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லிய ோனோர்டோ விவகோரத்தின் அரசி ல் படிப்பினனகள் 

Peter Schwarz, 24 October 2013 

லிய ோனோர்டோ விவகோரம்” பிரோன்சின் சமூக மற்றும் அரசி ல் 

நிலைலமகளின்  தோர்த்தத்லத யதோலுரித்துக் கோட்டியிருக்கிறது. 15 வ து 

யரோமோ மோணவி ோன லிய ோனோர்டோ டிப்ரனி, ஜனோதிபதி பிரோன்சுவோ 

ஹோைண்டின் அரசோங்கத்தோல் தடுக்கப்பட்டு சசோந்த நோட்டுக்கு திருப்பி 

அனுப்பப்பட்டலமயும், அதலனத் சதோடர்ந்து நிகழ்ந்து வரும் மோணவர் 

ஆர்ப்போட்டங்களும், அலனத்து ஸ்தோபித அரசி ல் கட்சிகளுக்கும் பரந்த 

மக்களில் சபரும்போன்லமயினரின் உணர்வுகளுக்கும் இலடயிைோன பிளலவ 

அம்பைப்படுத்தியிருக்கிறது. 

அலனத்து யரோமோக்களும் பிரோன்லச விட்டு சவளிய றி கிழக்கு 

ஐயரோப்போவுக்கு சசல்ை யவண்டும் என்யற தோன் நம்புவதோகக் கூறியிருக்கும் 

உள்துலற அலமச்சர் மோனுவல் வோல்ஸின் புைம்சப ர்ந்யதோருக்கு எதிரோன 

சகோள்லககலள பரந்த மக்கள் எதிர்க்கின்றனர். லிய ோனோர்டோ 

விரும்பினோல் அவரது குடும்பத்லத விட்டு விட்டு அவர் மட்டும் பிரோன்சிற்கு 

திரும்பி படிப்லபத் சதோடரைோம் என்று சசன்ற வோர இறுதியில் ஹோைண்ட் 

சசய்த தலையீடோனது அவரது ஒட்டுசமோத்த அரசோங்கமும் இனவோதக் 

சகோள்லககளுக்கு ஆதரவோக இருப்பலதத் சதளிவோக்கி உள்ளது. 

ஹோைண்டுக்கு முன்னோல் அதிகோரத்தில் இருந்த வைது-சோரி ஜனோதிபதி 

நிக்யகோயைோ சோர்க்யகோசில ப் யபோையவ பிசரஞ்சு முதைோளித்துவத்தின், 

ஆட்சிக்கோன பிரதோன “இடது” கட்சி ோன ஹோைண்டின் யசோசலிஸ்ட் 

கட்சியும் (PS), நவபோசிச யதசி  முன்னணியின் (FN) வோக்கோளர்கலள 

சவன்சறடுக்கும் யநோக்குடனோன சகோள்லககலளத் தழுவிக் 

சகோண்டிருக்கிறது என்ற சவகுஜன உணர்வு சபருகி வருகிறது. 

ஹோைண்ட் யதர்தலில் சவற்றி சபறுவலத ஆதரித்த இடது முன்னணி 

(FdG) மற்றும் புதி  முதைோளித்துவ-எதிர்ப்பு கட்சி (NPA) யபோன்ற யபோலி-

இடது சக்திகள் சதோழிைோள வர்க்கத்லத முதைோளித்துவ ஆட்சிக்கு 

அடிபணி ச் சசய்வதில் ஆற்றி  பிற்யபோக்குத்தனமோன போத்திரத்லத இந்த 

நிகழ்வுகள் மீண்டுசமோருமுலற எடுத்துக் கோட்டுகின்றன. 

