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மக்ரரோனும் ர பேஸ்புக்கும் பிரோன்சில் சமூக
ஊடக தணிக்க்ககக்கோன கூட்டுத் திட்டத்க்கத
அறிவிக்கின்றனர
By Alex Lantier,
பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் பிரெ ஜனான்சின் நவஒத்துதுழ்துழைப்புவ ஜனாத சர்வ ஜனாதிர்வாதிக ஜனாரி பிலிப் ரபத்த ஜனாதுழஜனப் புர்வாதிகழ்ந்துதுழரெத்ததன்
மூலம, பிரெ ஜனான்சிலும அதற்கு அப்ப ஜனாலும உதுழ்துழைக்கும ி இமக்ர்வாதிகளிதுழஉழைக்கும் மக்களிடைல் மக்ரை
ரவறுப்துழபத் தூண்டிவிட்டு ஒரு வ ஜனாரெத்திற்கும குதுழவாரத்திற்கும் குறைந்த ந ஜனாட்ர்வாதிகளுக்குப்
பின்ஜனர், திங்ர்வாதிகளன்று அவர் பிரெ ஜனான்சில் சமூர்வாதிக ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிக தணிக்துழர்வாதிக குறித்து
திட்உழைக்கும் மக்களிடைமிஉழைக்கும் மக்களிடை ல் மக்ரபஸ்புக்குஉழைக்கும் மக்களிடைன் சந்திப்புர்வாதிகள் நஉழைக்கும் மக்களிடைத்திஜன ஜனார்.
ப ஜனாரிஸில் யுரஜனஸ்ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாவ ஜனால் (UNESCO) ஏற்ப ஜனாடு ரசய்ைப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை இதுழ்ட இணைை
ஆளுதுழி இமக்ர்வாதிக ஜனாஜன உத்தில் மக்ரை ஜனார்வாதிகபூர்வ ல் மக்ரபரெதுழவயில் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் ல் மக்ரபசுதுழர்வாதிகயில்,
இதுழ்ட இணைை ல் மக்ரபச்சு சுதந்திரெ பைன்ப ஜனாட்டின் ர்வாதிக ஜனாரெ்ட இணைி இம ஜனார்வாதிக உலர்வாதிகம ல் மக்ரபரெழிவின்
விளிமபில் இருப்பத ஜனார்வாதிக வ ஜனாதிட்உழைக்கும் மக்களிடை ஜனார். இதுழ்ட இணைைம ஆரெமபத்தில் ஒரு
"அருதுழி இமை ஜனாஜன வ ஜனாய்ப்ப ஜனார்வாதிக" இருந்தது என்வாரத்திற்கும் குறை ஜனாலும, இப்ல் மக்ரப ஜனாது "அது
நி இமது ஜஜனந ஜனாைர்வாதிக சமூர்வாதிகங்ர்வாதிகளுக்கு ஓர் அச்சுறுத்தல ஜனார்வாதிகவும ி இம ஜனாறி
வருகிவாரத்திற்கும் குறைது,” என்வாரத்திற்கும் குறை ஜனார்.
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் "அந ஜனாி இமல் மக்ரதை" இதுழ்ட இணைை பைன்ப ஜனாட்துழஉழைக்கும் மக்களிடைக் ர்வாதிகண்டித்ததுஉழைக்கும் மக்களிடைன்,
“இதுழ்ட இணைைம
நமதுழி இம
ஸ்திரெமின்துழி இமப்படுத்துவதற்ர்வாதிக ஜனார்வாதிக
நி இமது
ஜஜனந ஜனாைர்வாதிகங்ர்வாதிகளுக்குள் சர்வ ஜனாதிபத்திை ஆட்சிர்வாதிகள ஜனால் பைன்படுத்தப்பட்டு
வருகிவாரத்திற்கும் குறைது,”
என்று
எச்சரித்த ஜனார்.
ரநறிமுதுழவாரத்திற்கும் குறைப்படுத்தப்பஉழைக்கும் மக்களிடை ஜனாத
"ர்வாதிகலில் மக்ரப ஜனார்னிை ஜனா இதுழ்ட இணைைம" எஜனப்படுவதற்கும ர்வாதிகடுதுழி இமை ஜனார்வாதிக தணிக்துழர்வாதிக
ரசய்ைப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை "சீஜன இதுழ்ட இணைைத்திற்கும" இதுழஉழைக்கும் மக்களிடைல் மக்ரை ஒரு மூன்வாரத்திற்கும் குறை ஜனாவது
வழிதுழைக் ர்வாதிகண்உழைக்கும் மக்களிடைறியுி இம ஜனாறு பிரெ ஜனான்சுக்கு அவர் அதுழ்துழைப்பு விடுத்த ஜனார்.
