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ஞாயிறன்று நடந்த பிரான்ான்சின் முதல் சுற்று பிரான்ாந்திய

ததர்தல்களில் ஆளும் த ா லிஸ்ட் கட்சி (PS) பெற்ற 21.85

 தவீத வாக்குகள,  ஜனாதிெதி பிரான்ான்சுவா தசாலாண்ாண்டின்
PS  அரான் ாங்கத்திற்கும்,  அதன் சிக்கன நடவடிக்கைகள் மககள

மற்றும் தொர் பகாளகைகள் மககளுக்கும் வழங்கப்ெட்ட ஒர
கடுகைகள் மமயான கண்டனமாகும்.  வாக்களிக்காததார் விகிதம்

50.17  தவீதமாக இரந்தது தொலாண்தவ, மரீன் லு பென்னின்
(FN)  நவ-ொசி வாத ததசிய முன்னணிக்கு கிகைகள் மடத்த 25.19

 தவீத வாக்குெதிவும் பிபரான்ஞ்சு அரான்சியல் ஸ்தாெகத்தின்
திவால்நிகைகள் மலாண்கைகள் மமகைகள் மய மற்றும் பெரந்திரான்ளான உழைக்குான உகைகள் மழக்கும்

மக்களின் ெரான்ந்த பிரிவினரிமிரந்து அது அன்னியப்ெட்டு
இரப்ெகைகள் மத எடுத்துக்காட்டுகிறது.

மத்திய-வலாண்து ஜனநாயகவாதிகள மற்றும் சுதயட்கைகள் ம களின்

 ங்கத்துடன் (UDI)  கூட்டணி த ர்ந்திரந்த முன்னாள
ெழகைகள் மமவாத ஜனாதிெதி நிக்தகாலாண்ா  ார்க்தகாசியின் மக்கள

இயக்கத்திற்கான யூனியன் (UMP),  29.4   தவீத
வாக்குகளுடன் முதலிடத்கைகள் மதப் பிடித்தது.  கடந்த ஆண்டின்

நகரான் கைகள் மெ மற்றும் ஐதரான்ாப்பிய ததர்தல்களில் பெற்றகைகள் மதப்
தொலாண்தவ,  முதல் சுற்றுக்குப் பின்னர் மீண்டும் முன்னணி

வகிக்கலாண்ாம் என்ற FN  இன் நம்பிக்கைகள் மகக்கு இது
ஏமாற்றமளித்துளளான உழைக்குது. UMP  மற்றும் அதனுடன் இகைகள் மன் இணைந்த

ெழகைகள் மமவாத கட்சிகள பமாத்தமாக 36   தவீத வாக்குககைகள் மளான உழைக்கு
பெற்றன.

எவ்வாறாயினும் உளளான உழைக்குாட்சி ததர்தல்களில் ெங்பகடுத்ததன்

மூலாண்மாக, FN, முன்னதாக அதன் பிரான் ன்னம் இல்லாண்ாத ெலாண்
ெகுதிகள உட்ெட பிரான்ான்ஸ் முழுவதும் தன்கைகள் மனத்தாதன

ஸ்தாபித்துக் பகாளளும் அதன் தநாக்கத்கைகள் மத எட்டியுளளான உழைக்குது.
ததர்தலுக்குரிய 98  பிரான்ாந்தியங்களில் FN  43  இல்

முன்னணியில் உளளான உழைக்குது, அத்துடன் அது நிர்வாக மட்டத்தில்
பிரான்ாந்தியங்களுக்கு கீதழ இரக்கும் பிரான்ான்சின் 2,054

உளளான உழைக்குாட்சிகளில் (cantons) 1,100  இல் இரான்ண்டாம் சுற்றில்
ெங்குெற்றும்.  Vaucluse,  Gard,  மற்றும் Aisne

பிரான்ாந்தியங்களின் மாவட்ட  கைகள் மெககளில் (conseils
d partementaux)é ,  அதுவும் முன்னர் PS  இன்

ஆதிக்கத்திலிரந்த Pas-de-Calais  மாவட்ட  கைகள் மெகளிலும்
கூட பெரம்ொன்கைகள் மமகைகள் மய பெறுபமன அது நம்ெ முடியும்.