ஒரு புதி  அரசி ல் யநோக்குநிலை மற்றும் சதோழிைோள வர்க்கத்தின் ஒரு 

புதி  கட்சில க் கட்டிச ழுப்புவது குறித்த பிரச்சிலனல  இலவ 

தீவிரமோக முன்னுக்குக் சகோண்டுவருகின்றன. நவபோசிசத்திற்கு எதிரோன 

யபோரோட்டத்தில் முன்யனோக்கி  வழி குறித்த பிரச்சிலன இதற்கு முன்னதோக 

2002 ஆம் ஆண்டு ஜனோதிபதித் யதர்தலில் முன்னுக்கு வந்தது. 

அச்சம த்தில், யகோலிச ஜனோதிபதி ஜோக் சிரோக்கின் கீழ் ஐந்து வருடங்கள் 

பிரதமரோக யசலவ சசய்திருந்த யசோசலிஸ்ட் கட்சில  யசர்ந்த லிய ோனல் 

யஜோஸ்பன் ஜனோதிபதி யவட்போளரோக நிறுத்தப்பட்டலத எதிர்த்ததோல் 

தங்கலள ட்சரோட்ஸ்கிஸ்டுகள் என்று - யமோசடி ோக - கூறிக் சகோண்ட 

மூன்று யவட்போளர்களுக்கு கணிசமோன வோக்குகள் கிலடத்தன. ஆர்சைட் 

ைோகிய , ஒலிவிய  சபசசன்சசயனோ மற்றும் டோனி ல் குளுக்ஸ்லரன் 

ஆகி  மூவரும் யசர்ந்து சமோத்தமோக 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமோன 

வோக்குகலளப் சபற்றிருந்தனர். யஜோஸ்பன், யதசி  முன்னணி (FN) 

யவட்போளரோன யஜோன்-மரி லு சபன்னுக்கு அடுத்த மூன்றோவது 

இடத்லதய  பிடித்து சவளிய ற்றப்பட்டோர். 

“ட்சரோட்ஸ்கிஸ்டுகள்” என்று கூறி வர்கள் இறுதிக் கட்ட யதர்தலில் லு 

சபன்னுக்கு எதிரோக சிரோக்லக ஆதரித்து பதிலிறுப்பு சசய்தனர். 

சதோழிைோள வர்க்கம் யதர்தலைப் புறக்கணிக்க யவண்டும் என்று உைக 

யசோசலிச வலைத் தளம் எழுப்பி  குரலை அவர்கள் திட்டவட்டமோக 

நிரோகரித்தனர். 

ஒரு பரவைோன புறக்கணிப்புப் பிரச்சோரம் நடத்தப்பட்டிருந்தோல் “நடப்பு 
சமூக மற்றும் அரசி ல் ஒழுங்லக சவோல் சசய் க் கூடி  ஒரு 

முற்யபோக்கோன சமூக சக்தி இருக்கிறது என்பது பரந்த மக்களிடம் 

நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கும்” என்று அச்சம த்தில் உைக யசோசலிச வலைத் 

தளமும் நோன்கோம் அகிைத்தின் அலனத்துைகக் குழுவும் விளக்கின. 

அத்தலக சதோரு பிரச்சோரம் யதர்தலுக்குப் பின்னர் வரவிருந்த வர்க்கப் 

யபோரோட்டங்களுக்கு உலழக்கும் மக்கலள த ோர்படுத்தியிருக்கும். 

“சிரோக்குக்கு ஆதரவோய் வோக்களிப்பதன் கோரணம் லு சபன் சவற்றி சபற்று 

விடக் கூடோது என்பதற்கோக”  என்ற வோதத்லத நோங்கள் திட்டவட்டமோக 

நிரோகரித்யதோம். “சிரோக்குக்கும் லு சபன்னுக்கும் இலடயில் 

யகோட்போட்டுரீதி ோன அரசி ல் வித்தி ோசங்கள் ஏதும்  இல்லை” என்று 

நோங்கள் எழுதியனோம். “சிரோக்குக்கு போரி  வோக்குகள் கிலடப்பசதன்பது 
அவரது அரசி ல் அதிகோரத்லத சபருமளவில் வலுப்படுத்தி அலர 

யபோனபோர்டிச ஆளுலம ோக ஆக்கி விடும். அவர் அந்த அதிகோரத்லத 

சதோழிைோள வர்க்கத்தின் நைன்களுக்கு எதிரோக தோட்சண் மற்றுப் 

ப ன்படுத்துவோர்.” 

