியல் நெம்பகமோன ககோள்தனககயன அரசியல் நெோன்கோம் அகிலத்தின்
அதனனத்தலகக் குழு (ICFI) வலியுறுத்தகிகுமுறைத. இதனத
ஸ்கபயினின் சகல முதலோளித்தவ கன்தனனகளுக்கும்
எதிரோன
புரட்சிகர
டபோரோட்டத்தின்
மூலம்
மட்டுடம
டமற்ககோள்ள முடியும்.
ஐடரோப்பிய ஒன்றியம், சமூக ஜனஅரசியல் நெோயகவோதிகள் மற்றும்
பிரோங்டகோவிற்குப்
பின்னரோன
மக்கள்
கட்சி
ஆகியவற்றிற்க்கோன
ICFI
இன்
எதிர்ப்போனத,
பிரிவிதனனவோத டதசியவோதிகளோன கட்டலோன் ஐடரோப்பிய
ஜனஅரசியல் நெோயக கட்சி, கட்டடலோனிய இடத குடியரசு மற்றும்
குட்டி முதலோளித்தவ CUP ஆகியவற்றிற்கோன அதன்
எதிர்ப்பிலிருந்த
எந்த
விதத்திலும்
குதனகுமுறைந்ததில்தனல.
டபோதனர
ஆதரிப்பதிலும்
சிக்கன
ககோள்தனககதனளத்
திணிப்பதிலும் ஒரு நீண்ட வரலோதனகுமுறைக் ககோண்ட இந்த
கட்சிகள் ஆட்சி கசலுத்தம் வதனகயில், கட்டடலோனியோவில்
ஒரு புதிய முதலோளித்தவ அரதனச கட்டதனமப்பதன்
மூலமோக
ஸ்போனிய
கதோழிலோள
வர்க்கத்தனத
பிளவுபடுத்தவத, கதோழிலோள வர்க்கத்திற்கு எதனதயும்
வழங்கோத. அத மோட்ரிட்டின் தோக்குதல்களுக்கு எதிரோக
அவர்களின்
மிகப்கபரிய
கூட்டோளிகளிடம்
இருந்த,
அதோவத ஸ்போனிய மற்றும் ஐடரோப்பிய ஒட்டுகமோத்த

கதோழிலோள
வர்க்கத்திடம்
இருந்த,
கதோழிலோளர்கதனள பிரித்தவிடக்கூடியதோகும்.

கட்டலோன்

கதோழிலோளர்கள் பலரும் இதனத உணர்வதடன், சர்வஜன
வோக்ககடுப்பில் பங்ககடுக்க மோட்டோர்கள். வோக்களிக்க
தீர்மோனிப்பவர்களில் பலரும் அவர்களின் சமூக டகோபத்தனத
பதிவு கசய்யடவ வோக்களிப்போர்கள். அவ்வோகுமுறைோன ஒரு
பிரிவிதனனயின் டபரழிவுகரமோன விதனளவுகதனள தடுப்பதற்கு,
இவ்வோக்களிப்பில்,
இல்தனல
என
வோக்களிக்குமோறு
அவர்களுக்கு அரசியல் நெோன்கோம் அகிலத்தின் அதனனத்தலகக் குழு
(ICFI) வலியுறுத்தகிகுமுறைத.
கட்டலோனில்
கதோழிலோளர்கள்
முகங்ககோடுக்கும்
பிரச்சிதனனகள், அடிப்பதனடயில் டதசிய ஒடுக்குமுதனகுமுறையில்
டவரூன்றி
இருக்கவில்தனல,
மோகுமுறைோக
வர்க்க
ஒடுக்குமுதனகுமுறையிடலடய டவரூன்றி உள்ளத. கட்டலோன்
கதோழிலோள
வர்க்கம்
அதன்
வர்க்க
சடகோதர
சடகோதரிகளுடன்
ஐக்கியப்பட்ட
ஒரு
டபோரோட்டத்தனத
ஸ்தோபிப்பதன் மூலமோக மட்டுடம கபோலிஸ்-இரோணுவ
ஆட்சியின் அச்சுறுத்தலுக்கு விதனடயிறுக்க முடியும்.
சமீபத்திய இந்த சர்வஜன வோக்ககடுப்புக்கோன அதனழப்பும்,
ஆம் வோக்குகள் பிரிவிதனனக்கு இட்டுச்கசல்லும் என்குமுறை
பிரகடனமும் ஒரு அழுகிப்டபோன தந்திரமோகும். மோட்ரிட்டில்
இரண்டு கபோத டதர்தல்கள் கதோங்கு அரசியல் நெோடோளுமன்குமுறைத்தனத
உருவோக்கிய பின்னர், கடந்த ஆண்டு, மோட்ரிட் எட்டு
மோதங்களுக்கு
ஓர்
அரசோங்கமின்றி
இருந்தத.
போர்சிடலோனோவில்,
கட்டடலோனியோவில்
சிக்கன
ககோள்தனககதனளக் ககோண்ட 2016 மற்றும் 2017 வரவு-கசலவு
திட்டத்தனத CUP ஆதரித்தத. CUP, தனத கதோழிலோளர்விடரோத ககோள்தனககளுக்கு ஒரு டபோலியோன, “தீவிரவோத"
நிநிகுமுறைத்தனத
பூசுவதற்கோக ,
மோட்ரிட்டின்
கசோந்த
பிற்டபோக்குவோத போத்திரம் மீத பழிடபோடும் முயற்சியில்,
பிரிவிதனனவோத டகோரிக்தனகதனய அப்டபோத முன்கனடுத்தத.
பரிந்ததனரத்தவோறு,
பிரிவிதனனவோத
டகோரிக்தனக
பின்னர் ஏதனனய கட்டலோன் டதசியவோத கட்சிகளோல்
தனகயிகலடுக்கப்பட்டத. ஸ்போனிய முதலோளித்தவ வர்க்கம்
முன்கனோருடபோதமில்லோத ஒரு ஆட்சி கஅரசியல் நெருக்கடிதனய
முங்ககோடுத்தள்ள
நிதனலயில்,
டவதனலவோய்ப்பின்தனம
மற்றும் சிக்கன ககோள்தனககள் மீத அதிகரித்த வரும் சமூக
அதிருப்திதனய டதசியவோத வழிகளில் திருப்புவடத அதன்
டஅரசியல் நெோக்கமோகும்.
CUP