ஸ்ரான்ாலினி  பிபரான்ஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCF),  ெசுகைகள் மம

கட்சி மற்றும் தஜான்-லூக் பமபலாண்ன்த ான் தொன்ற
த ா லிஸ்ட் கட்சியின் நீண்டகாலாண் அரான்சியல் கூட்டுக்களின்

வாக்குகளுடன் த ர்ந்து த ா லிஸ்ட் கட்சியின் வாக்குகள
பமாத்தமாக 36   தவீதமாக இரந்தது.  இது த ா லிஸ்ட்

கட்சியின் மீதும்,  தனிப்ெட்டரீதியில் தசாலாண்ாண்ட் மீதும் நிலாண்வும்
ஆழ்ந்த அதிரப்திக்கு  ான்று ெகிர்கிறது.  இத்தகைகள் மகய அதன்

நீண்டகாலாண் ொதுகாவலாண்ர்களின் வரிகைகள் ம யிலிரந்தவரான்கள கூட சிலாண்
குறிப்பிட இடங்களில் த ா லிஸ்ட் கட்சியிலிரந்து பிரிந்து

தொட்டியிட நிர்ெந்திக்கப்ெட்டிரந்தன.

எவ்வாறிரந்த தொதினும்,  ஏகைகள் மனய இடங்களில் த ா லிஸ்ட்
கட்சி அரான் ாங்கத்திற்கு அகைகள் மவ ஒர மாற்றீட்கைகள் மட பிரான்திநிதித்துவம்

ப ய்வதாக ொ ாங்குத்தனமாக பொய்யுகைகள் மரான்த்துக் பகாண்ட
தொதும்,  த ா லிஸ்ட் கட்சியுடன் ஒரங்கிகைகள் மன் இணைந்தத

தொட்டியிட்டன.  த ா லி  கட்சியுடன் மட்டுமின்றி,  அதன்
கூட்டினர் மீதும் ஆழமாக அவநம்பிக்கைகள் மக பகாண்டுளளான உழைக்கு

உகைகள் மழக்கும் மக்கள மீது இந்த ொ ாங்குத்தனம் மிகச
சிறியளான உழைக்குதவ தமலாண்ாதிக்கத்கைகள் மததய ப லுத்தியிரந்தது. 

மாவட்ட  கைகள் மெகளில் பவற்றிகைகள் மயத் தீர்மானிக்கும் உளளான உழைக்குாட்சிகளில்

நடக்கும் இரான்ண்டாம் சுற்று ததர்தல்கள, ஞாயிறன்று நகைகள் மடபெறும்.
“அகைகள் மனத்து இடங்களிலும் ததசிய முன்னணி பவற்றி

பெறுவகைகள் மதத் தடுக்க" UMP உடன் ஐக்கியப்ெடுமாறு த ா லிஸ்ட்
கட்சி தகைகள் மலாண்வர் கம்ெபடலிஸ் அகைகள் மழப்புவிடுத்துளளான உழைக்குார்,  பிபரான்ஞ்சு

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ததசிய ப யலாண்ாளான உழைக்குர் பியர் தலாண்ாரான்ன்டும்
அவ்வாறு ப ய்தார். 

பிரான்ாந்தியத்தின் உளளிரக்கும் ஒவ்பவார உளளான உழைக்குாட்சியும் ஒர

ஆண் மற்றும் ஒர பெண்கைகள் மன் இணை உளளான உழைக்குடக்கிய ஒர தஜாடிகைகள் மய
மாவட்ட  கைகள் மெகளுக்கு ததர்ந்பதடுக்கிறது.  அவர்கள பவவ்தவறு

கூட்டணி கட்சிககைகள் மளான உழைக்குச த ர்ந்தவர்களான உழைக்குாகவும் இரக்கலாண்ாம்.  ஒர
தஜாடி குகைகள் மறந்தெட் ம் 50   தவீத வாக்குகள பெற்றால்,  அது

முதல் சுற்றிதலாண்தய தநரான்டியாக ததர்ந்பதடுக்கப்ெடுகிறது.
இல்கைகள் மலாண்பயன்றால், அதிக வாக்குகள பெற்ற இரான்ண்டு தஜாடிகள

இரான்ண்டாம் சுற்று தொட்டிக்கு நகர்கின்றன. அவற்றுடன் பமாத்த
வாக்காளான உழைக்குர்களில் 12.5   தவீத எண்ணிக்கைகள் மகயில் வாக்குககைகள் மளான உழைக்குப்

பெற்ற எந்தபவார தஜாடிகளும் தொட்டியிடும். இதன் பொரள
என்னபவன்றால் உண்கைகள் மமயில் 50   தவீத வாக்காளான உழைக்குர்கதளான உழைக்கு

வாக்குெதிவு ப ய்துளளான உழைக்குனர் என்றால் அவர்களுக்கு 25   தவீத
வாக்குகள ததகைகள் மவப்ெடும். 