”சதோழிைோள வர்க்கம், போசிசத்துக்கு எதிரோன யபோரோட்டம் என்ற 

பற்றிச ரியும் பிரச்சிலன உட்பட ஒவ்சவோரு அரசி ல் பிரச்சிலனயிலுயம, 

ஒரு சு ோதீனமோன அரசி ல் நிலைப்போட்லடப் பற்றுவதும் தனது 

சு ோதீனமோன வலிலமல  அபிவிருத்தி சசய்வதும் அவசி மோக உள்ளது” 

என்பது தோன் லம மோன வரைோற்றுப் பிரச்சிலன என்று உைக யசோசலிச 

வலைத் தளம் வலியுறுத்தி து. 

உைக யசோசலிச வலைத் தளம் முன்கணித்தலதப் யபோையவ நிகழ்வுகள் 

அபிவிருத்தியுற்றன. புதிதோகத் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருந்த சிரோக் ஒரு வைது-

சோரி சதோழிைோள வர்க்க-வியரோதப் போலதல  பின்பற்றினோர் என்பயதோடு 

தனக்குப் பின்னோல் வந்த சோர்க்யகோசில ப் யபோையவ FN இன் 

சகோள்லககலள அதிகமோக ஏற்றுக் சகோண்டோர். பர்தோ அணிந்த 

முஸ்லீம்கலள அவர் தோக்கி யதோடு யரோமோ மற்றும் பிற புைம்சப ர்ந்த 

குழுக்கலளத் தண்டித்தோர். அவலர அடுத்து வந்த சோர்க்யகோசி ஒரு 



மூர்க்கமோன, ஏகோதிபத்தி  இரோணுவக் சகோள்லகல ப் பின்பற்றினோர்; 

பிரோன்லச மீண்டும் யநட்யடோ உத்தரவுக் கட்டலமப்புகளுக்குள் இழுத்துச் 

சசன்றோர்; அத்துடன் லிபி ோவுக்கு எதிரோன யபோருக்கு முன்மு ற்சி 

எடுத்தோர். 

யபோலி-இடது குழுக்கள் இன்னும் கூடுதைோக வைது யநோக்கி நகர்வதன் 

மூைம் பதிலிறுப்பு சசய்தன. சபசன்சசயனோவின் புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் 

லீக் (Revolutionary Communist League) தன்லன புதி  முதைோளித்துவ-

எதிர்ப்புக் கட்சி ோக உருமோற்றிக் சகோண்டு ட்சரோட்ஸ்கிசத்துடனோன 

சதோடர்லப பகிரங்கமோக நிரோகரித்தது. அப்யபோதிருந்து அக்கட்சி லிபி ோ, 

அதன்பின் சிரி ோவுக்கு எதிரோக ஏகோதிபத்தி  யபோர் முலனப்லப ஆதரித்து 

வந்திருக்கிறது. 

2012 ஜனோதிபதித் யதர்தலின் இரண்டோவது சுற்றில், சமயைோன்யசோனின் 

இடது முன்னணி சதோடங்கி NPA வலர ோன அலனத்து யபோலி-இடது 

குழுக்களுயம, சோர்க்யகோசியுடன் ஒப்பிடுலகயில் ஹோைண்ட் குலறந்த தீலம 

என்று கூறி ஹோைண்லட ஆதரித்தன. ஹோைண்டின் யதர்தல் சவற்றியில் 

அக்குழுக்களின் ஆதரவு முக்கி மோன போத்திரம் வகித்தது. 

