உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

மாட்ரிட்டின் மூர்க்கமான ஒடுக்குமு ஒடுக்குமுறன ஒடுக்குமுறைக்குப் பின்னர்:
ஸ்பானிய மற்றும் கட்டகட்டலான் லான் தடாழிகட்டலாள வர்க்கத்திற்கான
ஒரு சுயாதீனமான வர்க்க மூக மூலகட்டலாபாயம்!
Keith Jones,
ஞாயிறன்று கட்ட்டலடானினியா சுதந்திரத்திற்கான சர்வஜன
வாக்ககடுப்பில் கடந்து ககாள்ள விரும்பினிய சாரும்பிய சாமானினிய
கட்டடானினியர்கள் மீது ஸ்ீது ஸ்பானினிய அரசு கதாடுத்த வன்முடுத்த வன்முறற,
ஸ்கீது ஸ்பயினிலும் உடககங்கிலும் உள்ள கதாழிடாளர்கள்
ரும்பிய சாமற்றும் ஜனஜனநானியக உரிடுத்த வன்முறரும்பிய சாமகடுத்த வன்முறள ரும்பிய சாமதிக்கும் அடுத்த வன்முறனவடுத்த வன்முறரயும்
மிகச் சரினியாக அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினியது.
ஸ்ீது ஸ்பானினிய முதடாளித்துவ வர்க்கம், ஸ்ீது ஸ்பானினிய புரட்சிடுத்த வன்முறனிய
ீது ஸ்பாசிசவாத சப்ீது ஸ்பாத்தால் ஜனநசுக்கி எட்டு தசாப்தங்களுக்கு
பின்னரும், தளீது ஸ்பதி பிரான்சிஸ்்டலகா பிராங்்டலகாவின் ஆட்சி
முடிவுற்று ஜனநாற்ீது ஸ்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும், ஸ்ீது ஸ்பானினிய
ஆளும்
வர்க்கம்
மீண்டும்
காட்டுமிராண்டித்தனரும்பிய சாமான
ஒடுக்குமுடுத்த வன்முறறயில் தஞ்சம் அடுத்த வன்முறடந்து வருகிறது.
இதில் அவர்கள், ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியத்தின் அடுத்த வன்முறனத்து
சக்திகளிடம் இருந்தும் வாஷிங்டனிடம் இருந்தும் சிறிதும்
தனியக்கமின்றி ஆதரடுத்த வன்முறவப் கீது ஸ்பற்றுள்ளனர். கட்டடானினியர்கள்
அவர்களின்
அரசினியல்
கண்்டலலாட்டங்கடுத்த வன்முறள
கவளிப்ீது ஸ்படுத்துவடுத்த வன்முறத தடுப்ீது ஸ்பதற்காக ஸ்ீது ஸ்பானினிய அதிகாரிகள்
அப்ீது ஸ்பட்டரும்பிய சாமான வன்முடுத்த வன்முறறடுத்த வன்முறனியப் ீது ஸ்பனியன்ீது ஸ்படுத்தினியடுத்த வன்முறரும்பிய சாம, "சட்டத்தின்
ஆட்சியில்" உள்ளடங்குவதாக அடுத்த வன்முறவ அறிவித்துள்ளன.
ஸ்கீது ஸ்பயின்
ஒடுக்குமுடுத்த வன்முறறனியானது,
ஐ்டலராப்ீது ஸ்பா
எங்கிலும்
்டலவகரும்பிய சாமாக
எ்டலதச்சதிகார ஆட்சி வடிவங்கள் திரும்பி
வருவதன் ீது ஸ்பாகரும்பிய சாமாகும். ஸ்கீது ஸ்பயினின் வடக்கு எல்டுத்த வன்முறடயில்
உள்ள பிரான்ஸில், புதிதாக ்டலதர்ந்கதடுக்கப்ீது ஸ்பட்ட ரும்பிய சாமக்்டலரான்
அரசாங்கம், ்டலவடுத்த வன்முறட ீது ஸ்பாதுகாப்பு ரும்பிய சாமற்றும் சம்ீது ஸ்பளங்கள் ரும்பிய சாமற்றும்
கதாழில் விதிமுடுத்த வன்முறறகடுத்த வன்முறள கவட்டும் கதாழிடாளர்-வி்டலராத
கதாழில் சீர்திருத்தத்டுத்த வன்முறத திணித்துள்ளதுடன், கீது ஸ்பருரும்பிய சாமளவிற்கு
ஜனஜனநானியக-வி்டலராதரும்பிய சாமான "அவசரகாட நிடுத்த வன்முறட" வழிவடுத்த வன்முறககடுத்த வன்முறள
நிரந்தரரும்பிய சாமாக்குவதற்கு ரும்பிய சாமத்தியில் உள்ளது.