இதன் விதுழளவ ஜனார்வாதிக, 2019 இன் ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைக்ர்வாதிகத்தில் இருந்து ஆரெமபித்து ஆறு
ி இம ஜனாதங்ர்வாதிகளுக்கு, "இஜனவ ஜனாத, யூத-எதிர்ப்புவ ஜனாத, ஓரிஜனச் ல் மக்ரசர்க்துழர்வாதிக அல்லது
ப ஜனாலிைல்"
ல் மக்ரபச்சுக்ர்வாதிகதுழளத்
தணிக்துழர்வாதிக
ரசய்வதற்கு
ல் மக்ரபஸ்புக்
பைன்படுத்தும ர்வாதிகருவிர்வாதிகதுழளப் பிரரெஞ்சு அதிர்வாதிக ஜனாரிர்வாதிகளும அணுகும
வதுழர்வாதிகயில், அவர்ர்வாதிகள் ல் மக்ரபஸ்புக் உஉழைக்கும் மக்களிடைன் ஒரு கூட்டு திட்உழைக்கும் மக்களிடைத்துழதச்
ரசைல்படுத்த உள்ளஜனர். “இதுத ஜனான் முதல்முதுழவாரத்திற்கும் குறை. இது, ந ஜனான்
ஆதரிக்கும கூட்டுவாரத்திற்கும் குறைவு அணுகுமுதுழவாரத்திற்கும் குறைர்வாதிகதுழள எடுத்துக்ர்வாதிக ஜனாட்டும விதி இம ஜனாஜன
மிர்வாதிகவும புதிை ஆரெ ஜனாய்ச்சி முதுழவாரத்திற்கும் குறை,” என்பதுழதயும அவர் ல் மக்ரசர்த்துக்
ரர்வாதிக ஜனாண்உழைக்கும் மக்களிடை ஜனார்.
இத்திட்உழைக்கும் மக்களிடைம ஜஜனந ஜனாைர்வாதிக உரிதுழி இமர்வாதிகள் மீத ஜனாஜன ஓர் அடிப்பதுழஉழைக்கும் மக்களிடை
த ஜனாக்குதல ஜனாகும. ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் இதுழ்ட இணைை தணிக்துழர்வாதிக நஉழைக்கும் மக்களிடைவடிக்துழர்வாதிகயின்
இலக்கில்
இருப்பது
ரவளிந ஜனாட்டு
சர்வ ஜனாதிபத்திை
எதிரிர்வாதிகள்
முன்னிறுத்தும அச்சுறுத்தல் மக்ரல ஜனா அல்லது அதிவலது ரவறுப்பு
ல் மக்ரபச்சுக்ர்வாதிகல் மக்ரள ஜனா இல்துழல, ி இம ஜனாவாரத்திற்கும் குறை ஜனார்வாதிக ரப ஜனாதுவ ஜனார்வாதிக கூறுவத ஜனாஜன ஜனால் உள்ந ஜனாட்டில்
இஉழைக்கும் மக்களிடைதுச ஜனாரி அரெசிைல் எதிர்ப்பும, குறிப்ப ஜனார்வாதிக கூறுவத ஜனாஜன ஜனால் உலர்வாதிக
ல் மக்ரச ஜனாசலிச வதுழலத் தளமும ஆகும.
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் முன்நிறுத்திக் ர்வாதிக ஜனாட்டுவது ஆரெமபம முதல ஜனார்வாதிக இறுதி வதுழரெயில்
ரப ஜனாய் மூட்துழஉழைக்கும் மக்களிடைை ஜனார்வாதிக உள்ளதுஉழைக்கும் மக்களிடைன், ரப ஜனாலிஸ்-அரெசு தணிக்துழர்வாதிக முதுழவாரத்திற்கும் குறைதுழைக்
ர்வாதிகட்உழைக்கும் மக்களிடைதுழி இமப்பதற்ர்வாதிக ஜனாஜன ல் மக்ரப ஜனாலி-ஜஜனந ஜனாைர்வாதிக மூடிி இமதுழவாரத்திற்கும் குறைப்துழப வ்துழைங்ர்வாதிக ல் மக்ரந ஜனாக்ர்வாதிகம
ரர்வாதிக ஜனாண்டுள்ளது. இந்த நிர்வாதிகழ்ச்சில் மக்ரப ஜனாக்கு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா ி இமற்றும அரி இமரிக்ர்வாதிக ஜனா
இரெண்டிலும ரவகுவ ஜனார்வாதிக நஉழைக்கும் மக்களிடைந்து வருவதுஉழைக்கும் மக்களிடைன், அங்ல் மக்ரர்வாதிக உள்ள பிரெத ஜனாஜன
ரத ஜனாழில்நுட்ப நிறுவஜனங்ர்வாதிகள் இதுழ்ட இணைை தணிக்துழர்வாதிக ல் மக்ரி இமற்ரர்வாதிக ஜனாள்ளும
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ஆயிரெக் ர்வாதிக்ட இணைக்ர்வாதிக ஜனாஜன பணிை ஜனாளர்ர்வாதிகதுழளக் ரர்வாதிக ஜனாண்டுள்ளஜன. ல் மக்ரபச்சு
சுதந்திரெத்தின் ஒரு ி இமட்டுமீறிை முன்ி இம ஜனாதிரிை ஜனார்வாதிக ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் குறிப்பிட்உழைக்கும் மக்களிடை
"ர்வாதிகலில் மக்ரப ஜனார்னிை ஜனா இதுழ்ட இணைைம", உண்துழி இமயில், ரபருந்திரெள ஜனாஜன ி இமக்ர்வாதிகள் மீது
தணிக்துழர்வாதிக ல் மக்ரி இமற்ரர்வாதிக ஜனாண்டு வரும விரெல்விட்டு எண்்ட இணைக்கூடிை சக்தி
வ ஜனாய்ந்த ரபருநிறுவஜனங்ர்வாதிகள ஜனால் ரசைல்படுத்தப்படுகின்வாரத்திற்கும் குறைது.