ஆயினும், எதிர்போர்க்கத்தக்கவோயற, ஹோைண்ட் பிசிறின்றி சோர்க்யகோசியின் 

சகோள்லககலளத் தோன் பின்பற்றினோர். யரோமோ மற்றும் புைம் 

சப ர்ந்தவர்கள் மீதோன தோக்குதல்கலள தீவிரப்படுத்தினோர்; சிரி ோவுக்கு 

எதிரோன ஒரு புதி  ஏகோதிபத்தி ப் யபோருக்கு சநருக்கினோர், மற்றும் போரி  

சமூகத் தோக்குதல்கலளயும் யவலை சவட்டுகலளயும் சச ல்படுத்தினோர். 

ஒன்றலர ஆண்டுகள் கடந்து விட்ட நிலையில், ஹோைண்ட் சோர்க்யகோசில  

விட யமோசம் என்ற கருத்து தோன் அயநக பிசரஞ்சுத் சதோழிைோளர்களிடம் 

உருவோகியிருக்கிறது. இதில் அதிக இைோபமலடந்திருக்கும் கட்சி என்றோல் 

அது FN தோன். அரசோங்கத்தின் இனவோதக் சகோள்லககளோல் 

வலுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இக்கட்சி அயதசம த்தில் அரசோங்கத்தின் சமூகத் 

தோக்குதல்களுக்கு எதிரோனதோகக் கோட்டிக் சகோண்டிருக்கிறது. 

இந்த வைது-சோரி யநோக்குநிலைக்கு இருக்கக் கூடி  பரந்த எதிர்ப்லப 

லிய ோனோர்டோ விவகோரம் இப்யபோது சவளிக்சகோண்டு வந்திருக்கிறது. 

ஆயிரக்கணக்கோன இலளஞர்கள் தமது சகமோணவி ஒருவர் மிருகத்தனமோய் 

நடத்தப்பட்டதற்கு எதிரோக ஆர்ப்போட்டம் சசய்துள்ளனர். 

சநருப்லபத் தணிக்க மு லும் சபோருட்டு யபோலி-இடது அலமப்புகள் 

எல்ைோம் தலையீடு சசய்கின்றன. இந்த இ க்கத்லதக் கட்டுப்போட்டிற்குள் 

சகோண்டு வந்து, அதலனத் தடம்புரளச் சசய்து, அதலன யசோசலிஸ்ட் 

கட்சிக்கு சநருக்குதல் அளிப்பதற்கோன ஒன்றோகக் குலறத்து விடும் 

யநோக்கத்துடன் தோர்மீக சீற்றம்சகோண்ட ஆர்ப்போட்டங்களோக நடத்தி 

தடம்புரளச் சசய்வதில் இந்த அலமப்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று யபோட்டி 

யபோடுகின்றன. 

ஏயதோ ஒரு சிை அலமச்சர்கலள மோற்றி விட்டோல் அரசோங்கத்தின் 

தன்லமய ோ அல்ைது யசோசலிஸ்ட் கட்சியின் தன்லமய ோ மோறிவிடும் 

என்பது யபோை, சபசன்சசயனோவும் சமயைோன்யசோனும் வோல்ஸ் 

உடனடி ோக இரோஜினோமோ சசய் யவண்டு எனக் யகோரினோர்கள். 

சமூகப் பதட்டங்களுக்கு “ஒரு குடி ரசுத் தோக்குதலை”க் சகோண்டு 

பதிலிறுக்குமோறு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சசய்தித் சதோடர்போளரோன 

ஒலிவிய  டோர்டியகோல் ஜனோதிபதி ஹோைண்டுக்கு விண்ணப்பம் சசய்தோர். 

இந்த சந்தர்ப்பத்லத சுரண்டிக் சகோள்ள ஹோைண்ட் தவறி லம ோனது ஒரு 

“முக்கி மோன அரசி ல் மற்றும் தோர்மீகப் பிலழ”  என்று டோர்டியகோல் 

அறிவித்தோர். 