்டலஜர்ரும்பிய சாமனியில், ஜனநாஜி மூன்றாம் குடினியரசுக்குப் பின்னர்
முதல்முடுத்த வன்முறறனியாக
இப்்டலீது ஸ்பாது
ீது ஸ்பாசிசவாதிகள்
ஜனநாடாளுரும்பிய சாமன்றத்தில் நுடுத்த வன்முறதில் நுழைந்துள்ள நிடுத்த வன்முறடயில், கவறுப்ீது ஸ்பான
்டலீது ஸ்பச்சுக்கள் என்றடுத்த வன்முறதில் நுழைக்கப்ீது ஸ்படுவடுத்த வன்முறத கண்காணிப்ீது ஸ்பது என்ற
கீது ஸ்பனியரில் சமூக-ஊடக ்டலசடுத்த வன்முறவ வதில் நுழைங்குனர்கடுத்த வன்முறள தணிக்டுத்த வன்முறக
கசய்னிய நிர்ீது ஸ்பந்திக்கும் ஒரு சட்டம் இப்்டலீது ஸ்பாது ஜனநடுத்த வன்முறடமுடுத்த வன்முறறக்குக்
ககாண்டு வரப்ீது ஸ்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஞாயிறன்று அதன் மூர்க்கரும்பிய சாமான ஒடுக்குமுடுத்த வன்முறறடுத்த வன்முறனிய
கதாடர்ந்து, ஸ்கீது ஸ்பயினின் ரும்பிய சாமக்கள் கட்சி (PP) அரசாங்கமும்
ரும்பிய சாமற்றும்
ஆளும்
உனியரடுக்கும்,
முன்கனப்்டலீது ஸ்பாதும்
ீது ஸ்பனியன்ீது ஸ்படுத்தப்ீது ஸ்பட்டிராத அந்ஜனநாட்டின் அரசினியடடுத்த வன்முறரும்பிய சாமப்பில் உள்ள
ஷரத்து 155 ஐ டுத்த வன்முறகயிகடடுக்க இப்்டலீது ஸ்பாது துடித்துக்
ககாண்டிருக்கின்றனர்.
அரசாங்கம் சார்ீது ஸ்பான ஸ்ீது ஸ்பானினிய
ஊடகங்களி்டலட்டலனிய
கூட
"அணுஆயுதத்திற்கு
ஒத்த

5 October 2017
விருப்ீது ஸ்பத்கதரிவாக"
வர்ணிக்கப்ீது ஸ்படும்
ஷரத்து
155,
கட்ட்டலடானினியாவின்
சுனியாட்சிடுத்த வன்முறனிய
நீக்கவும்,
அதன்
்டலதர்ந்கதடுக்கப்ீது ஸ்பட்ட பிராந்தினிய அரசாங்கத்டுத்த வன்முறத கடுத்த வன்முறடக்கவும்,
ரும்பிய சாமத்தினிய
அரசாட்சிடுத்த வன்முறனியத்
திணிக்கவும்
ரும்பிய சாமாட்ரிட்க்கு
அதிகாரரும்பிய சாமளிக்கும்.
ஸ்ீது ஸ்பானினிய
ஒருடுத்த வன்முறரும்பிய சாமப்ீது ஸ்பாடு
என்ற
ீது ஸ்பதாடுத்த வன்முறகயின்
கீழ,
முற்றுமுதடான ீது ஸ்பாசிசவாதிகள் உட்ீது ஸ்பட மிகவும் வடதுசாரி
சக்திகள் அணிதிரட்டப்ீது ஸ்பட்டு வருகின்றனர். பிராங்்டலகாவின்
முடினியாட்சி மீட்சியிலிருந்து அவரது ரும்பிய சாமகுடம் தரிக்க கீது ஸ்பற்ற
்டலீது ஸ்பரரசர் ஆறாம் ஃபிலிப், கசவ்வானியன்று ரும்பிய சாமாடுத்த வன்முறட ஓர் உடுத்த வன்முறர
வதில் நுழைங்கினார், அதில் அவர் "அரசின் அதிகாரங்களுக்கு
சகிக்கவினியடாதளவிற்கு
விசுவாசமின்றி"
இருப்ீது ஸ்பதற்காக
கட்டடான் அதிகாரிகடுத்த வன்முறளக் குற்றஞ்சாட்டினார்.
ஒரு
சுதந்திர
முதடாளித்துவ
்டலதசினிய-அரசிலிருந்து
பிரிந்துகசன்று,
அடுத்த வன்முறனத்திற்கும்
்டலரும்பிய சாமடாக
உடனடினியாக
ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியம் ரும்பிய சாமற்றும் ்டலஜனநட்்டலடா அங்கத்துவத்டுத்த வன்முறதப்
கீது ஸ்பற முனியடக்கூடினிய கட்டடான் முதடாளித்துவ வர்க்கத்தின்
முனியற்சிடுத்த வன்முறனிய உடக ்டலசாசலிச வடுத்த வன்முறடத் தளம் எதிர்க்கிறது
என்ீது ஸ்படுத்த வன்முறத அது கதளிவுீது ஸ்படுத்தி உள்ளது. ஆனால் இடுத்த வன்முறத ஜனநாம்
ஸ்ீது ஸ்பானினிய அரடுத்த வன்முறச ீது ஸ்பாதுகாக்கும் நிடுத்த வன்முறடப்ீது ஸ்பாட்டில் இருந்்டலதா,
முதடாளித்துவ ஸ்கீது ஸ்பயினின் பிராந்தினிய ஒருடுத்த வன்முறரும்பிய சாமப்ீது ஸ்பாடு என்ற
நிடுத்த வன்முறடப்ீது ஸ்பாட்டில்
இருந்்டலதா
அல்ட,
ஒரு
்டலசாசலிச
சர்வ்டலதசவாத முன்்டலனாக்கின் அடித்தளத்தில் ஸ்கீது ஸ்பயினிலும்
ரும்பிய சாமற்றும் ஐ்டலராப்ீது ஸ்பா முழுவதிலும் உள்ள கதாழிடாளர்கடுத்த வன்முறள
ஐக்கினியப்ீது ஸ்படுத்தி ்டலீது ஸ்பாராடுவதற்காக, கதாழிடாள வர்க்க
நிடுத்த வன்முறடப்ீது ஸ்பாட்டிலிருந்து, இடதிலிருந்து எதிர்க்கி்டலறாம்.