ஸ்போனிய மற்றும் கட்டலோன் இருதரப்பிலும் உள்ள
கதோழிலோளர்கள்
மற்றும்
இதனளஞர்களின்
சமூககபோருளோதோர கவதனலகதனள, ஒரு டதசியவோத வீரோடவச
சூகுமுறைோவளி டபச்சுக்களின் கீழ் மூடிமதனகுமுறைக்க, இந்த சர்வஜன
வோக்ககடுப்பு ஆளும் வர்க்கத்திற்கு உதவியத. இத
அரசியல் நெனவுபூர்வமோன
திட்டமிட்ட
மூடலோபோயமோக
பின்பற்குமுறைப்பட்டத. வணிகங்களுக்கோன தனிப்கபோறுப்பில்
உள்ள தற்டபோதனதய கட்டலோன் ஆளுனர் Santi Vila,
அரசியல்வோதிகள் மற்றும் வணிக கபருமக்களின் ஒரு
கூட்டத்தில்
எரிச்சலூட்டும்
விதத்தில்
கூறுதனகயில்,
கட்டடலோனியோ "டதசியவோதத்தனத அடிப்பதனடயோக ககோண்ட
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ஓர் விவோதத்தனத கட்டவிழ்த்தவிடோதிருந்தோல், 6 பில்லியன்
யூடரோவிற்கும்
அதிகமோன
வரவு-கசலவுத்
திட்ட
பற்குமுறைோக்குதனகுமுறைதனய
என்குமுறைோர்.

அத

எவ்வோறு

சமோளித்திருக்கும்?”

இதமட்டுமின்றி
கட்டலோன்
கஅரசியல் நெருக்கடி
மீண்டும்
கபோகடடமோஸ்
கட்சியின்
பிற்டபோக்குத்தனமோன
போத்திரத்தனத
அம்பலப்படுத்தி
உள்ளத.
2015
இல்
பதவிடயற்குமுறை சிரிசோ, கிரீஸில் ஐடரோப்பிய ஒன்றியத்தின்
சிக்கன
ககோள்தனககதனள
திணித்ததனத
கபோகடடமோஸ்
ஆதரித்திருந்த நிதனலயில், கட்டடலோனியோவில் மக்கள் கட்சி
(PP) இன் தோக்குதல்கதனள PSOE ஆதரிக்கின்குமுறை டபோதினும்,
அதனுடன் ஒரு கூட்டணி அதனமக்க அத இப்டபோதம்
அதனழப்புவிடுத்த வருகிகுமுறைத. கட்டடலோனியோவுக்கு மிக
அதிக கபோலிதனொலிஸை அனுப்பியதன் மூலம், மக்கள் கட்சி
ஸ்கபயிதனன போதகோக்க தவறிவிட்டதோக அதன் சட்டம்
ஒழுங்கு
விமர்சனங்களுடன்,
கபோகடடமோஸ்,
இந்த
கஅரசியல் நெருக்கடியின் தீவிரத்தனதக் குதனகுமுறைக்க முயற்சிக்கவும்,
கட்டலோன் டதசியவோதிகளுடன் ஒரு உடன்போட்தனட எட்டவும்,
ஒரு மோற்று அரசோங்கத்தனத அதனமப்பதற்கு அத தயோரோக
இருப்பதோக அத ஆளும் வர்க்கத்திற்கு சமிக்தனஞ கோட்டி
வருகிகுமுறைத.
அதடபோன்குமுறைகவோரு
அரசோங்கம்,
அதனமக்கப்பட்டோலும்,
தற்டபோத மக்கள் கட்சியோல் அரசியல் நெதனடமுதனகுமுறைப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்குமுறை
சர்வோதிகோரத்திற்கும்
சிக்கனக்
ககோள்தனக
முதனனவுக்கும் எந்த மோற்றீட்தனடயும் அத வழங்கப்
டபோவதில்தனல.
உண்தனமயில்,
அவர்கள்
கதோழிலோளர்கள்
மீதோன
தோக்குதல்கதனள
தீவிரப்படுத்த
இரோணுவம்
மற்றும்
போதகோப்பு பதனடகதனளப் பயன்படுத்தவோர்கள் என்பதனத
அவர்களின்
கசோந்த
முன்அரசியல் நெடவடிக்தனககடள
கதளிவுபடுத்தகின்குமுறைன. 2010 இல் விமோனப் டபோக்குவரத்த
கட்டுப்போட்டோளர்களின் டவதனலநிறுத்தத்தனத அரசியல் நெசுக்க PSOE
அரசோங்கம் இரோணுவத்தனத அணிதிரட்டியத. கட்டலோன்
ததனலஅரசியல் நெகர் போர்சிடலோனோவில் கபோகடடமோஸ் ஆதரவிலோன
அரசியல் நெகர
முதல்வர்
Ada
Colau,
டபோக்குவரத்தத்ததனகுமுறை
கதோழிலோளர்களின்
டவதனலநிறுத்தத்தனத
அரசியல் நெசுக்கினோர்,
விமோனநிதனலய
போதகோப்பு
கதோழிலோளர்களின்
டவதனலநிறுத்தத்தனத
ஒடுக்க
கடந்த
மோதம்
அவர்
ஊர்க்கோவல் பதனடகதனள அணிதிரட்டினோர். கபோகடடமோஸ்
அதிகோரத்திற்கு வந்தோல், கிரீஸில் சிரிசோதனவப் டபோலடவ,
டவதனலநிறுத்தங்கள் மற்றும் மக்கள் எதிர்ப்புக்கு அத
கபோலிஸ் அரச அரசியல் நெடவடிக்கதனளக் ககோண்டு விதனடயிறுக்கும்.
கட்டலோன் சர்வஜன வோக்ககடுப்பும், முதலோளித்தவ
கஅரசியல் நெ ருக்கடியும்
ஸ்கபயினில் கதோழிலோள வர்க்கம் மீதோன தோக்குதல்களுக்கு
பின்னோல், உண்தனமயில்,
ஐடரோப்பிய
முதலோளித்தவ
கஅரசியல் நெருக்கடியும் உலகளோவிய முதலோளித்தவ கஅரசியல் நெருக்கடியுடம
கோரணமோக அதனமந்தள்ளன. 1991 இல் ஸ்ரோலினிச
அதிகோரத்தவத்தோல்
டசோவியத்
ஒன்றியம்
கதனலக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர் ஒரு கோல் நூற்குமுறைோண்டோக