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் குறிப்பிடுதுழர்வாதிகயில், ல் மக்ரபஸ்புக், "ரவறுப்பு ல் மக்ரபச்சுக்ர்வாதிகள் ி இமற்றும
அத்துமீறிை ல் மக்ரபச்சுக்ர்வாதிகளுக்கு எதிரெ ஜனாஜன ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்உழைக்கும் மக்களிடைத்தில் துல்லிைி இம ஜனாஜன
ி இமற்றும திஉழைக்கும் மக்களிடைி இம ஜனாஜன கூட்டு பரிந்துதுழரெர்வாதிகதுழளச் ரசய்ை, ல் மக்ரபஸ்புக்
வல்லுஜனர்ர்வாதிகளுஉழைக்கும் மக்களிடைன் இதுழ்ட இணைந்து ரசைல்பஉழைக்கும் மக்களிடை பணிக்ர்வாதிகப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை பிரரெஞ்சு
ரநறிமுதுழவாரத்திற்கும் குறைை ஜனாளர்ர்வாதிகளின் ஒரு குழுதுழவ விதுழரெவில் ஏற்ப ஜனாடு ரசய்யும,”
என்வாரத்திற்கும் குறை ஜனார்.
ல் மக்ரபஸ்புக்கிற்ர்வாதிக ஜனார்வாதிக அல்லது பிரரெஞ்சு அரெச ஜனாங்ர்வாதிகத்திற்ர்வாதிக ஜனார்வாதிக ரசைல்பட்டு
வருகின்வாரத்திற்கும் குறை உழைக்கும் மக்களிடைஜன் ர்வாதிக்ட இணைக்ர்வாதிக ஜனாஜன அந ஜனாி இமல் மக்ரதை நபர்ர்வாதிகள், சமூர்வாதிக ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிகங்ர்வாதிகளில்
இருந்து அவர்ர்வாதிகள் எந்த தர்வாதிகவல்ர்வாதிகதுழள அழிக்கிவாரத்திற்கும் குறை ஜனார்ர்வாதிகள் என்பதுழத
அறிவிக்ர்வாதிக ஜனாி இமல் மக்ரலல் மக்ரை அல்லது ரப ஜனாது ர்வாதிகண்ர்வாதிக ஜனாணிப்பு இல்ல ஜனாி இமல் மக்ரலல் மக்ரை,
ர்வாதிகண்முன்ஜன ஜனால் மக்ரலல் மக்ரை இந்த தணிக்துழர்வாதிக திட்உழைக்கும் மக்களிடைத்துழதச் ரசைல்படுத்த
இருக்கிவாரத்திற்கும் குறை ஜனார்ர்வாதிகள்.
ஒருவருதுழஉழைக்கும் மக்களிடைை
ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகள்
“ரவறுப்துழபத்
தூண்டுவத ஜனார்வாதிக, அத்துமீறுவத ஜனார்வாதிக" ரப ஜனாருள்ரர்வாதிக ஜனாள்ளல ஜனாம என்று வ ஜனாதிட்டு
அவற்துழவாரத்திற்கும் குறை நீக்குவதற்ர்வாதிக ஜனாஜன அவர்ர்வாதிகளின் அதிர்வாதிக ஜனாரெம, நதுழஉழைக்கும் மக்களிடைமுதுழவாரத்திற்கும் குறைைளவில்
எந்தரவ ஜனாரு அரெசிைல் ர்வாதிகருத்துழதயும அழிப்பதற்கு வ்துழைங்ர்வாதிகப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை
உரிி இமத்திற்கு ஒத்திருக்கிவாரத்திற்கும் குறைது. இது, ர்வாதிகருத்து சுதந்திரெத்தின் மீத ஜனாஜன ஓர்
அப்பட்உழைக்கும் மக்களிடைி இம ஜனாஜன த ஜனாக்குததுழல உள்ளஉழைக்கும் மக்களிடைக்கி உள்ளது.
பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி கூகுதுழளயும ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைர்பு ரர்வாதிக ஜனாண்டிருப்பத ஜனார்வாதிகவும,
இதுழ்ட இணைை ல் மக்ரதஉழைக்கும் மக்களிடைல் முடிவுர்வாதிகதுழளத் தணிக்துழர்வாதிக ரசய்ை கூகுள் பைன்படுத்தும
அல் மக்ரதல் மக்ரப ஜனான்வாரத்திற்கும் குறை ர்வாதிகருவிர்வாதிகதுழளப் ரபறுவதற்கு ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாரெப்பட்டிருப்பத ஜனார்வாதிகவும Le
Monde அறிவித்தது. பிரரெஞ்சு அரெசு நிரெ ஜனார்வாதிகரிக்கும ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகதுழள
நீக்குவதற்கு
"நிறுவஜனங்ர்வாதிகள்
நன்ஜனமபிக்துழர்வாதிகல் மக்ரை ஜனாடு
ரசைல்பட்டு
அவசிைி இம ஜனாஜன முைற்சிர்வாதிகதுழள ல் மக்ரி இமற்ரர்வாதிக ஜனாள்கின்வாரத்திற்கும் குறைஜனவ ஜனா இல்துழலை ஜனா என்பதுழத
ர்வாதிக ஜனாட்உழைக்கும் மக்களிடை" ரத ஜனாழில்நுட்ப நிறுவஜனங்ர்வாதிகளுக்கு இதுரவ ஜனாரு வழிை ஜனாகும என்று
எலில் மக்ரச ி இம ஜனாளிதுழர்வாதிக குறிப்பிட்டுள்ளது. கூகுள் இதுவதுழரெயில் பிரரெஞ்சு அரெசு
தணிக்துழர்வாதிகை ஜனாளர்ர்வாதிகளுஉழைக்கும் மக்களிடைன் ஒரு கூட்டுவாரத்திற்கும் குறைதுழவ அபிவிருத்தி ரசய்ை
ி இமறுத்துள்ளது.