கட்டடான் சுதந்திரத்திற்கு எதிராக இன்று அணிதிரட்டப்ீது ஸ்பட்டு
வருகின்ற இ்டலத அரசு எந்திரமும் வடதுசாரி கூறுீது ஸ்பாடுகளும்,
ரும்பிய சாமத்தினிய கிதில் நுழைக்கிலும் அதற்கு அப்ீது ஸ்பாலும் ஏகாதிீது ஸ்பத்தினிய
்டலீது ஸ்பார்களில் ீது ஸ்பங்்டலகற்ீது ஸ்பதற்கும் ரும்பிய சாமற்றும் 2008 க்குப் பின்னர்
இருந்து ஸ்ீது ஸ்பானினிய ஸ்தாீது ஸ்பகத்தின் அடுத்த வன்முறனத்து பிரிவுகளாலும்
ஜனநடுத்த வன்முறடமுடுத்த வன்முறறப்ீது ஸ்படுத்தப்ீது ஸ்பட்டுள்ள
கடுடுத்த வன்முறரும்பிய சாமனியான
சிக்கன
திட்டநிரடுத்த வன்முறடத்
கதாடரவும்,
மீள்ஆயுதரும்பிய சாமனியரும்பிய சாமாக்கடுத்த வன்முறட
முன்்டலனாக்கி அழுத்தரும்பிய சாமளிக்கவும் வரவிருக்கும் ஜனநாட்களில்
ஒட்டுகரும்பிய சாமாத்த ஸ்ீது ஸ்பானினிய கதாழிடாள வர்க்கத்திற்கு எதிராக
நிடுத்த வன்முறடநிறுத்தப்ீது ஸ்படும்.
ஸ்கீது ஸ்பயின்
கதாழிடாளர்கள்
இந்த
கஜனநருக்கடியில்
சுனியாதீனரும்பிய சாமாக தடுத்த வன்முறடயீடு கசய்வதன் மூடரும்பிய சாமாக, அவர்களின்
வர்க்க ஜனநடன்கடுத்த வன்முறள வலியுறுத்த ்டலவண்டும். இதன் அர்த்தம்,
ரும்பிய சாமாட்ரிட்டின் ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறககடுத்த வன்முறள உறுதி்டலனியாடு எதிர்ப்ீது ஸ்பதும்,
ஐக்கினிய
ஐ்டலராப்பினிய
்டலசாசலிச
அரசுகளுக்குள்
கதாழிடாளர்களின்
ஸ்கீது ஸ்பயினுக்காகவும்,
சிக்கன

ககாள்டுத்த வன்முறககள் ரும்பிய சாமற்றும் ்டலீது ஸ்பாருக்கு எதிரான ஒரு கீது ஸ்பாதுவான
்டலீது ஸ்பாராட்டத்தில் தங்களுடன் இடுத்த வன்முறலத்து ககாள்வதற்காகவும்
கட்ட்டலடானினியாவில் உள்ள அவர்களின் வர்க்க ச்டலகாதர
ச்டலகாதரிகடுத்த வன்முறள வலியுறுத்துவதும் ஆகும்.
பிராந்தினிய முதல்வரான கார்கடஸ் புய்க்கடகரும்பிய சாமான்ட் (Carles
Puigdemont)
தடுத்த வன்முறடடுத்த வன்முறரும்பிய சாமயில்,
கட்டடான்
முதடாளித்துவ
வர்க்கத்தின் சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவான கன்டுத்த வன்முறன, கதாழிடாள
வர்க்கம் மீதான அதன் வி்டலராதத்தில் ரும்பிய சாமாட்ரிட் இல் உள்ள
அதன் வி்டலராதிகடுத்த வன்முறள விட எந்தவிதத்திலும் குடுத்த வன்முறறந்ததில்டுத்த வன்முறட.
உண்டுத்த வன்முறரும்பிய சாமயில் இப்்டலீது ஸ்பாடுத்த வன்முறதனிய இந்த சுதந்திர முனியற்சிடுத்த வன்முறனிய
அவர்கள் கதாடங்கினியதற்கான முக்கினிய காரல்டலரும்பிய சாம, சிக்கனக்
ககாள்டுத்த வன்முறககடுத்த வன்முறள ஜனநடுத்த வன்முறடமுடுத்த வன்முறறப்ீது ஸ்படுத்துவதில் அவர்கள் வகித்த
கசாந்த ீது ஸ்பாத்திரம் மீது அதிகரித்து வரும் சமூக எதிர்ப்டுத்த வன்முறீது ஸ்ப
திடுத்த வன்முறசதிருப்பி விடுவதற்்டலக ஆகும்.
சுனிய-நிர்லனியம் என்ற கீது ஸ்பனியரில், அவர்கள் தற்கீது ஸ்பருடுத்த வன்முறரும்பிய சாம்டலனியாடு
தங்களின் கசாந்த வர்க்க ்டலஜனநாக்கங்டுத்த வன்முறளப் பின்கதாடர்ந்து
வருகின்றனர்—அடுத்த வன்முறனத்திற்கும்
்டலரும்பிய சாமடாக
ரும்பிய சாமாட்ரிட்
ஒரு
ரும்பிய சாமத்தினியஸ்தராக ்டலசடுத்த வன்முறவனியாற்றாதவாறு, ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியம்
ரும்பிய சாமற்றும்
வாஷிங்டனுடன்
அவர்களின்
கசாந்த
உடன்ீது ஸ்படிக்டுத்த வன்முறககடுத்த வன்முறள ஏற்ீது ஸ்படுத்திக் ககாள்ள விரும்புகின்றனர்.
ஸ்கீது ஸ்பயினின் கசல்வச்கசழிப்பு குடுத்த வன்முறறந்த பிராந்தினியங்களுக்கு
உதவ கட்ட்டலடானினியா நிடுத்த வன்முறறனிய வரி வருவாய் வதில் நுழைங்கி
வருகிறது என்ீது ஸ்ப்டலத அவர்களின் பிரதான குற்றச்சாட்டுகளில்
ஒன்றாக உள்ளது.