இந்த அடிப்ெகைகள் மடயில் த ா லிஸ்ட் கட்சி 524  உளளூரான்ாட்சிகளில்

இரந்து,  அதாவது பமாத்த எண்ணிக்கைகள் மகயில் ஒர கால் ெகுதி
இடங்களிலிரந்து,  பவளிதயறியது.  அது தற்தொது நிர்வகித்து

வரம் 61  பிரான்ாந்தியங்களில் சுமார் 20  இல் மட்டுதம பவற்றி
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பிரரெஞ்சு உள்ளாடஉள்ளாட்சி தேர்தட்சி தேர்ட்சி தேல்களில்
நவ-பஉள்ளாசிசவஉள்ளாதிகள் ரவற்றியடைகையிெற்றியடைடைகையிகயில்

தேர்தசஉள்ளாசலிஸ்ட் கட்சிக்கு புதிய தேர்தட்சி தேஉள்ளால்வ



பெறுவதற்காக தொட்டியிடுகிறது.  வரான்லாண்ாற்றுரீதியில் அதன்
ெலாண்மான இடங்களான உழைக்குாக இரந்த சுமார் 15 ஐ அது

இழந்துளளான உழைக்குது.  அதில் Nord,  Pas  de  Calais,  மற்றும்
Seine-et-Marne ஆகியகைகள் மவயும் அதில் உளளான உழைக்குடங்கும்.

வரான்விரக்கும் மாவட்ட  கைகள் மெகள (conseils

d partementaux),  é அவற்றின் அரான்சியல் வர்ன் இணைங்கள
என்னவாக இரந்தாலும்,  வரான்விரக்கும் காலாண்த்தில் ொரிய

பவட்டுக்ககைகள் மளான உழைக்கு திணிக்க உளளான உழைக்குன.  ததசிய அளான உழைக்குவில்
த ா லிஸ்ட் கட்சியால் திணிக்கப்ெட்ட வரான்வு-ப லாண்வு திட்ட

பவட்டுக்களின் காரான்ன் இணைமாக,  உளளூர் அரான் ாங்களுக்கான
அரான்சு மானியங்களில் சுமார் 11  பில்லியன் யூதரான்ா (12

பில்லியன் அபமரிக்க டாலாண்ர்)  அகற்றப்ெட உளளான உழைக்குன.  இது
ஆயிரான்க் கன் இணைக்கான கட்டுமானத்துகைகள் மற மற்றும்

மரத்துவத்துகைகள் மற பதாழிலாண்ாளான உழைக்குர்களின் தவகைகள் மலாண்நீக்கங்கள
உட்ெட, உளகட்டகைகள் மமப்பு மற்றும் சுகாதாரான் ெரான்ாமரிப்பின் மீது

ஒர தெரான்ழிவுகரான்மான தாக்கத்கைகள் மதக் பகாண்டிரக்கும். 

த ா லிஸ்ட் கட்சியிடமிரந்தும்,  அதன் அரான்சியல் மற்றும்
பதாழிற் ங்க ஆதரான்வாளான உழைக்குர்களிடமிரந்தும் பதாழிலாண்ாளான உழைக்குர்ககைகள் மளான உழைக்கு

பிரிக்கும் வர்க்க பிளான உழைக்குகைகள் மவ இந்த ததர்தல் முடிவு
பிரான்திெலிக்கிறது.  இந்த  க்திகள ொரிய தவகைகள் மலாண்நீக்கங்கள

மற்றும் ெத்து பில்லியன் யூதரான்ா  மூக ப லாண்வின
பவட்டுக்கள உட்ெட த ா லிஸ்ட் கட்சி மற்றும் ஐதரான்ாப்பிய

ஒன்றியத்தின் (EU)  சிக்கன நிகழ்சசிநிரான்ல் மீது பதாழிலாண்ாளான உழைக்கு
வர்க்கத்தின் ொரிய எதிர்ப்கைகள் மெ ஒடுக்க பதாடர்ந்து தவகைகள் மலாண்