ஆஜன ஜனால் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் விஉழைக்கும் மக்களிடை ஜனாப்பிடிை ஜனார்வாதிக இருந்த ஜனார். “எதிர்ர்வாதிக ஜனாலத்தில்
நிச்சைி இம ஜனார்வாதிக
அதிர்வாதிக
ரநறிமுதுழவாரத்திற்கும் குறைப்படுத்தல்
இருக்கும,”
என்று
திங்ர்வாதிகட்கி்துழைதுழி இம
ல் மக்ரபரெதுழவயில்
அறிவித்த
அவர்,
ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைர்ந்து
குறிப்பிடுதுழர்வாதிகயில், “ரவறுப்பூட்டும ல் மக்ரபச்சுக்ர்வாதிகள் அல்லது ல் மக்ரபச்சு சுதந்திரெம
குறித்த ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாட்ப ஜனாடுர்வாதிகதுழள தீர்ி இம ஜனானிப்பது ரபரிை நிறுவஜனங்ர்வாதிகளின் ல் மக்ரவதுழல
இல்துழல... ஆஜன ஜனால் (பலி இம ஜனாஜன சட்உழைக்கும் மக்களிடைபூர்வ ரப ஜனாறுப்புக்ர்வாதிகளுஉழைக்கும் மக்களிடைன்)
ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகதுழள எழுதுபவர்ர்வாதிகளுக்கும ி இமற்றும (யூடியூப் அல்லது ல் மக்ரபஸ்புக்
ல் மக்ரப ஜனான்வாரத்திற்கும் குறை) ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகதுழளப் பதிப்பிக்கும நிறுவஜனங்ர்வாதிகளுக்கும இதுழஉழைக்கும் மக்களிடைல் மக்ரை
அதுழவ ர்வாதிகருப்பு-ரவள்துழளை ஜனார்வாதிக இருகூவாரத்திற்கும் குறை ஜனார்வாதிக பிரிவதிலிருந்து ந ஜனாம தப்பிக்ர்வாதிக
ல் மக்ரவண்டும. இந்த ரபரிை நிறுவஜனங்ர்வாதிகள் எல்ல ஜனா ரப ஜனாறுப்புக்ர்வாதிகளில்
இருந்தும
விலகிக்
ரர்வாதிக ஜனாள்ளக்
கூஉழைக்கும் மக்களிடை ஜனாது.
இந்த
ர்வாதிகளங்ர்வாதிகள்

மீளபலப்படுத்தப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை ர்வாதிகஉழைக்கும் மக்களிடைதுழி இமப்ப ஜனாடுர்வாதிகதுழள ஏற்ர்வாதிக ல் மக்ரவண்டும, ஏரஜனன்வாரத்திற்கும் குறை ஜனால்
அதுழவ த ஜனான் ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகதுழளப் பரெப்புபதுழவை ஜனார்வாதிக உள்ளஜன,” என்வாரத்திற்கும் குறை ஜனார்.
1968 ல் மக்ரி இம-ஜூன் ரப ஜனாது ல் மக்ரவதுழலநிறுத்தத்தின் ல் மக்ரப ஜனாது ல் மக்ரவதுழலநிறுத்தம
ரசய்த ரபருந்திரெள ஜனாஜன ர்வாதிகமயூனிஸ்ட் ரத ஜனாழில ஜனாளர்ர்வாதிகதுழளக் கிரரெமளினின்
ர்வாதிகருவிர்வாதிகள் என்று ர்வாதிகண்உழைக்கும் மக்களிடைஜனம ரசய்த ச ஜனார்லஸ் டு ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாதுழல எதிரரெ ஜனாலிக்கும
விதத்தில்,
ரவளிந ஜனாட்டு
சர்வ ஜனாதிபத்திை
எதிரிர்வாதிகளிஉழைக்கும் மக்களிடைமிருந்து
ப ஜனாதுர்வாதிக ஜனாப்பதற்ர்வாதிக ஜனார்வாதிக தணிக்துழர்வாதிகதுழைக் ரர்வாதிக ஜனாண்டு ரசல்லும முைற்சி என்பது
ஓர் அரெசிைல் ல் மக்ரி இம ஜனாசடிை ஜனாகும. இஜனப்படுரர்வாதிக ஜனாதுழல ரசய்த யூதஎதிர்ப்புவ ஜனாதி ரபத்த ஜனாதுழஜன சமீபத்தில் புர்வாதிகழ்ந்துதுழரெத்திருந்த ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்,
இஜனவ ஜனாதத்திற்கு
எதிரெ ஜனார்வாதிக
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடுவதன் மீதிருக்கும
ஆழ்ந்த
அக்ர்வாதிகதுழவாரத்திற்கும் குறைை ஜனால் அவரெது தணிக்துழர்வாதிக நஉழைக்கும் மக்களிடைவடிக்துழர்வாதிகர்வாதிகள் உந்தப்பட்டு
இருப்பத ஜனார்வாதிக சித்தரிக்ர்வாதிக முைலும அளவுக்கு இருக்கிவாரத்திற்கும் குறைது அவரெது
முைற்சிர்வாதிகள்.