ரும்பிய சாமாட்ரிட்
இன்
இரத்தந்்டலதாய்ந்த
ஒடுக்குமுடுத்த வன்முறறக்கு
விடுத்த வன்முறடயிறுப்ீது ஸ்பதில், ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியத்டுத்த வன்முறத ரும்பிய சாமத்தினியஸ்தம்
கசய்னிய முடுத்த வன்முறறயிட்டுள்ள புய்க்கடகரும்பிய சாமான்ட், கட்ட்டலடானினியாவின்
பிராந்தினிய ஜனநாடாளுரும்பிய சாமன்றம் அடுத்த திங்களன்று ஒரு சுதந்திர
பிரகடனம் மீது வாக்களிக்குகரும்பிய சாமன அறிவித்தார்.
இவ்விரு
ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறககளு்டலரும்பிய சாம,
கட்டடானிலும்
சரி
ஸ்கீது ஸ்பயினிலும் சரி, கதாழிடாள வர்க்கத்தின் ஜனநடன்கள்
ரும்பிய சாமற்றும்
அபிடாடுத்த வன்முறஷகளுக்கு
எதிர்முரலாக
உள்ளன
என்ீது ஸ்ப்டலதாடு, அடிப்ீது ஸ்படுத்த வன்முறடயில் ஜனஜனநானியக வி்டலராதரும்பிய சாமானதும்
ஆகும்.
முதடாவது விடனியத்டுத்த வன்முறதப் கீது ஸ்பாறுத்த வடுத்த வன்முறரயில், கட்டடான்
்டலதசினியவாதிகள் புரூகசல்ஸ், ்டலீது ஸ்பர்லின் ரும்பிய சாமற்றும் ீது ஸ்பாரீஸிற்கான
அவர்களின்
விசுவாசத்டுத்த வன்முறத
எடுத்துக்காட்ட
முனியன்று
வருகின்றனர். அதாவது ஐ்டலராப்ீது ஸ்பா எங்கிலும் உடுத்த வன்முறதில் நுழைக்கும்
ரும்பிய சாமக்கடுத்த வன்முறள வறுடுத்த வன்முறரும்பிய சாமக்குட்ீது ஸ்படுத்தினிய 2008 க்கு பிந்டுத்த வன்முறதனிய
கடுடுத்த வன்முறரும்பிய சாமனியான
சிக்கன
ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறககளுக்கு
தடுத்த வன்முறடடுத்த வன்முறரும்பிய சாம
தாங்கினியவர்களும், உடக அரங்கில் தங்களின் ஏகாதிீது ஸ்பத்தினிய
ஜனநடன்கடுத்த வன்முறள இன்னும் ஆக்்டலராஷரும்பிய சாமாக பின்கதாடர ஓர்
ஐ்டலராப்பினிய
இராணுவத்டுத்த வன்முறத
அபிவிருத்தி
கசய்து
ஐ்டலராப்ீது ஸ்பாடுத்த வன்முறவ மீள்இராணுவரும்பிய சாமனியப்ீது ஸ்படுத்த தற்்டலீது ஸ்பாது உறுதி
பூண்டிருப்ீது ஸ்பவர்களுரும்பிய சாமான, ஐ்டலராப்பினிய மூடதனத்தின் மிகவும்
சக்திவாய்ந்த பிரிவுகளுக்கு அவர்களின் விசுவாசத்டுத்த வன்முறத
எடுத்துக்காட்ட முனியல்கின்றனர்.
இரண்டாவது
ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறகடுத்த வன்முறனிய
கீது ஸ்பாறுத்த
வடுத்த வன்முறரயில்,
பிரிவிடுத்த வன்முறனடுத்த வன்முறனிய
கீது ஸ்பரும்ீது ஸ்பான்டுத்த வன்முறரும்பிய சாம
கட்டடானினியர்கள்
விரும்ீது ஸ்பவில்டுத்த வன்முறட என்ீது ஸ்படுத்த வன்முறத கருத்துக்கணிப்புகள் மீண்டும்
மீண்டும் எடுத்துக்காட்டியுள்ள நிடுத்த வன்முறடடுத்த வன்முறரும்பிய சாமகளின் கீழ, கட்டடான்
்டலதசினியவாதிகள்
அதற்கு
அழுத்தரும்பிய சாமளிக்க,
ஸ்கீது ஸ்பயினின்
ஜனஜனநானியக-வி்டலராத
தடுத்த வன்முறடயீடு
மீது
நிடவும்

புரிந்துககாள்ளத்தக்க ரும்பிய சாமக்கள் ்டலகாீது ஸ்பத்டுத்த வன்முறதச்
ககாள்ள முனியன்று வருகின்றனர்.

சாதகரும்பிய சாமாக்கிக்

ரும்பிய சாமாட்ரிட் ரும்பிய சாமற்றும் கட்டடான் இருதரப்பு ்டலதசினியவாதிகளும்
கவகுஜனங்கடுத்த வன்முறள
துருவமுடுத்த வன்முறனப்ீது ஸ்படுத்தி,
்டலதசினியவாத
முடுத்த வன்முறறயீடுகளுடன் அவர்களின் ்டலீது ஸ்பாட்டி முகாம்களுக்குப்
பின்னால் நிறுத்திக் ககாள்ள உத்்டலதசிக்கின்றன.