மத்திய கிழக்கு எங்கிலும் அரசியல் நெடந்த தீவிர ஏகோதிபத்திய
டபோர்கள் மற்றும் சமூக கவட்டுக்களுக்குப் பின்னர்,
ஐடரோப்பிய முதலோளித்தவம் கபோறிவின் முன்டனறிய
நிதனலயில் உள்ளத. குறிப்போக 2008 டவோல் ஸ்ட்ரீட்
கபோறிவு
மற்றும்
உலகளோவிய
கபோருளோதோர
கஅரசியல் நெருக்கடிக்குப் பின்னர், ஐடரோப்போ மற்றும் அகமரிக்கோவில்
உள்ள ஆளும் உயரடுக்குகள் அதனனத்தம் இரோணுவ
மற்றும்
கபோலிஸ்
முகதனமகதனளப்
பலப்படுத்த
முதனனந்ததடன், அடதடவதனளயில் கதோழிலோளர்கள் மீத
டபரழிவுகரமோன
சிக்கன
ககோள்தனககதனள
திணித்த
வந்தள்ளன.
இத, கிரீஸ், டபோர்ச்சுக்கல், இத்தோலி, மற்றும் கிழக்கு
ஐடரோப்போவின்
கபரும்
பகுதிகதனளப்
டபோலடவ,
ஸ்கபயிதனனயும் சீரழித்தள்ளத. ஸ்போனிய முதலோளித்தவம்
கபோருளோதோரரீதியில்
மரணப்படுக்தனகயில்
உள்ளத.
ஸ்கபயினின் டவதனலவோய்ப்பின்தனம விகிதம் போரியளவில்
17.8 சதவீதமோகவும், 25 வயதிற்கு குதனகுமுறைந்தவர்களிடடடய
38.6
சதவீதமோகவும்
உள்ளத.
டவதனலவோய்ப்பற்குமுறை
அரசியல் நெோல்வரில் ஒருவர் குதனகுமுறைந்தபட்சம் அரசியல் நெோன்கோண்டுகளோக
டவதனலயின்றி
இருந்திருப்போர்.
2.5
மில்லியன்
கதோழிலோளர்கள்
டவதனலவோய்ப்பற்டகுமுறைோர்
பதிடவட்டில்
இல்லோமற்
டபோனதற்கோன
கோரணம்
ஸ்கபயினில்
டவதனலகிதனடக்கோத அவர்கள் டவதனலதனயத் டதடி டவறு
இடங்களுக்கு இடம்கபயர்ந்ததனோலோகும்.
இதன்
விதனளவோக,
சமூக
சமத்தவமின்தனம
அதிகரித்தள்ளத. கமோத்த குடும்பங்களில் போதி, இப்டபோத,
உத்திடயோகபூர்வ வறுதனம மட்டத்திற்கு கீடழ வருவோய்
ஈட்டுகின்குமுறைன அல்லத வறுதனமக்குட்படும் அபோயத்தில்
உள்ளன
(வறுதனம
மட்டம்
என்பத, ஒடரகயோருவர்
சம்போதிக்கும் குடும்பங்கள் என்குமுறைோல் 8,010 யூடரோ, இரண்டு
கபரியவர்கள்
மற்றும்
இரண்டு
குழந்தனதகளுடன்
இருப்பவர்களுக்கு 16,823 யூடரோ). இதற்கு எதிர்முரணோக,
அரசியல் நெோட்டின்
கசல்வந்தர்களத
கசோத்தக்கள்
—அதோவத
குதனகுமுறைந்தபட்சம்
700,000
யூடரோ
கசோத்தக்கள்
தனவத்திருப்பவர்கள்—
44
சதவீதத்திற்கும்
அதிகமோக
உயர்ந்தள்ளத;
மக்கள்
கதோதனகயில்
சுமோர்
0.4
சதவீதத்தினர் இப்டபோத ஸ்கபயினின் கசல்வவளத்தில்
போதிதனய
உடதனமயோக
ககோண்டுள்ளனர்.
இதில்
ஸ்கபயினில் உள்ள 100 மிகப்கபரிய பில்லியனர்களில்
மோட்ரிட்டில்
உள்ள
25
டபருடன்
ஒப்பிடுதனகயில்,
கட்டோலதனனச்
டசர்ந்த
அல்லத
கட்டடலோனியோவில்
தங்களின் கசல்வங்கதனள தனவத்திருக்கும் 28 டபரும்
உள்ளடங்குவர்.
ஐடரோப்போ
மற்றும்
அகமரிக்கோ
எங்கிலும்,
சமூக
சமத்தவமின்தனமயோனத ஜனஅரசியல் நெோயக ஆட்சி வடிவங்களுக்கு
கபோருந்தோத மட்டங்கதனள எட்டி வருகின்குமுறைன. போரிய
அதிருப்திதனய முகங்ககோடுத்த, ஆளும் உயரடுக்கு டபோர்
மற்றும் கபோலிஸ்-அரசு ஆட்சி வடிவங்களுக்கு திரும்பி
வருகின்குமுறைன.
வட
ககோரியோவுக்கு
எதிரோக
ட்ரம்ப்,
"முழுதனமயோக
அழிக்கும்"
இனப்படுககோதனல
டபோர்
அச்சுறுத்தல்கதனள
விடுத்த
வருகின்குமுறை
நிதனலயில்,
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அவர்களத நிர்வோகடமோ டவர்ஜினியோவின் சோர்லட்வில்லில்
ஒரு
இடதசோரி
டபோரோட்டக்கோரரின்
படுககோதனலக்குப்
கபோறுப்போன ஹீதர் காயர் என்குமுறை அரசியல் நெவ-அரசியல் நெோஜிதனய போரோட்டி,
போசிசவோத உணர்தனவ தூண்டிவிட்டு ஆதரவளிக்கின்குமுறைத.
மோட்ரிட்டின் சர்வோதிகோர ககோள்தனககள் எதனத டஅரசியல் நெோக்கி
கசல்கின்குமுறைன என்பதனதக் கோண ஒருவர் அண்தனடயில் உள்ள
பிரோன்தனசப்
போர்த்தோடல
டபோதமோனத.
அவசரகோல
நிதனலயின் கீழ் அடிப்பதனட ஜனஅரசியல் நெோயக உரிதனமகதனள
கோலவதனரயின்றி
இதனடநிறுத்தம்
கசய்திருப்பதோனத,
கதோழிலோளர்களின்
சட்டபூர்வ
உரிதனமகள்
மற்றும்
போதகோப்புகதனள
இல்லோகதோழித்த
கதோழில்ததனகுமுறை
"சீர்திருத்தங்கதனள"
திணிக்கவும்
மற்றும்
போரிய
கபருந்திரளோன
மக்கள்
எதிர்ப்புக்கு
இதனடயிலும்
மருத்தவம்,
கல்வி
மற்றும்
டவதனலவோய்ப்பின்தனம
சலுதனககளில்
கவட்டுக்கதனளத்
திணிக்கவும்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிகுமுறைத.
ஸ்கபயினின் சமூக கஅரசியல் நெருக்கடி, 1978 இல்
மரணத்திற்குப்
பின்னர்
ஸ்தோபிக்கப்பட்ட

