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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி தபதி தேர்பதி தேல
கருத்துக்கணிப்புகளில தீவிரெ-வலது
தி தபதி தேசிய முன்ஜனணி தி தணி மேரலழுகிறது 

By Kumaran Ira and Alex Lantier, 25 February 2017 

ஏப்ரல் 23  இன் முதல் சுற்று பிறு பிரரஞ்சு ஜெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி ததர்தலுக்க

ஒன்பது து வரெஞ்சு ஜனாரங்களுக்கச் சற்று கச் சற்று குறுச் சற்று குறைந்த ்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாட்களுக்க முன்ெஞ்சு ஜனதரெஞ்சு ஜனாக,
்று குறைந்த நது வ-பரெஞ்சு ஜனாசிசது வரெஞ்சு ஜனாத ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி (FN) ஜனாதிபதி தது வட்பரெஞ்சு ஜனாளர் மரீன் லு று பிரபன்
அது வரது பிரதரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாட்டியரெஞ்சு ஜனாளர்கச் சற்று குறள விட முன்னிச் சற்று குறிட முன்னிலை று பிரபற்று
து வருகிுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனார்.  அது வர் ஜனாதிபதி தம 7  ஆம் ஜனாதிபதி தததி இரண்டரெஞ்சு ஜனாம் சுற்று ஜனாதிபதி ததர்தலுக்க
மிக சுிட முன்னிலைபமரெஞ்சு ஜனாக தகதி று பிரபற்று, று பிரபரும்பரெஞ்சு ஜனாலும் அஜனாதிபதி தெஞ்சு ஜனகமரெஞ்சு ஜனாக En Marche

இன் இமரெஞ்சு ஜனானுறு பிரது வல் மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனான் அல்ிட முன்னிலைது து விட முன்னிலைதுசரெஞ்சு ஜனாரி கடியரசு கட்சி
(LR) ஜனாதிபதி தது வட்பரெஞ்சு ஜனாளர் பிரரெஞ்சு ஜனான்சுது வரெஞ்சு ஜனா ஃபிய்ஜனாதிபதி தயரெஞ்சு ஜனாச் சற்று குறெஞ்சு ஜன எதிர்று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ளக் கூடும்
என்று சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் று பிரதரிவிக்கின்ுச் சற்று குறைெஞ்சு ஜன.

அறு பிரமரிக்கரெஞ்சு ஜனாவில் பரந்த மக்கள் எதிர்ப்பிற்க இச் சற்று குறடயிலும் இறுதியில்
று பிரடரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனால்ட் ட்ரம்ப் ஒரு சரெஞ்சு ஜனாத்தியமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன,  று பிரது வற்றிகரமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி தது வட்பரெஞ்சு ஜனாளர்
ஆெஞ்சு ஜனச் சற்று குறதப் ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாிட முன்னிலை,  லு று பிரபன்னும் அது வரின் எதிர்பரெஞ்சு ஜனாளர்களரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
கறிப்பரெஞ்சு ஜனாக ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி (PS) அரசரெஞ்சு ஜனாங்கத்திற்க எதிரரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
று பிரது வடிப்பரெஞ்சு ஜனார்ந்த சமூக ஜனாதிபதி தகரெஞ்சு ஜனாபத்தின் கரெஞ்சு ஜனாரணமரெஞ்சு ஜனாக,  2017  ஜனாதிபதி ததர்தல்களில்
று பிரது வற்றி று பிரபுச் சற்று குறைிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாம். முதல் சுற்றில் ஃபிய்ஜனாதிபதி தயரெஞ்சு ஜனான் (20 சதவீதம்) மற்றும்
மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாச் சற்று குறெஞ்சு ஜன (17  சதவீதம்)  விட அதிகமரெஞ்சு ஜனாக அது வருக்க 27  சதவீத
து வரெஞ்சு ஜனாக்ககள் கிச் சற்று குறடக்கக்கூடுறு பிரமெஞ்சு ஜன புதெஞ்சு ஜனன்று BFMTV  க்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன Elabe

கருத்துக்கணிப்பு கண்டறிந்தது.