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா ி இமற்றும அரி இமரிக்ர்வாதிக ஜனா இரெண்டிலும, ரபருந்திரெள ஜனாஜன ி இமக்ர்வாதிகள்
மீது ல் மக்ரபஸ்புக் ி இமற்றும கூகுள் ர்வாதிகஉழைக்கும் மக்களிடைந்த ஆண்டு தணிக்துழர்வாதிக
நஉழைக்கும் மக்களிடைவடிக்துழர்வாதிகர்வாதிகதுழளத்
ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைங்கிஜன,
தச ஜனாப்தங்ர்வாதிகள ஜனார்வாதிக
நதுழஉழைக்கும் மக்களிடைமுதுழவாரத்திற்கும் குறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள
சமூர்வாதிக
ரசலவிஜனக்
குதுழவாரத்திற்கும் குறைப்பு
நஉழைக்கும் மக்களிடைவடிக்துழர்வாதிகர்வாதிகள் ி இமற்றும இரெ ஜனாணுவவ ஜனாத ரர்வாதிக ஜனாள்துழர்வாதிகர்வாதிகளுக்கு சர்வல் மக்ரதச
ரத ஜனாழில ஜனாள வர்க்ர்வாதிகத்தில் அதிர்வாதிகரித்து வரும அரெசிைல் எதிர்ப்ல் மக்ரப இதன்
இலக்கில் உள்ளது.
ர்வாதிகஉழைக்கும் மக்களிடைந்த ஆண்டு இதுழ்ட இணைை தணிக்துழர்வாதிகக்கு அதுழ்துழைப்புவிடுத்த ஒரு
ந ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடை ஜனாளுி இமன்வாரத்திற்கும் குறை ர்வாதிக ஜனாங்கிரெஸ் விவ ஜனாத அி இமர்வின் ல் மக்ரப ஜனாது, முன்ஜன ஜனாள் FBI
அதிர்வாதிக ஜனாரி
Clint
Watts
அறிவித்த ஜனார்:
“உள்ந ஜனாட்டு
ல் மக்ரப ஜனார்ர்வாதிகள்
துப்ப ஜனாக்கிச்சூடுர்வாதிகளுஉழைக்கும் மக்களிடைன் ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைங்குவதில்துழல, அதுழவ வ ஜனார்த்துழதர்வாதிகளில்
இருந்து ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைங்குகின்வாரத்திற்கும் குறைஜன. அரி இமரிக்ர்வாதிக ஜனாவில் அதன் ல் மக்ரப ஜனார் ஏற்ர்வாதிகஜனல் மக்ரவ
ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைங்கிவிட்உழைக்கும் மக்களிடைது. விதுழரெவில் வன்முதுழவாரத்திற்கும் குறைை ஜனாஜன ல் மக்ரி இம ஜனாதல்ர்வாதிகளுக்கு இட்டுச்
ரசன்று, எளிதில் பிளவுபட்உழைக்கும் மக்களிடை அரி இமரிக்ர்வாதிக அரெசுர்வாதிகள ஜனார்வாதிக நமதுழி இம
ி இம ஜனாற்வாரத்திற்கும் குறைக்கூடிை தர்வாதிகவல் கிளர்ச்சிர்வாதிகதுழள அஉழைக்கும் மக்களிடைக்குவற்கு இப்ல் மக்ரப ஜனாது ந ஜனாம
அதுழஜனவரும சமூர்வாதிக ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிக ல் மக்ரப ஜனார்க்ர்வாதிகளத்தில் ரசைல்பஉழைக்கும் மக்களிடை ல் மக்ரவண்டும. ...
சமூர்வாதிக ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிக பைஜனர்ர்வாதிகள் மீது ரப ஜனாழிைப்படும ரப ஜனாய் தர்வாதிகவல்
குண்டுர்வாதிகதுழள நிறுத்துவது என்பது, ல் மக்ரப ஜனாலிக் ர்வாதிகட்டுக்ர்வாதிகதுழதர்வாதிகதுழள
வினில் மக்ரை ஜனாகிக்கும அதுழி இமப்புர்வாதிகதுழள வ ஜனாய்மூஉழைக்கும் மக்களிடைச் ரசய்யும ல் மக்ரப ஜனாது ி இமட்டுல் மக்ரி இம
ரசய்ைப்பஉழைக்கும் மக்களிடை முடியும...” என்வாரத்திற்கும் குறை ஜனார்.
தணிக்துழர்வாதிகை ஜனாஜனது இஉழைக்கும் மக்களிடைதுச ஜனாரி எதிர்ப்துழப இலக்கு துழவத்துள்ளது என்பது
பிரெ ஜனான்சின் உத்தில் மக்ரை ஜனார்வாதிகபூர்வ வட்உழைக்கும் மக்களிடை ஜனாரெங்ர்வாதிகளுக்குப் பரெவல ஜனார்வாதிக ரதரியும.