ப ய்துளளான உழைக்குன.  பதாழிலாண்ாளான உழைக்கு வர்க்கத்தின் மீதான இந்த
அரான்சியல் ஒடுக்குமுகைகள் மற தான் ததசிய முன்னணிகைகள் மய ஒதரான்

எதிர்ப்பு  க்தியாக காட்டிக்பகாண்டு,  த ா லிஸ்ட் கட்சியின்
கடந்தகாலாண்த்கைகள் மத வீரான்ாதவ  வார்த்கைகள் மதஜாலாண்ங்களுடன்

விமர்சித்தும் மற்றும் புலாண்ம்பெயர்ந்ததார்-விதரான்ாத
தெரினவாதத்திற்கு அகைகள் மழப்புவிட்டும், வளான உழைக்குர்சசி அகைகள் மடவதற்கு

அனுமதிக்கிறது.

ததசிய முன்னணி முதல் இடத்திற்கு வரான் முடியாமல்
தொனதால் அவர்கள நிம்மதி அகைகள் மடந்திரப்ெதாக வாதிட்டு

த ா லிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள அந்த ததால்வியின் மீது—
அதாவது,  ெழகைகள் மமவாத UMP  முதல் இடத்கைகள் மதப்

பெற்றிரப்ெதன் மீது—பெரகைகள் மமெட்டுக் பகாளளான உழைக்கு
முகைகள் மனந்தனர். 

“தீவிரான் வலாண்து பிரான்ான்சில் முன்னணி அரான்சியல் அகைகள் மமப்பு
அல்லாண் …  நான் அதற்காக பெரகைகள் மமப்ெடுகிதறன்,
ஏபனன்றால் நான் தனிப்ெட்டரீதியில் அதற்காக கடுகைகள் மமயாக
தொரான்ாடிதனன்,” இது வால்ஸ் அறிவித்தது.  ததர்தல்
முடிவுககைகள் மளான உழைக்குச ப வியுற்றதும், அவர் ஒர சிகபரான்ட்கைகள் மடப் ெற்ற

கைகள் மவத்து அகைகள் மத பகாண்டாடியதாக ஊடகங்களுக்கு அவரான்து
அலுவலாண்கம் தகவல் அனுப்பியது.

அவரான்து கட்சிக்கு ஒர பெரம் இழப்பு ஏற்ெட்டிரப்ெதற்கு

இகைகள் மடயிலும் பவற்றிபயன வால்ஸ் கூக்குரான்லிடுவது
பொரத்தமற்றுளளான உழைக்குது.  ததசிய முன்னணிக்கு எதிரான்ான ஓர்

அரான்சியல் தொரான்ாட்டத்கைகள் மத அவர் நடத்தி வந்துளளான உழைக்குதாக கூறப்ெடும்
வாததம ஒர தமா டியாகும்.  பிரான்ான்சில் உளளான உழைக்கு ஒட்டுபமாத்த

அரான்சியல் ஆளும்பிரிவும்—அதாவது ததசிய முன்னணிக்கு ஒர
தகைகள் மடயாக வால்ஸ் ொர்க்கும் UMP, அதுமட்டுமின்றி த ா லிஸ்ட்

கட்சியும் மற்றும் தொலி-இடது கட்சிகளும்—முன்பினும்
கூடுதலாண்ாக வலாண்து ாரி,   ட்டம் ஒழுங்கு மற்றும்  ர்வாதிெத்திய

கரத்துரக்ககைகள் மளான உழைக்கு ஊக்குவித்து வரகிறது. 

ததர்தல் பிரான்ச ாரான்த்தின் இறுதி நாட்களில்,   ார்க்தகாசி,  ததசிய
முன்னணியால் தீட்டப்ெட்ட இனவாத கரப்பொரட்ககைகள் மளான உழைக்குதய

ஏற்று,  வலாண்கைகள் மத தநாக்கி ஒர கூர்கைகள் மமயான திரப்ெம் எடுத்தார்.
“ததசிய முன்னுரிகைகள் மம"  என்ற ததசிய முன்னணியின் (FN)

இனவாத அகைகள் மழப்பிற்கு ஒத்த வகைகள் மகயில்,  குழந்கைகள் மதகளின் மத
நம்பிக்கைகள் மகககைகள் மளான உழைக்கு மதிக்க என்று,  தகாஷர் அல்லாண்து சலாண்ால்

உன் இணைவு வகைகள் மககள தொன்ற மாற்று உன் இணைவுகளுக்கு அவர் தகைகள் மட
விதிக்க அகைகள் மழப்புவிடுத்ததுடன்,  புலாண்ம்பெயர்ந்தவர்கள மீது ஓர்

ஒடுக்குமுகைகள் மறக்கும் அகைகள் மழப்புவிடுத்தார்.