ஐபீரினிய தீீது ஸ்பகற்ீது ஸ்பத்டுத்த வன்முறத உள்ஜனநாட்டு ்டலீது ஸ்பாருக்குள் சிக்க டுத்த வன்முறவக்கும்
அீது ஸ்பானியகரரும்பிய சாமான
இத்தடுத்த வன்முறகனிய
அபிவிருத்திகடுத்த வன்முறள
முகங்ககாடுத்துள்ள,
கட்டடான்
ரும்பிய சாமற்றும்
ஸ்ீது ஸ்பானினிய
கதாழிடாளர்களின் ஒருமித்த தாரக ரும்பிய சாமந்திரரும்பிய சாமாக இருக்க
்டலவண்டினியது
—
கதாழிடாள
வர்க்கத்தின்
சுனியநிர்லனியத்திற்காக! என்ீது ஸ்பதாகும். ஸ்ீது ஸ்பானினிய ரும்பிய சாமற்றும் கட்டடான்
முதடாளித்துவ வர்க்கத்தின் சகட கன்டுத்த வன்முறனகளும் கதாழிடாள
வர்க்கத்தின்
ஜனநடன்கடுத்த வன்முறள
ஈவிரக்கமின்றி
எதிர்க்கின்றன
என்ீது ஸ்படுத்த வன்முறத புரிந்து ககாள்வதன் அடிப்ீது ஸ்படுத்த வன்முறடயில், கதாழிடாள
வர்க்கம் அதன் கசாந்த மூ்டலடாீது ஸ்பானியத்டுத்த வன்முறத முன்கனடுக்க
்டலவண்டும்.
கதாழிடாள வர்க்கம், கட்ட்டலடானினியாவிலிருந்து ஸ்ீது ஸ்பானினிய
ீது ஸ்பாதுகாப்பு
ீது ஸ்படுத்த வன்முறடகடுத்த வன்முறள
உடனடினியாக
திரும்ீது ஸ்ப
கீது ஸ்பற
்டலவண்டுகரும்பிய சாமன்ற
்டலகாரிக்டுத்த வன்முறக
உட்ீது ஸ்பட,
முதடாளித்துவ
ஸ்கீது ஸ்பயினின்
அதிகாரத்திற்குள்
கட்ட்டலடானினியாடுத்த வன்முறவ
ீது ஸ்படவந்தரும்பிய சாமாக
தக்க
டுத்த வன்முறவப்ீது ஸ்பதற்கான
எந்தகவாரு
முனியற்சிடுத்த வன்முறனியயும் ரும்பிய சாமற்றும் எல்டா முனியற்சிகடுத்த வன்முறளயும் எதிர்க்க
்டலவண்டும்.
தங்களின்
பிரிவிடுத்த வன்முறனவாத
திட்டங்கடுத்த வன்முறள
ஜனநடுத்த வன்முறடமுடுத்த வன்முறறப்ீது ஸ்படுத்த
ஸ்ீது ஸ்பானினிய
அரசின்
பிராந்தினிய
எந்திரத்டுத்த வன்முறதப்
ீது ஸ்பனியன்ீது ஸ்படுத்துவதற்கான
கட்டடான்
முதடாளித்துவ
வர்க்கத்தின்
முனியற்சிகடுத்த வன்முறள
கட்டடான்
கதாழிடாளர் எதிர்க்க ்டலவண்டும் என்ீது ஸ்ப்டலதாடு, முதடாளித்துவ
வர்க்கத்தின் சகட கன்டுத்த வன்முறனகளது சிக்கன ககாள்டுத்த வன்முறககள்
ரும்பிய சாமற்றும்
்டலீது ஸ்பார்-சார்ீது ஸ்பான
திட்டநிரடுத்த வன்முறட
சவால்கசய்வதில்
ஸ்கீது ஸ்பயின் எங்கிலுரும்பிய சாமான கதாழிடாளர்களுடன் அணிதிரள
்டலவண்டும்.
கதாழிடாளர்களும் இடுத்த வன்முறளஞர்களும் இந்த சுனியாதீனரும்பிய சாமான
வர்க்க மூ்டலடாீது ஸ்பானியத்திற்காக ்டலீது ஸ்பாராடுடுத்த வன்முறகயில்,
்டலீது ஸ்பாட்டி
முதடாளித்துவ கன்டுத்த வன்முறனகளில் ஒன்றுட்டலனா அல்டது இரண்டு
தரப்புடனு்டலரும்பிய சாமா
கதாழிடாள
வர்க்கத்டுத்த வன்முறதப்
பிடுத்த வன்முறலத்து
டுத்த வன்முறவப்ீது ஸ்பதற்காக, ீது ஸ்பப்்டலடாவாத International Viewpoint ்டலீது ஸ்பான்ற
ீது ஸ்பல்்டலவறு ்டலீது ஸ்பாலி-இடது சக்திகளின் முனியற்சிகள் குறித்து
எச்சரிக்டுத்த வன்முறகனியாக
இருக்க
்டலவண்டும்.
கட்டடான்
்டலதசினியவாதிகளுக்கு ஒரு முற்்டலீது ஸ்பாக்கான மூடிரும்பிய சாமடுத்த வன்முறறப்டுத்த வன்முறீது ஸ்ப
வதில் நுழைங்குவது, கீது ஸ்பாகட்டலரும்பிய சாமாடுத்த வன்முற கீது ஸ்பருடுத்த வன்முறரும்பிய சாம ீது ஸ்பாராட்டுவது ஆகினிய
முனியற்சிகளும்
இதில்
உள்ளடங்கும்.
இரண்டாவதாக
கூறப்ீது ஸ்பட்டதானது (அதாவது கீது ஸ்பாகட்டலரும்பிய சாமாஸ்), ஸ்ீது ஸ்பானினிய அரசு
துண்டாடப்ீது ஸ்படாரும்பிய சாமல் காப்ீது ஸ்பாற்றும் கீது ஸ்பாருட்டு ஒரு ரும்பிய சாமாற்று
அரசாங்கத்டுத்த வன்முறத முதடாளித்துவ வர்க்கத்திற்கு வதில் நுழைங்க, ரும்பிய சாமக்கள்
கட்சி அரசாங்கத்தின் ஒடுக்குமுடுத்த வன்முறறடுத்த வன்முறனிய வர்டலவற்றுள்ள
்டலசாசலிஸ்ட் கட்சிடுத்த வன்முறனிய தன்னுடன் கூட்டு ்டலசர ்டலவண்டுகரும்பிய சாமன
அறிவுறுத்துவதன் மூடம், ஸ்ீது ஸ்பானினிய முதடாளித்துவத்திற்கு
அது மீண்டும் அதன் விசுவாசத்டுத்த வன்முறத நிரூபித்துள்ளது.