பிரோங்டகோ
அரசியல்

ஒழுங்கதனமப்தனப உதனடத்தழிக்கின்குமுறைத. PSOE கட்சியும்
ஸ்ரோலினிச ஸ்போனிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (PCE) இந்த
"இதனடமருவு
அரசியல் நெோடோளுமன்குமுறை

கோலத்தனத"
(“Transition”)
அதனமதியோக
ஜனஅரசியல் நெோயகத்திற்கு
திரும்புவதற்கோன

திருப்பமோக புகழ்ந்தன. “மகுமுறைப்பதற்கோன உடன்படிக்தனக"
மற்றும் போசிச குற்குமுறைங்கள் மீதோன 1977 கபோதமன்னிப்பு
சட்டம் ஆகியவற்தனகுமுறை ஏற்றுக்ககோண்டதனமயோனத, PSOE
மற்றும்
PCE
ஐ
ஆளும்
ஸ்தோபகத்திற்குள்
உள்ளிதனணத்தக் ககோண்டதன் மூலமோக அதன் குற்குமுறைங்கள்
மீதோன
எந்தகவோரு
கணக்ககடுப்தனபயும்
தவிர்க்க
பிரோங்டகோ ஆட்சிதனய அனுமதித்தத.
அந்த இதனடமருவு கோலத்தின்டபோத, பதனழய பிரோங்டகோ
ஆட்சி, அப்பிரோந்திய முதலோளித்தவ வர்க்கம் அரசு
எந்திரத்திற்கு
கோட்டிய
அவர்களத
விசுவோசத்தனத
உறுதிப்படுத்தி
தனவக்க,
அவர்களுக்கு
கணிசமோன
விட்டுக்ககோடுப்புகதனள வழங்கியத. கட்டலோன் கமோழி
பரவலோகவும்
கபோதமக்களிதனடடயயும்
பயன்படுத்த
அனுமதிக்கப்பட்டத. அதற்குப் பின்னர் இருந்த, அத
ஐடரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ஒன்பதோவத மிக பரவலோக
டபசும் கமோழியோக மோறியுள்ளத. 80 க்கும் அதிகமோன
கதோதனலக்கோட்சி
டசனல்களும்
100
வோகனோலி
நிதனலயங்களும்
கட்டோலனில்
இருந்த
தினமும்
ஒளி/ஒலிபரப்போகின்குமுறைன, உலகில் 150 க்கும் அதிகமோன
பல்கதனலக்கழகங்கள்
கட்டலோன்
கமோழிதனயக்
கற்பிக்கின்குமுறைன,
400
க்கும்
அதிகமோன
இதழ்கள்
அம்கமோழியில் பிரசுரமோகின்குமுறைன.
போர்சிடலோனோவில்
உள்ள
கட்டலோன்
முதலோளித்தவ
வர்க்கம் பிரோங்டகோவிற்கு பிந்தனதய சகோப்தத்தில் சுயோட்சி
மற்றும்
பிரிவிதனனவோத
டகோரிக்தனககளுடன்
ஊடல்
ககோண்டிருந்தடபோதிலும்,
கட்டலோன்
முதலோளித்தவ
வர்க்கம் பிரிவிதனன டகோரோத என்றும் இதற்கு பிரதியீடோக
மோட்ரிட்
கட்டலோன்
டதசியவோத
உணர்வுகதனள