து விட முன்னிலைது சரெஞ்சு ஜனாரி Mouvement  D mocrate  (MoDem)  é இன் தச் சற்று குறிட முன்னிலைது வர்
பிரரெஞ்சு ஜனான்சுது வரெஞ்சு ஜனா ஜனாதிபதி தபய்ரூ (Fran ois  Bayrou),ç  அது வர் ஜெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாதிபதி பதவிக்க
ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாட்டியிடப் ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாது வதில்ச் சற்று குறிட முன்னிலை என்றும்,  மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாச் சற்று குறெஞ்சு ஜன
அங்கீகரிப்பதரெஞ்சு ஜனாகவும் புதெஞ்சு ஜனன்று அறிவித்த பின்ெஞ்சு ஜனரும் கூட, லு று பிரபன்
இன்ெஞ்சு ஜனமும் கருத்துக்கணிப்புகளில் முன்ெஞ்சு ஜனணியில் உள்ளரெஞ்சு ஜனார்.  ஜனாதிபதி தபய்ரூ
இன் ஆதரது வளிப்புக்கப் பின்ெஞ்சு ஜனர் ்று குறைந்த நடத்தப்பட்ட Ifop-Fiducial

கருத்துக்கணிப்பு ஒன்று, மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனான் 22 சதவீத து வரெஞ்சு ஜனாக்ககள் று பிரபறுது வரெஞ்சு ஜனார்
என்று அறிவித்தது.  இரண்டரெஞ்சு ஜனாம் சுற்றில் அது வர் [மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனான்]  லு
று பிரபன்னின் 39  சதவீதத்ச் சற்று குறதக் கரெஞ்சு ஜனாட்டிலும் 61  சதவீதம் று பிரபற்று
று பிரஜயிக்கக்கூடும் என்று அஜனாதிபதி தத கருத்துக்கணிப்பு கண்டறிந்தது. இந்த
லு று பிரபன்னின் 39 சதவீதம் என்பது, முன்ெஞ்சு ஜனர் ஒரு முச் சற்று குறுச் சற்று குறை இரண்டரெஞ்சு ஜனாம்
சுற்று ஜனாதிபதி ததர்விற்க ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி முன்ஜனாதிபதி தெஞ்சு ஜனறி இருந்த 2002
ஜெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி ததர்தலில் அது வரது தந்ச் சற்று குறத ஜனாதிபதி தஜரெஞ்சு ஜனான்-மரி று பிரபற்ுச் சற்று குறை 18
சதவீதத்ச் சற்று குறத விட இரண்டு மடங்க அதிகமரெஞ்சு ஜனாகம்.

ஜெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாதிபதி பதவிச் சற்று குறய லு று பிரபன் இப்ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாது று பிரபுச் சற்று குறைத் தது வறிெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாலும் கூட,
அது வர் இரண்டரெஞ்சு ஜனாம் சுற்றுக்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன கருத்துக்கணிப்புகளில் அது வரது
எண்ணிக்ச் சற்று குறகச் சற்று குறய ஒஜனாதிபதி தரசீரரெஞ்சு ஜனாக அதிகரித்து று பிரகரெஞ்சு ஜனாண்டிருக்கிுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனார்,  கடந்த
முச் சற்று குறுச் சற்று குறை கருத்துக்கணிப்புக்கப் பின்ெஞ்சு ஜனரில் இருந்து, அக்கட்சி 1.5 இல்
இருந்து 2  சதவீதமரெஞ்சு ஜனாக உயர்ந்துள்ளது.  53  சதவீத து வரெஞ்சு ஜனாக்கரெஞ்சு ஜனாளர்கள்
இன்ெஞ்சு ஜனமும் முடிறு பிரது வடுக்கரெஞ்சு ஜனாத நிச் சற்று குறிட முன்னிலையில்,  லு று பிரபன்னுக்க சரெஞ்சு ஜனாதகமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
இறுதி-நிமிட மரெஞ்சு ஜனாற்ுச் சற்று குறைத்ச் சற்று குறதயும் ஒதுக்கிவிட முடியரெஞ்சு ஜனாது.

ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சியிெஞ்சு ஜனது சிக்கெஞ்சு ஜன ்று குறைந்த நடது வடிக்ச் சற்று குறககள் மீதரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன பரந்த
ஜனாதிபதி தகரெஞ்சு ஜனாபத்திற்க இச் சற்று குறடஜனாதிபதி தய,  உடலுச் சற்று குறழைப்பு று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளர்களிச் சற்று குறடஜனாதிபதி தய

ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி து வளர்ந்து து வருகிுச் சற்று குறைது: இடது முன்ெஞ்சு ஜனணி ஜனாதிபதி தது வட்பரெஞ்சு ஜனாளர்
ஜனாதிபதி தஜரெஞ்சு ஜனான்-லூக் று பிரமறு பிரிட முன்னிலைன்ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனான் (17  சதவீதம்),  மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனான் (15
சதவீதம்),  ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி ஜனாதிபதி தது வட்பரெஞ்சு ஜனாளர் று பிரபனுது வரெஞ்சு ஜனா அஜனாதிபதி தமரெஞ்சு ஜனான் (12
சதவீதம்)  மற்றும் ஃபிய்ஜனாதிபதி தயரெஞ்சு ஜனான் (7  சதவீதம்)  ஆகிஜனாதிபதி தயரெஞ்சு ஜனாருடன்
ஒப்பிடுச் சற்று குறகயில் 44  சதவீத உடலுச் சற்று குறழைப்பு று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளர்கள் லு
று பிரபன்னுக்க து வரெஞ்சு ஜனாக்களிக்க விரும்புகின்ுச் சற்று குறைெஞ்சு ஜனர்.  புதிய முதிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளித்துது வ-
எதிர்ப்பு கட்சி (NPA)  மற்றும் று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளர் ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாரரெஞ்சு ஜனாட்டம் (LO)