அவரான்து ெதவி காலாண்த்திற்கு பின்னர் ஒர மதிப்பிழந்த
ஜனாதிெதியாக 2012  இல் ெதவியிலிரந்து பவளிதயற

வாக்களிக்கப்ெட்ட  ார்க்தகாசி,  UMP  இன் உட்பூ ல்
கன்கைகள் மனககைகள் மளான உழைக்கு ஒரங்கிகைகள் மன் இணைத்து நிறுத்த தொரான்ாடி வரகிறார்.

அவற்றில் ெலாண் ததசிய முன்னணி உடன் கூட்டணி அகைகள் மமப்ெகைகள் மத
ஆதரித்து வரகின்றன. 

த ா லிஸ்ட் கட்சிகைகள் மய பொறுத்த வகைகள் மரான்யில், அது ெர்க்கா மீதான

தகைகள் மடகள மற்றும் அரான்சு ெளளிக்கூடங்களில் முஸ்லீம்களான உழைக்குது
முக்காடு மீதான தகைகள் மடககைகள் மளான உழைக்கு அங்கீகரித்துளளான உழைக்குதுடன், அது, PCF

மற்றும் தொலி-இடது கட்சியின் ஆதரான்வுடன் தரான்ாமா இனத்தவரின்
ொரிய பவளிதயற்றங்ககைகள் மளான உழைக்கு நடத்தி,  அவ்விதத்தில் ததசிய

முன்னணிக்கு  ட்டபூர்வத்தன்கைகள் மம கிகைகள் மடக்க உதவியுளளான உழைக்குது.
இத்தகைகள் மகய  க்திகதளான உழைக்குா இப்தொது அகைகள் மதச சுற்றித்தான்

வட்டமிட்டுக்பகாண்டு,  த ா லிஸ்ட் கட்சி முகங்பகாடுக்கும்
ததர்தல் ெடுததால்விகைகள் மய குகைகள் மறத்துக் காட்ட முகைகள் மனந்துளளான உழைக்குன. 

சிலாண் தநரான்ங்களில் சிக்கன நடவடிக்கைகள் மககளுக்கு ஓர் எதிர்ப்ொளான உழைக்குரான்ாக

காட்டிக் பகாளளும்,  ஒர த ா லிஸ்ட் கட்சியினது "கிளான உழைக்குர்சசி"
கன்கைகள் மனயின் (frondeur) தகைகள் மலாண்வர் பெனுவா அதமான், “இடகைகள் மத

ஐக்கியப்ெடுத்துங்கள" என்று அரான் ாங்கத்திற்கு அறிவுறுத்தினார். 

ஸ்ரான்ாலினி  நாளிதழ் L’Humanité இல் ொட்ரிக் அப்பெல்-முல்லாண்ர்
கூறுகைகள் மகயில்,  த ா லிஸ்ட் கட்சி "கவர்சசிகரான்மான

வாக்குறுதிககைகள் மளான உழைக்கு"  அளித்திரந்தது,  “இரந்தும் அகைகள் மவ
துயரான்கரான்மாக காட்டிக்பகாடுக்கப்ெட்டன,”  என்று கூறியததாடு,

“ஆளும் இரவரம் [தசாலாண்ாண்டும் வால்ஸூமால்ஸூம்]  இந்த
ப ய்திகளுக்கு காது பகாடுக்காமல் இரக்கமுடியாது" எனதவ

த ா லிஸ்ட் கட்சியின் பகாளகைகள் மககள ஒர மாற்றம் எடுக்கும்
வகைகள் மரான் காத்திரக்குமாறு அவரான்து வா கர்ககைகள் மளான உழைக்கு ஊக்குவித்தார்.

உண்கைகள் மமயில்,  “அடுத்த ஞாயிறன்று இரான்ண்டாம் சுற்று முடிவு

என்னவாக இரந்தாலும்  ரி",  த ா லிஸ்ட் கட்சி அதன்
மக்களுக்கு விதரான்ாதமான பகாளகைகள் மகககைகள் மளான உழைக்கு பதாடரபமன வால்ஸ்

ஆன் இணைவத்ததாடு வலியுறுத்தி உளளான உழைக்குார்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org
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