ஆக்டரோஷமோக தோக்கோத என்பதிலும் அத மதனகுமுறைமுகமோக
உடன்பட்டிருந்தத.
இந்த இதனடமருவு கோலத்திற்கு பிந்தனதய ஆட்சி இப்டபோத
உதனடயத்
கதோடங்கி
உள்ளத,
ஸ்போனிய
ஆளும்
வர்க்கத்திற்குள் ஒரு கடுதனமயோன மற்றும் வன்முதனகுமுறையோன
கன்தனன டமோதல் கட்டவிழ்ந்த வருகிகுமுறைத. கவறும் 40
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த பிரோங்டகோ ஆட்சிதனய
இப்டபோதம் பல கதோழிலோளர்களோல் நிதனனவுகூர முடியும்
என்குமுறை ஒரு அரசியல் நெோட்டில், மோட்ரிட்டின் மூர்க்கமோன ஒடுக்குமுதனகுமுறை
ஒரு கூர்தனமயோன எச்சரிக்தனகயோக உள்ளத. 1930 களுக்குப்
பிந்தனதய மிக ஆழ்ந்த முதலோளித்தவ கஅரசியல் நெருக்கடிக்கு
இதனடடய, இதனடமருவு கோலத்திற்கு பிந்தனதய ஆட்சி அத
எதிலிருந்த
டமகலழுந்தடதோ,
அடத
பிரோங்டகோயிச
ஆட்சியின்
சர்வோதிகோர
ககோள்தனககதனள
டஅரசியல் நெோக்கி
அதிகரித்தளவில் மீண்டும் பின்டனோக்கி திரும்பி வருகிகுமுறைத.
கட்டடலோனியோ
மீதோன மோட்ரிட்டின் ஒடுக்குமுதனகுமுறைதனய
எதிர்க்கும் கதோழிலோளர்கள், மக்கள் கட்சியின் ஏடதோகவோரு
ஒடுக்குமுதனகுமுறை அரசியல் நெடவடிக்தனகதனய டமடலோட்டமோக எதிர்க்கும்
வதனகயில் தங்கதனள மட்டுப்படுத்திக் ககோள்ளக்கூடோத.
அவர்கள் முகங்ககோடுப்பத என்னகவன்குமுறைோல், ஸ்கபயினின்
சிறுபோன்தனம அரசோங்கத்தின் டதோல்விதனய அல்ல, மோகுமுறைோக
முதலோளித்தவத்தின்
டதோல்விதனய
ஆகும்.
அவர்கள்
ஸ்கபயினிலும்
ஐடரோப்போ
எங்கிலும்
கதோழிலோள
வர்க்கத்தனத புரட்சிகரமோக அணித்திரட்டுவதன் மூலமோக
இந்த அரசோங்கத்தனதத் தூக்கிகயறிய முதனனய டவண்டும்.
கட்டலோன் பிரிவிதனனவோதத்தின் பிற்டபோக்கு போத்திரமும்,
அதன் டபோலி-இடத ஆதரவோளர்களும்
கட்டலோன் பிரிவிதனனவோதிகள், ஸ்கபயினின் நிதியியல்
பிரபுத்தவத்திற்கு எதிரோக டபோரோடும் இடதசோரி சக்திகளின்
அரசியல் நெலன்கதனளப் பிரதிநிதித்தவம் கசய்யவில்தனல, மோகுமுறைோக
அவர்கள் கதோழிலோள வர்க்கம் மற்றும் மோட்ரிட்டில் உள்ள
மத்திய
அரசோங்கம்
ஆகிய
இரண்டுக்கும்
எதிரோக
அவர்களின் அரசியல் நெலன்கதனள முன்கனடுத்த வரும் ஆளும்
வர்க்கத்தின் கன்தனனகதனள பிரதிநிதித்தவம் கசய்கிகுமுறைோர்கள்.
எண்ணற்குமுறை பல குட்டி-முதலோளித்தவ "இடத" குழுக்கள்
இல்லோத
டபோயிருந்தோல்
சமூக
அதிருப்தியில்
கபரும்போன்தனம அவர்களத கசோந்த ககோள்தனககளோடலடய
உருவோக்கப்பட்டதனவ என்குமுறை நிதனலயில், அவர்களோல் சமூக
அதிருப்திதனய ஒன்றுதிரட்டவும், ஐடரோப்பிய ஒன்றியம்
மற்றும்
மோட்ரிட்டிற்கு
எதிரோன
எதிர்ப்பிலிருந்த
இலோபமதனடயவும்
பிரிவிதனனவோதிகள்
திரோணியற்று
இருந்திருப்பர். இந்த இதனடமருவு கோலத்திற்கு பிந்தனதய
ஸ்கபயினில் PCE மற்றும் கபோகடடமோஸில்
உள்ள
ஸ்ரோலினிச சக்திகதனளயும் மற்றும் PSOE ஐ ஏற்றுக்
ககோண்ட இத்ததனகய கட்சிகள், பல தசோப்தங்களோக வர்க்க
டபோரோட்டத்திற்கு
ஒரு
மோற்றீடோக
டதசியவோதத்தனத
ஊக்குவித்தள்ளன.
டஅரசியல் நெரத்திற்டகற்ப மீண்டும் மீண்டும், இத்ததனகய டபோலி-இடத
குழுக்கள் வலதசோரி முதலோளித்தவ இயக்கங்களுடனோன
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கூட்டணிதனய நியோயப்படுத்தவும், கதோழிலோள வர்க்கத்தின்
சுயோதீனமோன
டபோரோட்டங்கதனள
அரசியல் நெசுக்கவும்
"சுயநிர்ணயத்திற்கு" ஆதரதனவ பிரகடனப்படுத்தி உள்ளன
— லிபியோ மற்றும் சிரியோவில் ஏகோதிபத்திய பினோமி
டபோர்களுக்கோன அவற்றின் ஆதரதனவ நியோயப்படுத்தவும்
கூட இதனத பயன்படுத்தி உள்ளன.
பிரிவிதனனவோதத்தனத ஆதரிக்கவும் கதோழிலோள வர்க்கத்தனதப்
பிளவுபடுத்தவும் அவர்கள் மீண்டும் ததனலயீடு கசய்த
வருகின்குமுறைனர். பப்டலோவோத ஐக்கிய கசயலகத்தின் பிரதோன
பத்திரிதனகயோன International Viewpoint, “கட்டலோனில் ஒரு
கவற்றி என்பத ஐடரோப்போவிலும் உலககங்கிலும் உள்ள
புரட்சிகர ஜனஅரசியல் நெோயக சக்திகளின் கவற்றியோக, மக்கள்
அதனனவரத கவற்றியோக இருக்கும்,” என்று வோதிடுகிகுமுறைத.
டமோடரடனோவோத

கதோழிலோளர்களின் புரட்சிகர டபோக்கு
என்குமுறை அதனமப்போனத அந்த
சர்வஜன
வோக்ககடுப்பில்
போரிய
அணிதிரள்வுக்கு
அதனழப்புவிடுக்கிகுமுறைத, “அத அந்த ஆட்சிக்கு மிகப்கபரிய
(Workers’ Revolutionary Current)