ஆகியச் சற்று குறது வ 2002 இல் று பிரமரெஞ்சு ஜனாத்த து வரெஞ்சு ஜனாக்ககளில் அண்மித்து 10 சதவீதம்
று பிரபற்ுச் சற்று குறை உடலுச் சற்று குறழைப்பு று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளர்கள் மத்தியில் முச் சற்று குறுச் சற்று குறைஜனாதிபதி தய 3 மற்றும்
2  சதவீதம் மட்டுஜனாதிபதி தம று பிரபுச் சற்று குறைக்கூடுறு பிரமெஞ்சு ஜன கருத்துக்கணிப்புகள்
று பிரதரிவிக்கின்ுச் சற்று குறைெஞ்சு ஜன.

அதிகரெஞ்சு ஜனாரத்திற்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன ஒரு பிட முன்னிலைமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாட்டியரெஞ்சு ஜனாளரரெஞ்சு ஜனாக ஜனாதிபதி ததசிய
முன்ெஞ்சு ஜனணியின் து வளர்ச்சியரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜனது,  இரண்டரெஞ்சு ஜனாம் உிட முன்னிலைக ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாருக்கப்
பிந்ச் சற்று குறதய அறு பிரமரிக்க ஜனாதிபதி தமிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாதிக்கத்திிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன உிட முன்னிலைக ஒழுங்கச் சற்று குறமப்பின்
ஒரு சர்து வஜனாதிபதி ததச று பிரபரெஞ்சு ஜனாறிவின் பரெஞ்சு ஜனாகமரெஞ்சு ஜனாகம்.  ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய
ஒன்றியத்திலிருந்து (EU) று பிரது வளிஜனாதிபதி தயறுது வறு பிரதன்று கடந்த ஆண்டு
பிரிட்டன் து வரெஞ்சு ஜனாக்களித்த பின்ெஞ்சு ஜனர்,  ட்ரம்ப் பதவிஜனாதிபதி தயற்ுச் சற்று குறைதும் ஜனாதிபதி த்று குறைந்த நட்ஜனாதிபதி தடரெஞ்சு ஜனா
கூட்டணிச் சற்று குறய "து வழைக்கற்றுப்ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன"  ஒன்ுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனாக நிரரெஞ்சு ஜனாகரித்தஜனாதிபதி ததரெஞ்சு ஜனாடு,
ரஷ்யரெஞ்சு ஜனாவிற்க ஆதரச் சற்று குறது வ சமிக்ச் சற்று குறமிக்ஞை று பிரசய்து, ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய ஒன்றியத்ச் சற்று குறத
ஜனாதிபதி தஜர்மனியின் ஒரு கருவிறு பிரயன்று தரெஞ்சு ஜனாக்கிெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனார்.  ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய
முதிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளித்துது வ அரசியலின் சர்து வஜனாதிபதி ததச கட்டச் சற்று குறமப்பு,  உச் சற்று குறடந்து
து வருகிுச் சற்று குறைது.

லு று பிரபன்னுக்க ஊடகங்களில் இடம் து வழைங்கப்பட்டு அது வர் ஒரு
மரியரெஞ்சு ஜனாச் சற்று குறதக்கரிய ஜனாதிபதி தது வட்பரெஞ்சு ஜனாளரரெஞ்சு ஜனாக ச் சற்று குறகயரெஞ்சு ஜனாளப்படுகிுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனார் என்ுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனால்,  இது
பிறு பிரரஞ்சு நிதியியல் று பிரசல்து வந்த அடுக்க எவ்து வரெஞ்சு ஜனாறு அதன் ்று குறைந்த நிட முன்னிலைன்கச் சற்று குறள
இப்ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாது பரெஞ்சு ஜனாதுகரெஞ்சு ஜனாத்துக்று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்து வது என்பது று பிரதரெஞ்சு ஜனாடர்பரெஞ்சு ஜனாக நிிட முன்னிலைவும்
ஆழ்ந்த பிளவுகளின் கரெஞ்சு ஜனாரணத்திெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனால் ஆகம். ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சியும்
மற்றும் முன்ெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாள் ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி று பிரபரெஞ்சு ஜனாருளரெஞ்சு ஜனாதரெஞ்சு ஜனார மந்திரியுமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனானின் பிரச்சரெஞ்சு ஜனாரம் ரஷ்யரெஞ்சு ஜனாவிற்க எதிரரெஞ்சு ஜனாக ஜனாதிபதி த்று குறைந்த நட்ஜனாதிபதி தடரெஞ்சு ஜனாவின் ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனார்
உந்துதச் சற்று குறிட முன்னிலையும் மற்றும் ஜனாதிபதி தபர்லின் தச் சற்று குறிட முன்னிலைச் சற்று குறமயிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய
ஒன்றிய சிக்கெஞ்சு ஜனத் திட்டங்கச் சற்று குறளயும் ஆதரிக்கிுச் சற்று குறைது.  அது வர்கள்,
அறு பிரமரிக்க ஜெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாதிபதி பிரச்சரெஞ்சு ஜனாரத்தின் ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாது ட்ரம்புக்க விஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாதமரெஞ்சு ஜனாக
இருந்தரெஞ்சு ஜனார்கள்.

ஆெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனால் ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணிஜனாதிபதி தயரெஞ்சு ஜனா யூஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனா,  ஜனாதிபதி தஜர்மன்
மீள்ஆயுதமயமரெஞ்சு ஜனாதல் மற்றும் ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய ஒன்றியத்தில் ஜனாதிபதி தஜர்மன்
று பிரபரெஞ்சு ஜனாருளரெஞ்சு ஜனாதரெஞ்சு ஜனார ஜனாதிபதி தமிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாதிக்கத்தரெஞ்சு ஜனால் அச்சுறுத்தப்பட்டிருப்பதரெஞ்சு ஜனாக உணரும்
ஒரு பிரிவுக்கரெஞ்சு ஜனாக ஜனாதிபதி தபசுது வதுடன்,  ஜனாதிபதி தபர்லினுக்க எதிரரெஞ்சு ஜனாக மரெஞ்சு ஜனாஸ்ஜனாதிபதி தகரெஞ்சு ஜனா
உடெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன பிரரெஞ்சு ஜனான்சின் பரெஞ்சு ஜனாரம்பரிய கூட்டணிச் சற்று குறயப் பகதியரெஞ்சு ஜனாக
மீட்டச் சற்று குறமக்க விரும்புகிுச் சற்று குறைது.  ட்ரம்பின் ஜனாதிபதி ததசியது வரெஞ்சு ஜனாத று பிரது வளியுுச் சற்று குறைவு
று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ச் சற்று குறக ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனான்ுச் சற்று குறைச் சற்று குறதஜனாதிபதி தய எதிறு பிரரரெஞ்சு ஜனாலிக்கம் லு று பிரபன்,  ட்ரம்ப்
ஜனாதிபதி ததர்ந்று பிரதடுக்கப்பட்டச் சற்று குறத ஒரு "புதிய உிட முன்னிலைகத்தின்"  று பிரதரெஞ்சு ஜனாடக்கம்



என்பதரெஞ்சு ஜனாக து வரஜனாதிபதி தது வற்ுச் சற்று குறைது.  பிரிட்டன் று பிரது வளிஜனாதிபதி தயற்ுச் சற்று குறைத்ச் சற்று குறதயும் பரெஞ்சு ஜனாரரெஞ்சு ஜனாட்டிய
அப்று பிரபண்மணி,  ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் யூஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாவிலிருந்து
பிரரெஞ்சு ஜனான்ஸ் று பிரது வளிஜனாதிபதி தயறி ஒரு பிறு பிரரஞ்சு ஜனாதிபதி ததசிய ்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாணயமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
பிரரெஞ்சு ஜனான்க்கிற்க (franc) திரும்ப ஜனாதிபதி தது வண்டுறு பிரமெஞ்சு ஜன அச் சற்று குறழைப்புவிடுத்தரெஞ்சு ஜனார்.

“யூஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனா ்று குறைந்த நமது று பிரபரெஞ்சு ஜனாருளரெஞ்சு ஜனாதரெஞ்சு ஜனார அபிவிருத்திக்க ஒரு பிரதரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
தச் சற்று குறடயரெஞ்சு ஜனாகம்,”  என்ுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனார்.  அச் சற்று குறெஞ்சு ஜனத்து ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய ஒன்றிய
உடன்படிக்ச் சற்று குறககச் சற்று குறளயும் மறுஜனாதிபதி தபச்சுது வரெஞ்சு ஜனார்த்ச் சற்று குறதக்க உட்படுத்தும்
து வச் சற்று குறகயில் ஓர் ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பிய உச்சிமரெஞ்சு ஜனா்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாட்ச் சற்று குறட ஒழுங்கபடுத்துது வது
உட்பட அப்று பிரபண்மணி பிட முன்னிலை அதிர்ச்சிகரமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன முன்று பிரமரெஞ்சு ஜனாழிவுகச் சற்று குறளச்
சூளுச் சற்று குறரத்துள்ளரெஞ்சு ஜனார்.  பிறு பிரரஞ்சு று பிரதரெஞ்சு ஜனாழில்துச் சற்று குறுச் சற்று குறைக்கப் புத்துயிரூட்ட
்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாணய மறுமதிப்பீடு று பிரசய்ய விரும்புது வதரெஞ்சு ஜனாக மீண்டும் மீண்டும் கூறி
து வரும் அது வர்,  அதுஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனான்ுச் சற்று குறைறு பிரது வரெஞ்சு ஜனாரு ஜனாதிபதி தபச்சுது வரெஞ்சு ஜனார்த்ச் சற்று குறதகள்
ஜனாதிபதி ததரெஞ்சு ஜனால்வியச் சற்று குறடந்தரெஞ்சு ஜனால்,  யூஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனா று பிரசிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாது வணியிலிருந்து பிரரெஞ்சு ஜனான்ஸ்
று பிரது வளிஜனாதிபதி தயறுது வது மீது ஒரு சர்து வஜெஞ்சு ஜன து வரெஞ்சு ஜனாக்று பிரகடுப்பு ்று குறைந்த நடத்துது வதற்க
அது வர் பரிந்துச் சற்று குறரக்க இருப்பதரெஞ்சு ஜனாக று பிரதரிவித்துள்ளரெஞ்சு ஜனார்.

ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி பதவிக்க து வந்தரெஞ்சு ஜனால்,  அது முதிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளித்துது வ
ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பரெஞ்சு ஜனாவின் அரசியல் உருக்கச் சற்று குறிட முன்னிலைச் சற்று குறது வ பரந்தளவில்
தீவிரப்படுத்தும் ஒரு ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனார் மற்றும் ஆழ்ந்த சமூக பிற்ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாக்கத்தெஞ்சு ஜன
ஆட்சிச் சற்று குறய முன்று பிரெஞ்சு ஜனடுக்கம்.  அச் சற்று குறெஞ்சு ஜனத்திற்கம் ஜனாதிபதி தமிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாக ஜனாதிபதி தஜர்மனிச் சற்று குறய
இிட முன்னிலைக்கில் ச் சற்று குறது வத்து ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாட்டித்தன்ச் சற்று குறம மிக்க ்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாணய மறுமதிப்பீட்டு
று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ச் சற்று குறக ஒன்றுடன் று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளர்களின் நுகர்வு சக்திச் சற்று குறய
கச் சற்று குறுச் சற்று குறைக்கம் முயற்சிகளுக்க அப்பரெஞ்சு ஜனாற்பட்டு, அடிப்பச் சற்று குறட சமூக மற்றும்
ஜெஞ்சு ஜன்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாயக உரிச் சற்று குறமகள் மீதரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன கடுச் சற்று குறமயரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன தரெஞ்சு ஜனாக்கதல்களும் அதன்
அறிவிக்கப்பட்ட று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ச் சற்று குறககளில் உள்ளடங்கம்.  ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட்
கட்சியின் அது வசரகரெஞ்சு ஜனாிட முன்னிலை று பிர்று குறைந்த நருக்கடி நிச் சற்று குறிட முன்னிலையரெஞ்சு ஜனால் று பிரபரெஞ்சு ஜனாலிஸ்
்று குறைந்த நச் சற்று குறடமுச் சற்று குறுச் சற்று குறையளவில் ஏஜனாதிபதி ததச்சதிகரெஞ்சு ஜனார அதிகரெஞ்சு ஜனாரங்கச் சற்று குறளப் று பிரபற்றுள்ள
நிச் சற்று குறிட முன்னிலையில்,  மக்கள் எதிர்ப்ச் சற்று குறப ்று குறைந்த நசுக்கம் முயற்சியில் அது
று பிரபரெஞ்சு ஜனாலிஸில் உள்ள ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணிக்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன பரந்த ஆதரச் சற்று குறது வ
சரெஞ்சு ஜனார்ந்திருக்கம்.

ஐஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாப்பரெஞ்சு ஜனா எங்கிலும் உள்ள அதி-து விட முன்னிலைது கட்சிகச் சற்று குறளப் ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாிட முன்னிலைஜனாதிபதி தது வ,
ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணியும் று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாள து வர்க்கத்ச் சற்று குறத பிளவுபடுத்தவும்
மற்றும் ஓர் இரரெஞ்சு ஜனாணுது வது வரெஞ்சு ஜனாத சூழைச் சற்று குறிட முன்னிலை உருது வரெஞ்சு ஜனாக்கவும்
புிட முன்னிலைம்று பிரபயர்ந்ஜனாதிபதி ததரெஞ்சு ஜனார்-விஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாத மற்றும் முஸ்லீம்-விஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனாத விஷமப்
பிரச்சரெஞ்சு ஜனாரத்ச் சற்று குறதக் கட்டவிழ்த்துவிட திட்டமிடுகிுச் சற்று குறைது.  அது ஆது வணமற்ுச் சற்று குறை
புிட முன்னிலைம்று பிரபயர்ந்தது வர்கச் சற்று குறள று பிரது வளிஜனாதிபதி தயற்ுச் சற்று குறை மற்றும்
புிட முன்னிலைம்று பிரபயர்ஜனாதிபதி தது வரெஞ்சு ஜனாருக்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன உள்நுச் சற்று குறழைவு அனுமதிச் சற்று குறயக் கச் சற்று குறுச் சற்று குறைக்க
மற்றும் பிறு பிரரஞ்சு கடியுரிச் சற்று குறமப் று பிரபறுது வதன் மீது கடுச் சற்று குறமயரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
கட்டுப்பரெஞ்சு ஜனாடுகச் சற்று குறள விதிக்க திட்டமிடுகிுச் சற்று குறைது. “நீங்கள் எங்கள் ்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாட்டுக்க
து வருது வதரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனால்,  உங்கள் கழைந்ச் சற்று குறதகளுக்க இிட முன்னிலைது வச கல்வி
கிச் சற்று குறடக்கம்,  ்று குறைந்த நல்ிட முன்னிலை முச் சற்று குறுச் சற்று குறையில் கது வனித்துக் று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ளப்படுவீர்கள்
என்ஜனாதிபதி துச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனா,  ச் சற்று குறகயரெஞ்சு ஜனாளப்படுவீர்கள் என்ஜனாதிபதி துச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனா எதிர்பரெஞ்சு ஜனார்க்கரெஞ்சு ஜனாதீர்கள்,
அறு பிரதல்ிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாம் முடிந்துவிட்டது,  அந்த விச் சற்று குறளயரெஞ்சு ஜனாட்று பிரடல்ிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாம்
முடிந்துவிட்டது!”  என்று அறிவித்து,  று பிரது வளி்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாட்டு
கழைந்ச் சற்று குறதகளுக்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன இிட முன்னிலைது வச கல்விச் சற்று குறய நிறுத்துது வதற்க அது வர்
உறுதியளித்துள்ளரெஞ்சு ஜனார்.

ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணியின் திட்டநிரலுக்க மக்களிச் சற்று குறடஜனாதிபதி தய, அச் சற்று குறெஞ்சு ஜனத்திற்கம்
ஜனாதிபதி தமிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாக று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாள து வர்க்கத்தில்,  ஆழ்ந்த எதிர்ப்பு உள்ளது.
பிரரெஞ்சு ஜனான்சில் ட்ரம்புக்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன எதிர்ப்பு,  80  சதவீதத்திற்கம் அதிகமரெஞ்சு ஜனாக
இருப்பஜனாதிபதி தத;  ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணியின் தீவிர-து விட முன்னிலைது ஜனாதிபதி ததசியது வரெஞ்சு ஜனாத
ஜனாதிபதி தது வச் சற்று குறிட முன்னிலைத்திட்டத்திற்க மக்கள் று பிரசல்து வரெஞ்சு ஜனாக்க இல்ச் சற்று குறிட முன்னிலை என்ுச் சற்று குறை கருத்ச் சற்று குறத
து வழைங்ககிுச் சற்று குறைது.

பிரிட்டனின் து விட முன்னிலைது சரெஞ்சு ஜனாரி Spectator பத்திரிச் சற்று குறகயின் ஒரு கட்டுச் சற்று குறரயரெஞ்சு ஜனாளர்
சமீபத்தில்,  ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி அரசரெஞ்சு ஜனாங்கம் று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாள
து வர்க்கத்தினுள் தூண்டிவிடக்கூடிய எதிர்ப்பு று பிரதரெஞ்சு ஜனாடர்பரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன

முதிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளித்துது வ து வர்க்கத்தின் அச்சங்களுக்க கரல் று பிரகரெஞ்சு ஜனாடுத்து
எழுதுச் சற்று குறகயில், “அது வர் ஜெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனாதிபதியரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனால்,  பிரரெஞ்சு ஜனான்ஸ் ஒரு அச் சற்று குறர
நூற்ுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனாண்டில் மிக ஜனாதிபதி தமரெஞ்சு ஜனாசமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன,  ஒரு உண்ச் சற்று குறமயரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன று பிர்று குறைந்த நருக்கடிச் சற்று குறய
முகங்று பிரகரெஞ்சு ஜனாடுக்கம்.  பரெஞ்சு ஜனாசிசது வரெஞ்சு ஜனாதத்திற்க எதிரரெஞ்சு ஜனாக கடியரச் சற்று குறசப்
பரெஞ்சு ஜனாதுகரெஞ்சு ஜனாப்பதரெஞ்சு ஜனாக தங்கச் சற்று குறளத்தரெஞ்சு ஜனாங்கஜனாதிபதி தள கரெஞ்சு ஜனாணுபது வர்களிடம் இருந்து
நிச்சயமரெஞ்சு ஜனாக அங்ஜனாதிபதி தக ஜனாதிபதி தது வச் சற்று குறிட முன்னிலைநிறுத்தங்களும் மற்றும் து வன்முச் சற்று குறுச் சற்று குறை
ஆர்ப்பரெஞ்சு ஜனாட்டங்களும் இருக்கம். அது வர் எவ்து வரெஞ்சு ஜனாறு ஒரு உயிர்பிச் சற்று குறழைத்து
இருக்கக்கூடிய அரசரெஞ்சு ஜனாங்கத்ச் சற்று குறத உருது வரெஞ்சு ஜனாக்கது வரெஞ்சு ஜனார் அல்ிட முன்னிலைது
்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாடரெஞ்சு ஜனாளுமன்ுச் சற்று குறைத்தில் ஒரு று பிரபரும்பரெஞ்சு ஜனான்ச் சற்று குறமச் சற்று குறயப் று பிரபறுது வரெஞ்சு ஜனார் என்பது
று பிரதளிவின்று உள்ளது,” என்று கறிப்பிட்டரெஞ்சு ஜனார்.

மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனான்,  ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி,  அல்ிட முன்னிலைது ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சியின்
பல்ஜனாதிபதி தது வறு துச் சற்று குறண அச் சற்று குறமப்புகளரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன இடது முன்ெஞ்சு ஜனணி, NPA அல்ிட முன்னிலைது
LO  ஆகியது வற்ச் சற்று குறுச் சற்று குறை ஆதரிப்பதன் மூிட முன்னிலைமரெஞ்சு ஜனாக,  று பிரதரெஞ்சு ஜனாழிிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாள து வர்க்கம்,
ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி முன்னிறுத்தும் அச்சுறுத்தல்களுக்க முடிவு கட்ட
முடியரெஞ்சு ஜனாது.  இந்த அச் சற்று குறமப்புகள் அச் சற்று குறெஞ்சு ஜனத்தும் தரெஞ்சு ஜனான்,  ்று குறைந்த நது வ-
பரெஞ்சு ஜனாசிசது வரெஞ்சு ஜனாதிகள் உருது வரெஞ்சு ஜனாது வதற்க து வழி து வகத்துக் று பிரகரெஞ்சு ஜனாடுத்தச் சற்று குறது வ.
நிரந்தரமரெஞ்சு ஜனாக அது வசரகரெஞ்சு ஜனாிட முன்னிலை று பிர்று குறைந்த நருக்கடி நிச் சற்று குறிட முன்னிலைச் சற்று குறயப் புதுப்பித்தும் மற்றும்
மதிப்பளிப்பதற்கரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன ஒரு அறிகறியரெஞ்சு ஜனாக லு று பிரபன்ச் சற்று குறெஞ்சு ஜன எலிஜனாதிபதி தச
மரெஞ்சு ஜனாளிச் சற்று குறகக்க து வரஜனாதிபதி தது வற்றும், ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி, ஜெஞ்சு ஜன்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாயக உரிச் சற்று குறமகள்
மீதரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன தரெஞ்சு ஜனாக்கதல்கச் சற்று குறளயும்,  அதன் சிக்கெஞ்சு ஜன று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ச் சற்று குறககள் மற்றும்
ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனார்கச் சற்று குறளயும் து வடிது வச் சற்று குறமக்க முயன்ுச் சற்று குறை ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாது இஜனாதிபதி தத அச் சற்று குறமப்புகள்
ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சிச் சற்று குறய ஆதரித்தெஞ்சு ஜன.