இப்்டலீது ஸ்பாடுத்த வன்முறதனிய இந்த கஜனநருக்கடினியானது, பிராங்்டலகாவுக்கு
பிந்டுத்த வன்முறதனிய ீது ஸ்படவீனரும்பிய சாமான ஆட்சிக்கும் ரும்பிய சாமற்றும் ஸ்ீது ஸ்பானினிய
முதடாளித்துவத்திற்கும் ஒரு கதாழிடாள வர்க்க சவாடுத்த வன்முறட
தடுக்கும் ்டலஜனநாக்கில் கசய்னியப்ீது ஸ்பட்ட எதிர்புரட்சிகர-ஏற்ீது ஸ்பாட்டின்
ீது ஸ்பாகரும்பிய சாமாக, 1978 இல் ஸ்ராலினிசவாதிகள் ரும்பிய சாமற்றும் சமூக-

ஜனஜனநானியகவாதிகளின்
ஒத்துடுத்த வன்முறதில் நுழைப்புடன்
ரும்பிய சாமறுஒழுங்கு
கசய்னியப்ீது ஸ்பட்ட
ஸ்ீது ஸ்பானினிய
அரசின்
உண்டுத்த வன்முறரும்பிய சாமனியான
குலாம்சத்டுத்த வன்முறத
அம்ீது ஸ்படப்ீது ஸ்படுத்திக்
காட்டியுள்ளது.
இவ்வாரத்தின் சம்ீது ஸ்பவங்கள் எடுத்துக்காட்டி உள்ளவாறு, ஒரு
ஜனநாடாளுரும்பிய சாமன்ற
மூடுதிடுத்த வன்முறரயுடன்,
பிராங்்டலகா
ஸ்தாபித்த
ஒடுக்குமுடுத்த வன்முறற
எந்திர்டலரும்பிய சாம
இப்்டலீது ஸ்பாதும்
கீது ஸ்பருரும்பிய சாமளவிற்கு
்டலசதமின்றி நீடிக்கிறது.
ஆனால் இது கவறுரும்பிய சாம்டலன ஒரு ஸ்ீது ஸ்பானினிய கஜனநருக்கடி
கிடுத்த வன்முறடனியாது. இது ஒட்டுகரும்பிய சாமாத்த ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியத்டுத்த வன்முறத
சுற்றி வடுத்த வன்முறளத்துள்ள அடுத்த வன்முறரும்பிய சாமப்புரீதியிடான கஜனநருக்கடியின்
ீது ஸ்பாகரும்பிய சாமாகவும், விடுத்த வன்முறளவாகவும் இரண்டுரும்பிய சாமாகவும் உள்ளது,
அதாவது இது கீது ஸ்பருரும்பிய சாமந்தநிடுத்த வன்முறட ரும்பிய சாமற்றும் இரண்டாம் உடக
்டலீது ஸ்பாருக்குப்
பிந்டுத்த வன்முறதனிய
உடக
முதடாளித்துவத்தின்
மிகப்கீது ஸ்பரும் கஜனநருக்கடியில் ்டலவரூன்றி உள்ளது.
ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியரும்பிய சாமானது, ஒரு ஜனஜனநானியக ரும்பிய சாமற்றும் “சமூக”
ஐ்டலராப்ீது ஸ்பாவின்
சரும்பிய சாமாதானரும்பிய சாமான
ஒருங்கிடுத்த வன்முறலவு
என்ற
வாதங்கள், 2008 கஜனநருக்கடியின் தாக்குதல்களால் சிடுத்த வன்முறதந்து
்டலீது ஸ்பாயுள்ளன.
ஐ்டலராப்பினிய
ஒன்றினியம்
எவ்வாறானதாக
இருந்த்டலதா
அவ்வா்டலற அம்ீது ஸ்படப்ீது ஸ்பட்டு நிற்கிறது: அது ஐ்டலராப்பினிய
மூடதனத்தின் இடாீது ஸ்பங்கடுத்த வன்முறள அதிகரிப்ீது ஸ்பதற்கும், கதாழிடாள
வர்க்கத்டுத்த வன்முறத ஒடுக்குவதற்கும், உடகளாவினிய சந்டுத்த வன்முறதகள்
ரும்பிய சாமற்றும்
புவிசார்
அரசினியல்
கசல்வாக்கிற்காக
்டலீது ஸ்பாட்டியிடுவதற்கும்
ஒரு
கருவினியாகவும்,
அத்துடன்
்டலீது ஸ்பாட்டித்தன்டுத்த வன்முறரும்பிய சாம ரும்பிய சாமற்றும் மூ்டலடாீது ஸ்பானிய ஆதானியங்களுக்காக
்டலீது ஸ்பாட்டியிடுவதற்காக ஐ்டலராப்ீது ஸ்பாவின் எதிர்வி்டலராத ்டலதசினிய
ரும்பிய சாமற்றும் பிராந்தினிய முதடாளித்துவ கன்டுத்த வன்முறனகளுக்குரும்பிய சாமான ஒரு
அரங்கரும்பிய சாமாகவும் உள்ளது.