அடியோக இருக்கும்", அவ்விதமோக "கட்டடலோனியோவிலும்
ஸ்கபயினினோல் அரசியல் நெோசமதனடந்தள்ள ஏதனனய பகுதிகளிலும்
ஓர்
அரசியலதனமப்பு
நிர்ணய
நிகழ்ச்சிப்டபோக்கு
கதோடங்கும்,” என்குமுறைத குறிப்பிடுகிகுமுறைத. இத "மிகப்கபரிய
ஜனஅரசியல் நெோயக மற்றும் சமூக டகோரிக்தனககதனளத் தீர்க்கும்"
என்று கூகுமுறைலோம் என்பதனதயும் அத டசர்த்தக் ககோள்கிகுமுறைத.
டவதனலகள்,
சம்பளங்கள்
மற்றும்
நிதனலதனமகதனள
அடிமட்டத்திற்கு
ககோண்டு
வரும்
டபோட்டியில்,
உலகளோவிய மூலதனம் கதோழிலோளர்கதனள ஒருவருக்கு
ஒருவதனர
எதிகரதிரோக
நிறுத்தவதற்கு
அனுமதிக்கும்
வதனகயில்,
ஸ்கபயிதனன
போல்கன்
மயப்படுத்தவத
கதோழிலோள வர்க்கத்திற்கு ஒரு "கவற்றியோக" இருக்கோத.
பிரிக்கப்பட்ட
அரசியல் நெோடுகளுக்கோன
மிகவும்
கூகுமுறைத்தக்க
முன்னுதோரணம், மிகப்கபரிய முன்னோள் யூடகோஸ்லோவிய
கூட்டோட்சி
குடியரசின்
"சிதனதவுகளில்"
இருந்த
எழுந்ததனவயோகும்.
அங்டக
அங்கத்தவ
அரசியல் நெோடுகதனள
தண்டோடி
முதலோளித்தவ
மீட்சி
கசய்வதற்கோக,
இரத்தக்களரியில்
டபோய்
முடிந்த
ஏகோதிபத்தியத்தின்
உந்தததனல ஆதரிக்க டபோலி-இடத குழுக்கள் வஞ்சகமோக
"சுய
நிர்ணய
உரிதனமதனய"
ததனணக்கு
இழுத்த
பயன்படுத்தின. 1991 இல் இருந்த 2001 வதனரயில், ஒரு
தசோப்தம்
நீடித்திருந்த
கதோடர்ச்சியோன
இனங்களுக்கிதனடயிலோன
டபோர்களில்,
140,000
டபர்
ககோல்லப்பட்டதோகவும்,
அரசியல் நெோன்கு
மில்லியன்
டபர்
இடம்கபயர்ந்ததோகவும்
மதிப்பிடப்படுகிகுமுறைத.
இத
டசர்பியோவுக்கு
எதிரோன
1999
டஅரசியல் நெட்டடோ
டபோரில்
உச்சக்கட்டத்தனத அதனடந்தத. இன்று அண்மித்த இரண்டு
தசோப்தங்களுக்கு பின்னர், ஒட்டுகமோத்த அப்பிரோந்தியமும்
சீரழிந்த டபோயுள்ளத.
கட்டலோன்
டதசியவோதிகளின்
பிற்டபோக்குத்தனமோன,
கதோழிலோள வர்க்க விடரோத ககோள்தனக, யூடகோஸ்லோவிய
டபோர்களின்
டபோத
ICFI
ஆல்
வகுத்தளிக்கப்பட்ட

முதலோளித்தவ
டதசியவோத
மதிப்பீட்டின்
தன்தனமக்கு மற்ககுமுறைோரு நிரூபணமோகும்.

சரியோன

கதோழிலோள
வர்க்கத்தின்
சர்வடதச
ஐக்கியத்தனத
புகுமுறைநிதனலரீதியில் பலப்படுத்தி, ஒரு உலக டசோசலிச
கபோருளோதோரத்திற்கோன
அடித்தளத்தனத
உருவோக்கும்
உற்பத்தி
நிகழ்ச்சிப்டபோக்குகளின்
முன்பில்லோத
வதனகயிலோன
உலகளோவிய
ஒருங்கிதனணப்பின்
தோக்கங்கதனள
ஆரோய்ந்த,
அரசியல் நெோன்கோம்
அகிலத்தின்
அதனனத்தலகக் குழு (ICFI) இரண்டு தசோப்தங்களுக்கு
முன்னடர
எச்சரிக்தனகயில்,
இடத
நிகழ்வுகள்
"இப்டபோதிருக்கும் அரசியல் நெோடுகதனள பிரிக்க முதனனயும் ஒரு புதிய
வதனகயிலோன
டதசியவோத
இயக்கங்களுக்கு
ஒரு
புகுமுறைத்தூண்டுததனல" வழங்கும். “உலகளோவிய அளவில்
இடம்கபயரும் மூலதனம், சிறிய பிரோந்தியங்களும் கூட
டஅரசியல் நெரடியோக உலக சந்தனதக்குள் தங்கதனள இதனணத்தக்
ககோள்ளும் ததனகதனமதனய வழங்கியுள்ளத. […] டபோதமோன
டபோக்குவரத்த இதனணப்புகள், உள்கட்டதனமப்பு மற்றும்
மலிவு கூலி வினிடயோகம் ககோண்டுள்ள ஒரு சிறிய
கடடலோர நிலப்பகுதி கூட, குதனகுமுறைந்த உற்பத்தி நிலங்கதனளக்
ககோண்ட ஒரு மிகப்கபரிய அரசியல் நெோட்தனட விட பன்னோட்டு
மூலதனத்திற்கு
மிகவும்
ஈர்க்கத்தக்க
அடித்தளத்தனத
வழங்கலோம்,” என்று குறிப்பிட்டத.
கட்டடலோனியோ,
ஸ்கபயினின்
கமோத்த
உள்அரசியல் நெோட்டு
உற்பத்தியில் ஐந்தில் ஒரு பங்தனக பிரதிநிதித்தவம் கசய்த,
அந்அரசியல் நெோட்டின் மிகச் கசல்வச்கசழிப்போன பிரோந்தியமோக
விளங்குகிகுமுறைத. தற்டபோத மத்திய அரசுக்கு கசலுத்தம்
வரிகதனளச் கசலுத்தோமல் நிறுத்திவிட்டு, அடதடவதனளயில்
உலகளோவிய வங்கிகள், பன்னோட்டு கபருநிறுவனங்கள்
மற்றும் ஐடரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றுடன் டஅரசியல் நெரடி
உகுமுறைவுகதனள ஸ்தோபிக்கும், ஒரு புதிய குட்டி-அரதனச
உருவோக்க
பிரிவிதனனவோத
கட்சிகள்
டஅரசியல் நெோக்கம்
ககோள்கின்குமுறைன. அதனவ கதோழிலோள வர்க்கத்தின் மீத
படிப்படியோக சுரண்டதனல அதிகரிக்கும் அடிப்பதனடயில்,
கட்டடலோனியோதனவ ஒரு குதனகுமுறைந்த வரி ககோண்ட சுதந்திர
வர்த்தக பகுதியோக மோற்குமுறைலோகமன கருதகின்குமுறைன.
கட்டலோன் டதசியவோதிகளும் அவர்களத டபோலி-இடத
ஆதரவோளர்களும் தங்கதனள முற்டபோக்கோனவர்கள் டபோல
கோட்டிக்
ககோள்கின்குமுறைனர்.
ஆனோல்
கட்டலோன்
பிரிவிதனனவோதத்தனத,
ஐக்கிய
இரோஜ்ஜியத்தின்
(UK)
ஸ்கோட்டிஷ் டதசியவோத கட்சி, அல்லத இத்தோலியின்
Northern League மற்றும் கபல்ஜியத்தின் Vlaams Belang
டபோன்குமுறை கவளிப்பதனடயோக வலதசோரி குணோம்சம் ககோண்ட
ஐடரோப்போ எங்கிலும் உள்ள அடதடபோன்குமுறை பிரிவிதனனவோத
உருவோக்கங்களில்
இருந்த
எதவும்
வித்தியோசப்படுத்தவில்தனல.
இந்த
எடுத்தக்கோட்டுகள்
அதனனத்திலும், பிரிவிதனனவோதம் அந்தந்த அரசியல் நெோடுகளின்
ஏதனனய பகுதிகதனளவிட ஏடதோவதனகயில் கபோருளோதோர
சலுதனககதனள
அனுபவிக்கும்
அப்பிரோந்தியங்களிடலடய
அந்தந்த உள்ளூர்
முதலோளித்தவம் தனத கசோந்த
இலோபங்கதனள
சுரண்டிக்ககோள்வதற்கோகடவ
டமகலழுந்தள்ளன.
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ஒரு