உண்லமயில், வோல்ஸ் மற்றும் ஹோைண்டின் சகோள்லக ஒரு “பிலழ”  
அல்ை. மற்ற அலனத்து முதைோளித்துவக் கட்சிகலளப் யபோையவ, ஆளும் 

வர்க்கத்தின் நைன்கலள போதுகோப்பதும், சதோழிைோள வர்க்கத்லத 

இனரீதி ோக மற்றும் வகுப்புரீதி ோக பிளவுபடுத்த முலனவதுமோய் இருக்கும் 

யசோசலிஸ்ட் கட்சியின் வர்க்க குணோம்சத்தில் இருந்து இது உத மோகிறது. 

ஐயரோப்போசவங்கிலும் இருக்கும் நோடுகளிைோன நிகழ்வுகளில் இது 

பிரதிபலிப்லபக் கோண்கிறது. அதில் மிக முக்கி மோனது, ஐயரோப்பி  

ஒன்றி த்தின் கரங்களில் சிக்கி கிரீஸ் சமூகப் சபருநோசத்லதச் சந்தித்து 

வரும் நிலைக்கு இலடயில் நவபோசிச யகோல்டன் யடோன் (சபோன் விடி ல்) 

அலமப்பு எழுச்சி கண்டிருப்பதோகும். 

அயதயபோை யசோசலிஸ்ட் கட்சில  இடது முன்னணி, NPA, மற்றும் பிற 

யபோலி-இடது அலமப்புகள் எல்ைோம் போதுகோப்பதும் கூட “தவறுதைோய்”  

அல்ை. இந்த அலமப்புகள் எல்ைோம் சதோழிைோள வர்க்கத்திற்கு அதிக 

குயரோதம் பலடத்ததோகி வருகின்ற வசதி ோன நடுத்தர-வர்க்க அடுக்குகலளப் 

பிரதிநிதித்துவம் சசய்பலவ ஆகும். இலவச ல்ைோம் வைது-சோரி 

முதைோளித்துவக் கட்சிகள் ஆகிவிட்டன, ஏகோதிபத்தி  முகோமின் பக்கம் 

சசல்ைச் சசல்ை - உதோரணமோக லிபி ோவுக்கு எதிரோன யபோருக்கு NPA 

இன் ஆதரலவச் சசோல்ைைோம் - அலவ தமது இடது நடிப்புகலளயும் கூட 

சகோஞ்சம் சகோஞ்சமோகக் லகவிட்டு வருகின்றன.  

சதோழிைோள வர்க்கத்தின் சமூக உரிலமகலளயும் அதன் கடந்த கோை சமூக 

சவற்றிகலளயும் போதுகோப்பது, யபோர் மற்றும் இரோணுவவோதத்லத 

நிரோகரிப்பது, அகதிகள் மற்றும் புைம்சப ர்ந்யதோரது போதுகோப்பு, யதசி  

முன்னணிக்கு எதிரோன யபோரோட்டம் - இந்த அத்தலன கடலமகளுயம 

ஒன்றுதிரண்டு யசோசலிஸ்ட் கட்சி, சதோழிற்சங்க அதிகோரத்துவம் மற்றும் 

அவற்றின் யபோலி-இடது போதுகோவல் அலமப்புகளில் இருந்து 

சு ோதீனப்பட்டு சதோழிைோள வர்க்கத்தின் ஒரு இ க்கம் அபிவிருத்தியுறுவது 

என்ற ஒரு விட த்லத முன்னவசி மோக்குகின்றன. 

சதோழிைோளர்கள் மற்றும் இலளஞர்கலள யதசி , மத மற்றும் இன 

எல்லைகள் அத்தலனல யும் தோண்டி ஐக்கி ப்படுத்துகின்ற ஒரு யசோசலிச 

யவலைத்திட்டத்தின் அடிப்பலடயிைோன ஒரு புதி  அரசி ல் கட்சில க் 

கட்டிச ழுப்புவது, அதோவது நோன்கோம் அகிைத்தின் அலனத்துைகக் குழுவின் 

ஒரு பிரிலவ பிரோன்சில் கட்டிச ழுப்புவது என்பயத முன்னவசி மோக 

இருக்கிறது 
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