அடுத்தடுத்து கவற்றி கீது ஸ்பற்று வந்த ்டலசாசலிஸ்ட் கட்சி ரும்பிய சாமற்றும்
ரும்பிய சாமக்கள் கட்சி அரசாங்கங்கள் ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியத்துடன்
கருத்கதான்றி
ஜனநடுத்த வன்முறடமுடுத்த வன்முறறப்ீது ஸ்படுத்தி
உள்ள
சிக்கன
ககாள்டுத்த வன்முறககளால், ஸ்கீது ஸ்பயின் சீரழிக்கப்ீது ஸ்பட்டுள்ளது.
ஐ்டலராப்ீது ஸ்பா எங்கிலும் உள்ள கதாழிடாள வர்க்கம், அதன்
சமூக ரும்பிய சாமற்றும் ஜனஜனநானியக உரிடுத்த வன்முறரும்பிய சாமகள் மீதான தாக்குதடுத்த வன்முறட
கடுடுத்த வன்முறரும்பிய சாமனியாக எதிர்க்கின்றன. ஆனால் கதாழிற்சங்கங்கள்,
சமூக-ஜனஜனநானியக கட்சிகள், ஸ்ராலினிச கட்சிகள், முன்னாள்ஸ்ராலினிச கட்சிகள் ரும்பிய சாமற்றும்
்டலீது ஸ்பாலி-இடது
கட்சிகள்
திட்டமிட்டு
வர்க்க
்டலீது ஸ்பாராட்டத்டுத்த வன்முறத
ஜனநசுக்கி
உள்ளன.
அதிகாரத்தில் இருக்டுத்த வன்முறகயில், கவளி்டலவஷத்திற்கு "இடதாக"
காட்டிக்ககாள்ீது ஸ்படுத்த வன்முறவ
ஜனநடன்புரி
அரசில்
என்ன
எஞ்சியுள்ளன்டலவா அவற்டுத்த வன்முறற அழிக்க தாக்குமுகப்ீது ஸ்பாக
இருந்துள்ளன என்ீது ஸ்ப்டலதாடு, புடம்கீது ஸ்பனியர்்டலவாருக்கு எதிரான
தப்கீது ஸ்பண்லங்கடுத்த வன்முறள உண்டாக்கி கதாழிடாள வர்க்கத்டுத்த வன்முறதப்
பிளவுீது ஸ்படுத்த முடுத்த வன்முறனந்தன. கதாழிடாளர்களின் அதிருப்திடுத்த வன்முறனிய
வாய்மூட கசய்னிய முடினியாரும்பிய சாமல் எழும் எதிர்ப்பின் ்டலீது ஸ்பாது,
அடுத்த வன்முறவ ்டலீது ஸ்பாராட்டங்கடுத்த வன்முறளத் தனிடுத்த வன்முறரும்பிய சாமப்ீது ஸ்படுத்தினிய்டலதாடு, ஒரு
்டலதசினியவாத, முதடாளித்துவ-சார்ீது ஸ்பான, ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினிய
சார்ீது ஸ்பான முன்்டலனாக்கிற்குள் அவர்கடுத்த வன்முறள அடுத்த வன்முறடத்துள்ளன.
வி்டலசடரும்பிய சாமாக இவ்விடனியத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது சிரிசாவின்
அனுீது ஸ்பவரும்பிய சாமாகும்,
இந்த
்டலீது ஸ்பாலி-இடது
கட்சி,
சிக்கன
ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறகக்கான கதாழிடாள வர்க்க எதிர்ப்ீது ஸ்படுத்த வன்முறடயின் மீது
ஜனவரி 2015 இல் அதிகாரத்திற்கு வந்திருந்தது. தனிச்சலுடுத்த வன்முறக
ககாண்ட உனியர்ரும்பிய சாமட்ட வர்க்கங்களின் ஒரு கட்சினியாக, அது,

சிக்கன ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறககளுக்கு எதிராக ஐ்டலராப்பினிய கதாழிடாள
வர்க்கத்டுத்த வன்முறத அணிதிரட்டும் எந்தகவாரு முனியற்சிடுத்த வன்முறனியயும்
எதிர்த்ததுடன்,
ஐ்டலராப்பினிய
ஒன்றினியம்
எனும்
நிதி
மூடதனத்தின் நிதியினியல் கசல்வந்த தட்டுக்களதும் ரும்பிய சாமற்றும்
எ்டலதச்சதிகாரத்தினதும் கருவினியாக இருந்தது. அவர்களின்
சிக்கன
ஜனநடவடிக்டுத்த வன்முறக
முடுத்த வன்முறறயீடுகடுத்த வன்முறள
சற்்டலற
மிதரும்பிய சாமாக்குவதற்கான
அவர்களின்
்டலவண்டு்டலகாள்கடுத்த வன்முறள
்டலீது ஸ்பர்லினும் புரூகசல் ரூசெல்ஸூம் நிராகரித்த்டலீது ஸ்பாது, சிரிசா திணித்த
கவட்டுக்கள், அதன் சமூக-ஜனஜனநானியக முன்்டலனாடிகள் ரும்பிய சாமற்றும்
கவளிப்ீது ஸ்படுத்த வன்முறடனியான
வடதுசாரி
முன்்டலனாடிகளது
கவட்டுக்கடுத்த வன்முறளயும் மிகவும் கடந்து கசன்றது.
கதாழிடாள வர்க்கம் அரசினியல்ரீதியில் முடங்கிப் ்டலீது ஸ்பாயுள்ள
நிடுத்த வன்முறடயில், சுருங்கிவரும் ்டலகக் (cake) ஒன்டுத்த வன்முறற துண்டிட்டு
ீது ஸ்பங்கிடுவதன்
மீது
்டலீது ஸ்பாட்டி
முதடாளித்துவ
வர்க்க
குழுக்களிடுத்த வன்முறட்டலனிய எழுந்துள்ள முன்பினும் அதிக கடுடுத்த வன்முறரும்பிய சாமனியான
்டலரும்பிய சாமாதல்களால் ஐ்டலராப்ீது ஸ்பா குலாம்சப்ீது ஸ்பட்டுள்ள நிடுத்த வன்முறடயில்,
அங்்டலக ்டலதசினியவாத சக்திகள் மீட்டுயிர் கீது ஸ்பற்றுள்ளன,
அவற்றில்
ீது ஸ்பட
கவளிப்ீது ஸ்படுத்த வன்முறடனியாக
ஜனநவ-ீது ஸ்பாசிசவாத
குலாம்சத்டுத்த வன்முறதக் ககாண்டுள்ளதுடன்,
அவற்றால் சமூக
அதிருப்திடுத்த வன்முறனிய சாதகரும்பிய சாமாக்கி ககாள்ளவும் முடிந்துள்ளது.