"சுதந்திரமோன"

கட்டலோன்

குடியரசு,

அத

ஸ்தோபிக்கப்பட்டோலும்
கூட,
சுதந்திரமோனதோக
இருக்கப்டபோவதில்தனல. அத, ஐடரோப்போவிலும் சர்வடதச
அளவிலும் உள்ள பிரதோன சக்திகதனள இன்னும் அதிகமோக
சோர்ந்திருக்க
டவண்டிடய
இருக்கும்.
ஐடரோப்பிய
ஒன்றியத்தடனோன
கூட்டணியில்,
அத
கடுதனமயோன
சிக்கனக் ககோள்தனக, கல்வி, மருத்தவக் கவனிப்பு மற்றும்
பிகுமுறை சமூக டததனவகளுக்கோன நிதிகதனள கவட்டுதல்,
டவதனலநிறுத்தங்கள் மற்றும் டபோரோட்டங்கதனள ஒடுக்க
கபோலிதனொலிஸைப் பயன்படுத்தவத என மோட்ரிட் உடனோன
அவர்களத
கூட்டணியில்
கட்டலோன்
பிரிவிதனனவோத
கட்சிகள்
பின்பற்றிய
அதனத
ககோள்தனககதனளடய
பின்கதோடரும்.
அத
கதோழிலோளர்களுக்கு
ஒரு
முட்டுச்சந்தோகடவ இருக்கும்.
டபோருக்கும் சர்வோதிகோரத்திற்கும் எதிரோக, ஐக்கிய
ஐடரோப்பிய டசோசலிச அரசுகளுக்கோக
மோட்ரிட்டின் கபோலிஸ் ஒடுக்குமுதனகுமுறையும், பிரிவிதனனக்கோக
கட்டலோன்
டதசியவோதிகளின் முதனனவும் இரண்டுடம,
முதலோளித்தவத்தின்
மரணகதியிலோன
கஅரசியல் நெருக்கடிக்கு
ஆளும்
வர்க்க கன்தனனகளத
விதனடயிறுப்புகளோகும்.
ஆளும் உயரடுக்கு மக்களிதனடடய அதிகரித்த வரும்
புரட்சிகர உணர்வோல் பீதியுற்றுள்ளத. ஐடரோப்போவில் 34
வயதிற்குக்
கீழிருக்கும்
ஐடரோப்பிய
இதனளஞர்களில்
போதிக்கும் அதிகமோனவர்கள் —ஸ்கபயின், இத்தோலி,
பிரோன்ஸ்
மற்றும்
பிரிட்டனில்
60
சதவீதத்திற்கும்
அதிகமோனவர்கள்— இப்டபோதிருக்கும் அதனமப்புமுதனகுமுறைக்கு
எதிரோன
ஒரு
"போரிய
டமகலழுச்சியில்"
இதனணய
இருப்பதோக, ஐடரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கசோந்த 2017
“Generation What” என்குமுறை கருத்தக்கணிப்பு கண்டறிந்தள்ளத.
ரஷ்யோவில்
விளோடிமீர்
கலனின்
மற்றும்
லிடயோன்
ட்கரோட்ஸ்கி
ததனலதனமயில்
டபோல்ஷிவிக்
கட்சி,
முதலோளித்தவத்தனத
தூக்கிவீசிய
1917
அக்டடோபர்
புரட்சியின்
நூற்குமுறைோண்டில்,
ஐடரோப்போ
எங்கிலுமோன
கதோழிலோள
வர்க்க
டபோரோட்டங்களின்
ஒரு
போரிய
எழுச்சிதனய டஅரசியல் நெோக்கி ஐடரோப்பிய ஒன்றியம் முன்அரசியல் நெகர்ந்த
ககோண்டிருக்கிகுமுறைத.
எவ்வோறிருப்பினும்,
இந்த
அபிவிருத்தியின் புகுமுறைநிதனலப்டபோக்கு, ஒரு அரசியல் நெனவோர்ந்த
அரசியல் மூடலோபோயமோக மோற்குமுறைப்படடவண்டும்.
மோட்ரிட்டும்
போர்சிடலோனோவும்
பரிமோறி
வருகின்குமுறை
அச்சுறுத்தல்கள் ஒரு கூர்தனமயோன எச்சரிக்தனகயோகும்.
கதோழிலோள
வர்க்கம்
போரிய
டபோரோட்டத்திற்குள்
நுதனழவதற்கு
முன்னடர,
அத
உள்அரசியல் நெோட்டு
டமோதல்
அபோயத்தனதயும் ஐடரோப்போவின் இதயதோனத்தில் டபோர்
மூள்வதற்கோன
அபோயத்தனதயும்
முகங்ககோடுக்கிகுமுறைத.
கதோழிலோளர்கள், வன்முதனகுமுறை அச்சுறுத்தல்கதனளயும், டதசிய
டமோதல்கதனள தூண்டிவிடுவதற்கோக தீவிரப்படுத்தப்பட்டு
வரும் முயற்சிகதனளயும் எதிர்க்க டவண்டும், ஆனோல்
ஸ்கபயின்
கஅரசியல் நெருக்கடிதனய
தீர்க்க
தனித்தனியோன
தன்னிச்தனசயோன அரசியல் நெடவடிக்தனககள் இதற்கு டபோதமோனதல்ல.