ஜஜனவரி 2018 இல், பிரெபல ி இம ஜனாதயிதழ் Le Monde diplomatique இல் பிைர்
ரிமல் மக்ரபர் எழுதுதுழர்வாதிகயில் ல் மக்ரதஉழைக்கும் மக்களிடைல் முடிவுர்வாதிகளில் ரெஷ்ை அரெசு ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிகங்ர்வாதிகதுழளப்
பின்னுக்குத் தள்ளுவதற்ர்வாதிக ஜனாஜன கூகுள் ததுழலதுழி இம நிர்வ ஜனார்வாதிக ரசைலதிர்வாதிக ஜனாரி
எரிக் ஷிமித்தின் சூளுதுழரெதுழைக் குறித்து எழுதிஜன ஜனார். ல் மக்ரப ஜனார்-எதிர்ப்பு
வதுழலத் தளங்ர்வாதிகளின் வ ஜனாசர்வாதிகர்ர்வாதிகள் மீத ஜனாஜன இந்த தணிக்துழர்வாதிகயின் த ஜனாக்ர்வாதிகம
குறித்த WSWS இன் பகுப்ப ஜனாய்வுர்வாதிகதுழளச் சுட்டிக்ர்வாதிக ஜனாட்டிை அவர், இதுழ்ட இணைை
தணிக்துழர்வாதிகை ஜனாஜனது
“ி இமக்ர்வாதிகளுக்கு
இன்னும
சிவாரத்திற்கும் குறைப்ப ஜனார்வாதிக
தர்வாதிகவல்
அளிக்கில் மக்ரவாரத்திற்கும் குறை ஜனாம என்வாரத்திற்கும் குறை ரபைரில் பன்முர்வாதிகத்தன்துழி இமதுழைக் ரர்வாதிக ஜனான்று"
வருகிவாரத்திற்கும் குறைத ஜனா எஜன விஜனவிஜன ஜனார்.
அவர் எழுதிஜன ஜனார்: “சக்துழர்வாதிகர்வாதிகளிலிருந்து ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாதுதுழி இமதுழை எவ்வ ஜனாறு
நீக்குவது? 'கூகுள் அதன் ல் மக்ரதஉழைக்கும் மக்களிடைல் ரப ஜனாறியில் ரசய்த ி இம ஜனாற்வாரத்திற்கும் குறைங்ர்வாதிகள்
"அத்துமீறிை" தளங்ர்வாதிகதுழள அணுகுவதுழதத் தடுக்கும, அல் மக்ரதல் மக்ரவதுழளயில்
அது
இன்னும
கூடுதல ஜனார்வாதிக
"அதிர்வாதிக ஜனாரெபூர்வ
ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகதுழள"
ல் மக்ரி இமற்புவாரத்திற்கும் குறைத்திற்குக் ரர்வாதிக ஜனாண்டு வரெ ரசைல்படும என்று அந்நிறுவஜனத்தின்
ரப ஜனாறியிைல் துதுழவாரத்திற்கும் குறை துதுழ்ட இணை ததுழலவர் ரபன் ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாமஸ் ஏப்ரெல் 25 இல்
ரவளியிஉழைக்கும் மக்களிடைப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை ஓர் அறிக்துழர்வாதிகயில் குறிப்பிட்உழைக்கும் மக்களிடைதுழத, உலர்வாதிக ல் மக்ரச ஜனாசலிச
வதுழலத் தளத்தின் ஆண்ட்ல் மக்ரரெ ல் மக்ரஉழைக்கும் மக்களிடைி இமன் ி இமற்றும ல் மக்ரஉழைக்கும் மக்களிடைவிட் ல் மக்ரந ஜனார்த் எழுதிஜனர்
(wsws.org, ஆர்வாதிகஸ்ட் 2, 2017). ஓர் இதுழ்ட இணைை ஆய்வு நிறுவஜனத்துழதப்
பைன்படுத்தி, அந்த ட்ரரெ ஜனாட்ஸ்கிச வதுழலத் தளம புதிை ரி இமன்ரப ஜனாருள்

வழிமுதுழவாரத்திற்கும் குறை
அல்ர்வாதிக ஜனாரிதங்ர்வாதிகளின்
ப ஜனாதிப்துழப
அளவிட்உழைக்கும் மக்களிடைது,
அந்த
ரி இமன்ரப ஜனாருள்
வழிமுதுழவாரத்திற்கும் குறைர்வாதிகள்,
உள்ளபடில் மக்ரை,
ரசல்வ ஜனாக்ர்வாதிக ஜனாஜன
ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிகங்ர்வாதிகதுழள நமபத்தகுந்ததுழவை ஜனார்வாதிகவும, ி இம ஜனாற்று பத்திரிதுழர்வாதிகர்வாதிகதுழள
சந்ல் மக்ரதர்வாதிகத்திற்குரிைதுழவை ஜனார்வாதிகவும
ப ஜனார்க்கின்வாரத்திற்கும் குறைஜன.