இரண்டு உடக ்டலீது ஸ்பார்கள், கீது ஸ்பருரும்பிய சாமந்த நிடுத்த வன்முறட ரும்பிய சாமற்றும்
ீது ஸ்பாசிசத்திற்கு
இட்டுச்
கசன்ற
இந்த
இடாீது ஸ்பகர
அடுத்த வன்முறரும்பிய சாமப்புமுடுத்த வன்முறறயின்
இன்றினியடுத்த வன்முறரும்பிய சாமனியா
முரண்ீது ஸ்பாடுகள்
அவர்களிடுத்த வன்முறட்டலனிய
மீண்டும்
புத்துயிர்ப்ீது ஸ்படுத்த வன்முறடடுத்த வன்முறகயில்,
ஐ்டலராப்பினிய முதடாளித்துவம் கண்கூடாக்டலவ அதன் அடியில்
அழுகிக் ககாண்டிருக்கிறது.
ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியம் எனும் 21 ஆம் நூற்றாண்டு
டுத்த வன்முறீது ஸ்பத்தினியக்கார கூடத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பில், கதாழிடாள
வர்க்கம் அதன் கசாந்த மூ்டலடாீது ஸ்பானியத்டுத்த வன்முறத முன்கனடுக்க
்டலவண்டும்: அதாவது, ஐக்கினிய ஐ்டலராப்பினிய ்டலசாசலிச
அரசுகளுக்கான ்டலீது ஸ்பாராட்டத்தில், ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியத்திற்கு
எதிராகவும், அதில் உள்ளடங்கியுள்ள சகட வடதுசாரி
அரசாங்கங்கள்,
ஐ்டலராப்பினிய
வங்கிகள்
ரும்பிய சாமற்றும்
கீது ஸ்பருவணிகங்கள் என
இவற்றிற்கு
எதிராகவும்
ஒரு
கீது ஸ்பாதுவான ்டலீது ஸ்பாராட்டத்தில் கதாழிடாளர்கடுத்த வன்முறள அணிதிரட்டி,
கதாழிடாள வர்க்கத்தின் ஒரு எதிர்-தாக்குதடுத்த வன்முறட அபிவிருத்தி
கசய்னிய ்டலவண்டும். கதாழிடாளர்களின் ஐ்டலராப்ீது ஸ்பாவானது,
சமூக-கீது ஸ்பாருளாதார வாழடுத்த வன்முறவ கதாழிடாள வர்க்கம் மீதான
சுரண்டடுத்த வன்முறட அதிகரிப்ீது ஸ்பதற்காக அல்டாரும்பிய சாமல், கீது ஸ்பாருளாதார
ஒருங்கிடுத்த வன்முறலப்பு ரும்பிய சாமற்றும் கதாழில்நுட்ீது ஸ்ப முன்்டலனற்றங்கடுத்த வன்முறள
ீது ஸ்பனியன்ீது ஸ்படுத்தி உடுத்த வன்முறதில் நுழைக்கும் ரும்பிய சாமக்களின் ஜனஜனநானியக கட்டுப்ீது ஸ்பாட்டின்
கீழ,
சமூகத்
்டலதடுத்த வன்முறவகடுத்த வன்முறள
பூர்த்தி
கசய்வதற்காக
ரும்பிய சாமறுஒழுங்கடுத்த வன்முறரும்பிய சாமக்க ீது ஸ்பனியன்ீது ஸ்படுத்தும்.
ஸ்கீது ஸ்பயினில்
இந்த
சமூக
சர்வ்டலதசினியவாத
மூ்டலடாீது ஸ்பானியத்திற்கான
்டலீது ஸ்பாராட்டத்திற்கு,
ஏகாதிீது ஸ்பத்தினிய
ஐ்டலராப்பினிய ஒன்றினியத்தால் ஒப்புதல் வதில் நுழைங்கப்ீது ஸ்பட்டு ரும்பிய சாமாட்ரிட்
அரசாங்கத்தால்
கட்டவிழத்துவிடப்ீது ஸ்பட்ட
வன்முடுத்த வன்முறறக்கு
எதிரான சரும்பிய சாமரசரும்பிய சாமற்ற எதிர்ப்பு, அவசினியரும்பிய சாமாகிறது.
இந்த அடித்தளத்தில் ரும்பிய சாமட்டுந்தான், கட்டடான் முதடாளித்துவ
வர்க்க ்டலதசினியவாதிகளுக்கு எதிராக அவசினியப்ீது ஸ்படும் அரசினியல்
்டலீது ஸ்பாராட்டத்டுத்த வன்முறத கதாடுக்க முடியும், இவ்விதத்தில் ரும்பிய சாமட்டுந்தான்
ஒரு
சர்வ்டலதசினியவாத
்டலஜனநாக்குநிடுத்த வன்முறடக்கு
கதாழிடாள
வர்க்கத்தின்
முற்்டலீது ஸ்பாக்கான
பிரிவுகடுத்த வன்முறளயும்
இடுத்த வன்முறளஞர்கடுத்த வன்முறளயும் அணிதிரட்ட முடியும்.