கட்டடலோனியோவில்
நிலவும்
டமோதல்
ICFI
இன்
வலியுறுத்ததனல ஊர்ஜிதப்படுத்தகிகுமுறைத, அத, அடிப்பதனட
சமூக
மற்றும்
ஜனஅரசியல் நெோயக
உரிதனமகதனளப்
போதகோப்பகதன்பத டபோர் மற்றும் சர்வோதிகோரத்திற்கு
எதிரோக,
மற்றும்
டசோசலிசத்திற்கோக,
கதோழிலோள
வர்க்கத்தின்
அரசியல் நெனவுபூர்வமோன
சர்வடதச
புரட்சிகர
இயக்கத்தனதக்
கட்டதனமக்க
டவண்டுகமன்பதனத
அர்த்தப்படுத்தகிகுமுறைத என்று வலியுறுத்தகிகுமுறைத.
இதற்கு, அதனனத்திற்கும் டமலோக கதோழிலோள வர்க்க
டபோரோட்டங்களுக்கு ததனலதனம ககோடுக்க ஒரு புதிய
டசோசலிச
அரசியல்
கட்சிதனயக்
கட்டிகயழுப்ப
டவண்டியுள்ளத. இதற்கு என்ன அவசியகமன்குமுறைோல், ICFI
ஆல் பிரதிநிதித்தவம் கசய்யப்படும் ட்கரோட்ஸ்கிச இயக்கம்
மற்றும் டபோல்ஷிவிக் கட்சியின் சமரசமற்குமுறை டபோரோட்டத்தின்
போரம்பரியங்களுக்குத் திரும்புவத அவசியமோகிகுமுறைத.
முதலோளித்தவத்தின் கீழ் ஏற்பட்டுள்ள வோழ்வின் அதனனத்த
சமூக அவலங்களுக்கும் எதிரோன டபோரோட்டங்கதனள, சிக்கன
ககோள்தனககள்,
டபோர்
மற்றும்
முதலோளித்தவத்திற்கு
எதிரோன ஓர் அரசியல் டபோரோட்டத்தடன் இதனணத்த,
ஸ்கபயினிலும்
ஐடரோப்போ
எங்கிலும்
உள்ள
கதோழிற்சோதனலகள், டவதனலயிடங்கள், கதோழிலோள வர்க்க
மோவட்டங்களிலும்,
பள்ளிக்கூடங்கள்
மற்றும்
பல்கதனலக்கழகங்களிலும் விவோதிக்க டவண்டும். இத,
வணிகம் சோர்ந்த கட்சிகள் மற்றும் கதோழிற்சங்கங்களுக்கு
எதிரோக சுயோதீனமோக, டவதனலயிட மற்றும் குடியிருப்புகளில்
மக்கள்
குழுக்களின்
ஒரு
வதனலயதனமப்தனப
உருவோக்குவதற்கு
அடித்தளம்
அதனமத்த,
தனியோர்
இலோபத்திற்கோக
அல்லோமல்
சமூக
டததனவகளின்
அடிப்பதனடயில்
கபோருளோதோர
வோழ்தனவ
மறுஒழுங்கு
கசய்வதற்கோக அரசு அதிகோரத்தனதக் தனகயிகலடுக்க ஒரு
டசோசலிச இயக்கத்தனத அபிவிருத்தி கசய்யும்.
முதலோளித்தவ ஸ்கபயின் மற்றும் ஒரு முதலோளித்தவ
கட்டடலோனியோவின் உருவோக்கத்திற்கு எதிரோக அரசியல் நெோன்கோம்
அகிலத்தின்
அதனனத்தலகக்
குழு
(ICFI)
ஐக்கிய
ஐடரோப்பிய
டசோசலிச
அரசுகதனளக்
கட்டதனமக்க
அதனழப்புவிடுக்கிகுமுறைத.
ஒவ்கவோரு
அரசியல் நெோட்டிலும்
கதோழிலோளர்களின் அரசோங்கங்கதனள உருவோக்கி ஒரு
டசோசலிச அடிப்பதனடயில் ஐடரோப்போதனவ ஒருங்கிதனணப்பத
மட்டுடம சமூக பிற்டபோக்குத்தனம் மற்றும் டபோருக்குள்
இகுமுறைங்குவதில் இருந்த தடுக்கும் என்படதோடு, அதடவ
ஐடரோப்பிய மக்களின் டததனவகதனளப் பூர்த்தி கசய்ய
ஐடரோப்போவின் ஒடரசீரோன கபோருளோதோர வளர்ச்சிதனய
அனுமதிக்கும்.
இந்த
அறிக்தனகயுடன்
உடன்படுகின்குமுறை
அதனனத்த கதோழிலோளர்களும் இதனளஞர்களும் ICFI இன்
ஆவணங்கதனள
வோசித்த
வினிடயோகிக்குமோறும்,
ஸ்கபயினில் ICFI இன் ஒரு பிரிதனவக் கட்டதனமக்கும்
டபோரோட்டத்தில்
இதனணய உலக டசோசலிச வதனலத்
தளத்தனத கதோடர்புககோள்ளுமோறும் அரசியல் நெோன்கோம் அகிலத்தின்
அதனனத்தலகக் குழு அதனழப்பு விடுக்கிகுமுறைத.

6 - Oppose the state crackdown on the Catalan independence referendum! For working class unity! No to separatism in Spain!