'ர்வாதிகஉழைக்கும் மக்களிடைந்த
மூன்று
ி இம ஜனாதங்ர்வாதிகளில் ல் மக்ரச ஜனாசலிச, ல் மக்ரப ஜனார்-எதிர்ப்பு ி இமற்றும முற்ல் மக்ரப ஜனாக்கு வதுழலத்
தளங்ர்வாதிகளில் ப ஜனாரிைளவில ஜனாஜன வ ஜனாசர்வாதிகர்ர்வாதிகள் இ்துழைப்ப ஜனாஜனது, கூகுள் ல் மக்ரதஉழைக்கும் மக்களிடைல்ர்வாதிகள்
மூலி இம ஜனார்வாதிக வரும பைஜனர்ர்வாதிகளில் ரி இம ஜனாத்தி இம ஜனார்வாதிக 45 சதவீதம வீழ்ச்சிை ஜனால்
உண்உழைக்கும் மக்களிடை ஜனாக்ர்வாதிகப்பட்உழைக்கும் மக்களிடைது.'”
இந்த தணிக்துழர்வாதிக ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைர்ச்சிை ஜனார்வாதிக தீவிரெப்படுத்தப்பட்டு வருகிவாரத்திற்கும் குறைது.
தற்ரசைல ஜனார்வாதிகல் மக்ரவ ஜனா அல்லது, திங்ர்வாதிகளன்று ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் அவர் ல் மக்ரபஸ்புக்
தணிக்துழர்வாதிக திட்உழைக்கும் மக்களிடைத்தில் அறிவித்தவ ஜனாறு, ல் மக்ரவறுவிதத்தில் மக்ரல ஜனா, “சமூர்வாதிக
தரெமுதுழவாரத்திற்கும் குறைர்வாதிகதுழள" மீறிைத ஜனார்வாதிக கூறி ல் மக்ரபஸ்புக் சமூர்வாதிக ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிகத்திலிருந்து ஒரு
WSWS ர்வாதிகட்டுதுழரெதுழை நீக்கிைது.
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் ரசல்வ ஜனாக்கு விகிதம வரெல ஜனாற்று வீழ்ச்சிை ஜனார்வாதிக 21
சதவீதத்திற்கு சரிந்துள்ள நிதுழலயில் அவர் அவரெது தணிக்துழர்வாதிக
திட்உழைக்கும் மக்களிடைத்துழதத் ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைங்குகிவாரத்திற்கும் குறை ஜனார். "ரசல்வந்தர்ர்வாதிகளின் ஜஜன ஜனாதிபதி" எஜன அவர்
ரத ஜனாழில ஜனாள வர்க்ர்வாதிகத்த ஜனால் ர்வாதிகடிந்து ரர்வாதிக ஜனாள்ளப்படுகின்வாரத்திற்கும் குறை நிதுழலயில்,
முன்ரி இம ஜனாழிைப்பட்உழைக்கும் மக்களிடை பிற்ல் மக்ரப ஜனாக்கு எரிவ ஜனாயு வரி உைர்துழவ எதிர்த்து ட்ரெக்
ி இமற்றும ர்வாதிக ஜனார் ஓட்டுஜனர்ர்வாதிகள் நவமபர் 17 இல் பிரரெஞ்சு நர்வாதிகரெங்ர்வாதிகளில் ஒரு
திட்உழைக்கும் மக்களிடைமிட்உழைக்கும் மக்களிடை ப ஜனாரிை ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்உழைக்கும் மக்களிடைம ி இமற்றும ி இமறிைதுழல முர்வாதிகங்ரர்வாதிக ஜனாடுத்து,
அவரெது அரெச ஜனாங்ர்வாதிகம உைர் எச்சரிக்துழர்வாதிக நிதுழலயில் உள்ளது. 1968 ல் மக்ரி இமஜூன் ரப ஜனாது ல் மக்ரவதுழலநிறுத்தத்திலிருந்து ஐமபது ஆண்டுர்வாதிகளுக்குப்
பின்ஜனர், பிரெ ஜனான்சும ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவும ஒரு புரெட்சிர்வாதிகரெி இம ஜனாஜன ரவடிப்பின்
விளிமபில் உள்ளஜன.
இத்ததுழர்வாதிகை நிதுழலதுழி இமர்வாதிகளின் கீழ், ஊஉழைக்கும் மக்களிடைர்வாதிகங்ர்வாதிகளின் பல பிரிவுர்வாதிகள்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாஜன எதிர்ப்பின் ரவளிப்ப ஜனாடுர்வாதிகதுழள அரெசு தணிக்துழர்வாதிக
ரசய்ை ல் மக்ரவண்டுரி இமஜன ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாரி வருகின்வாரத்திற்கும் குறைஜன. ஒரு குறிப்பிஉழைக்கும் மக்களிடைத்தக்ர்வாதிக
ர்வாதிகட்டுதுழரெயில், La Voix du Nord, ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் குறித்த அதன் ரசய்திர்வாதிகளுக்கு
வரும வ ஜனாசர்வாதிகர்ர்வாதிகளின் இதுழ்ட இணைை ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகதுழள அது தணிக்துழர்வாதிக ரசய்து
வருவத ஜனார்வாதிக ரபருதுழி இமபீற்றி, அதன் ரச ஜனாந்த வ ஜனாசர்வாதிகர்ர்வாதிகதுழளக் ர்வாதிகண்டித்தது.
அது எழுதிைது, “இவ்விதத்தில், முதல ஜனாம உலர்வாதிக ல் மக்ரப ஜனார் நிதுழஜனவு
ரர்வாதிக ஜனாண்உழைக்கும் மக்களிடை ஜனாட்உழைக்கும் மக்களிடைத்திற்ர்வாதிக ஜனாஜன அவரின் ஒவ்ரவ ஜனாரு பை்ட இணைம குறித்த ஒவ்ரவ ஜனாரு
ர்வாதிகட்டுதுழரெயின் கீழ்,” “நீங்ர்வாதிகள் 'ி இமக்ர்வாதிகதுழள அலட்சிைப்படுத்துபவர்' என்றும
'ப்ட இணைக்ர்வாதிக ஜனாரெர்ர்வாதிகளுக்கு ி இமட்டுல் மக்ரி இம உதவுபவர்' என்றும கூறும ஜஜன ஜனாதிபதிக்கு
எதிரெ ஜனாஜன உழைக்கும் மக்களிடைஜன் ர்வாதிக்ட இணைக்ர்வாதிக ஜனாஜன ர்வாதிகருத்துக்ர்வாதிகள் ி இமற்றும அவி இமரிை ஜனாதுழதர்வாதிகதுழள
ந ஜனாங்ர்வாதிகள் அழித்துள்ல் மக்ரள ஜனாம. ... ஜஜன ஜனாதிபதி குறித்து ர்வாதிகருத்துதுழரெர்வாதிகளில்
வரும வன்முதுழவாரத்திற்கும் குறை ி இமட்உழைக்கும் மக்களிடைம முன்ரஜன ஜனாருல் மக்ரப ஜனாதும இல்ல ஜனாதளவில் உள்ளது.
அவரின்
ஒவ்ரவ ஜனாரு
நஉழைக்கும் மக்களிடைவடிக்துழர்வாதிகயும
எங்ர்வாதிகளின்
சமூர்வாதிக
வதுழலைதுழி இமப்புர்வாதிகளில்
நூற்றுக்
ர்வாதிக்ட இணைக்ர்வாதிக ஜனாஜன
ர்வாதிகருத்துதுழரெர்வாதிகதுழளத்
தூண்டுகிவாரத்திற்கும் குறைது, ரவறுப்பு ி இமற்றும வன்முதுழவாரத்திற்கும் குறைக்கு அதுழ்துழைப்பு விடுக்கிவாரத்திற்கும் குறைது.
பிறிஜிட் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் மூத்த சல் மக்ரர்வாதிக ஜனாதரெரின் ி இமரெ்ட இணைம குறித்த ர்வாதிகட்டுதுழரெ
பிரெசுரெத்துழதத் ரத ஜனாஉழைக்கும் மக்களிடைர்ந்து வந்த வன்முதுழவாரத்திற்கும் குறைை ஜனாஜன ப ஜனாலிைல்ரீதிை ஜனாஜன
ர்வாதிகருத்துதுழரெர்வாதிகதுழளக் குறிப்ப ஜனார்வாதிக ி இமவாரத்திற்கும் குறைக்ர்வாதிக முடிை ஜனாது.”
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்
ி இமற்றும
அதுல் மக்ரப ஜனான்வாரத்திற்கும் குறை
அரெச ஜனாங்ர்வாதிகங்ர்வாதிகள்
மீத ஜனாஜன
விி இமர்சஜனங்ர்வாதிகள ஜனாஜனது, அப ஜனாைர்வாதிகரெி இம ஜனாஜன ரவளிந ஜனாட்டு சர்வ ஜனாதிபத்திை
குளறுபடிர்வாதிகளின் ரவளிப்ப ஜனாடு அல்ல, ி இம ஜனாவாரத்திற்கும் குறை ஜனார்வாதிக ரத ஜனாழில ஜனாள வர்க்ர்வாதிகத்தில்
அதிர்வாதிகரித்து வரும நிை ஜனாைி இம ஜனாஜன சமூர்வாதிக ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாபத்தின் ரவளிப்ப ஜனாடுர்வாதிகள ஜனாகும.
சமூர்வாதிக ல் மக்ரர்வாதிக ஜனாபம ி இமற்றும வர்க்ர்வாதிக ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்உழைக்கும் மக்களிடைத்துழத ஒடுக்குவதற்கு, தணிக்துழர்வாதிக
ி இமற்றும அவசரெர்வாதிக ஜனால நிதுழல சட்உழைக்கும் மக்களிடைத்துழத பிரரெஞ்சு அரெசு ர்வாதிகருவிர்வாதிகள ஜனார்வாதிக
பைன்படுத்துவதுழதப் ப ஜனார்க்துழர்வாதிகயில், ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் இரெ ஜனாணுவ ர்வாதிகத ஜனாந ஜனாைர்வாதிகன்
பிலிப் ரபத்த ஜனான் ல் மக்ரி இமற்ப ஜனார்துழவயில் இருந்த ஒரு வதுழர்வாதிகை ஜனாஜன ஆட்சிக்குத்
திருமபும
ப ஜனாதுழதயில்
அது
பைணித்துக்
ரர்வாதிக ஜனாண்டிருப்பது
ரவளிப்படுகின்வாரத்திற்கும் குறைது.