மிக அடிப்பச் சற்று குறடயரெஞ்சு ஜனாக,  இது வர்கள்,  ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி மற்றும்
உிட முன்னிலைகளரெஞ்சு ஜனாவிய முதிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளித்துது வ ஒழுங்கச் சற்று குறமப்பின் ஜனாதிபதி ததரெஞ்சு ஜனால்வியரெஞ்சு ஜனால்
மதிப்பிழைந்துள்ளெஞ்சு ஜனர்.  நிதியியல் திெஞ்சு ஜனசரி Les  Echos இல் அது வரது
று பிரபரெஞ்சு ஜனாருளரெஞ்சு ஜனாதரெஞ்சு ஜனார பரிந்துச் சற்று குறரகச் சற்று குறள ஜனாதிபதி த்று குறைந்த நற்று பட்டியலிட்ட மரெஞ்சு ஜனாக்ஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனான்,
று பிரபரெஞ்சு ஜனாது று பிரசிட முன்னிலைவுகளில் 25  பில்லியன் யூஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனா உட்பட 60  பில்லியன்
யூஜனாதிபதி தரரெஞ்சு ஜனா [$63.5 பில்லியன்] கடுச் சற்று குறமயரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன று பிரசிட முன்னிலைவிெஞ்சு ஜன று பிரது வட்டுக்களுக்கம்
மற்றும் அரசுத்துச் சற்று குறுச் சற்று குறையில் 125,000  ஜனாதிபதி தது வச் சற்று குறிட முன்னிலை று பிரது வட்டுகளுக்கம்
அச் சற்று குறழைப்புவிடுத்தரெஞ்சு ஜனார்.  அஜனாதிபதி ததஜனாதிபதி த்று குறைந்த நரத்தில் இன்னும் அனுகூிட முன்னிலைமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
று பிரகரெஞ்சு ஜனாள்ச் சற்று குறககச் சற்று குறளப் று பிரபறுது வதற்கரெஞ்சு ஜனாக,  "று பிரது வளிப்பச் சற்று குறடயரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன மற்றும்
அது வசியமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன"  ஜனாதிபதி தபரம்ஜனாதிபதி தபசல்கச் சற்று குறளக் ஜனாதிபதி தகரெஞ்சு ஜனாரி அது வர் ஜனாதிபதி தபர்லிச் சற்று குறெஞ்சு ஜன
அச்சுறுத்திெஞ்சு ஜனரெஞ்சு ஜனார்.

முற்ுச் சற்று குறைரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன சீர்கச் சற்று குறிட முன்னிலைவு நிிட முன்னிலைவிது வரும் ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சிக்கள்,  லு
று பிரபன்னின் று பிரது வற்றி தவிர்க்கவியிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாதது என்ுச் சற்று குறை கருத்து று பிரது வற்றிறு பிரபற்று
து வருது வதரெஞ்சு ஜனாக று பிரசய்திகள் று பிரதரிவிக்கின்ுச் சற்று குறைெஞ்சு ஜன.  “மரீன் லு று பிரபன்
று பிரஜயிப்பரெஞ்சு ஜனாறு பிரரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி ஏன் ்று குறைந்த நம்புகிுச் சற்று குறைது,”  என்று
தச் சற்று குறிட முன்னிலைப்பிட்ட று பிரபப்ரது வரி 16  கட்டுச் சற்று குறரயில்,  “பூமியின் மரெஞ்சு ஜனாற்ுச் சற்று குறைங்கள்
ஒருஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனாதும் மரீன் லு று பிரபன்னுக்க இந்தளவிற்க சரெஞ்சு ஜனாதகமரெஞ்சு ஜனாக
இருந்திருக்கரெஞ்சு ஜனாது,”  என்று கூறிய ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி ஜனாதிபதி ததசிய
று பிரசயிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாளர் ஜனாதிபதி தஜரெஞ்சு ஜனான்-கிறிஸ்ஜனாதிபதி ததரெஞ்சு ஜனாப் கம்பறு பிரடலிஸ் உட்பட உயர்மட்ட
ஜனாதிபதி தசரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி நிர்து வரெஞ்சு ஜனாகிகச் சற்று குறள Le Point ஜனாதிபதி தமற்ஜனாதிபதி தகரெஞ்சு ஜனாளிட்டது.

லு று பிரபன் ஏன் று பிரஜயிக்கக்கூடும் என்பதற்க,  பிரிட்டன்
று பிரது வளிஜனாதிபதி தயறுது வது,  ட்ரம்ப் ஜனாதிபதி ததர்து வரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜனச் சற்று குறம மற்றும் பிரரெஞ்சு ஜனான்சில்
சரெஞ்சு ஜனாத்தியமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன புதிய பயங்கரது வரெஞ்சு ஜனாத தரெஞ்சு ஜனாக்கதல்களின் பரெஞ்சு ஜனாதிப்பு உட்பட
10  கரெஞ்சு ஜனாரணங்கச் சற்று குறள அது பட்டியலிடுகிுச் சற்று குறைது.  இதழைரெஞ்சு ஜனாளர் எரிக் சிஜனாதிபதி தமரெஞ்சு ஜனார்
மற்றும் எழுத்தரெஞ்சு ஜனாளர் மிஜனாதிபதி தஷல் ஒன்பிஜனாதிபதி தர (Michel  Onfray) ஜனாதிபதி தபரெஞ்சு ஜனான்ுச் சற்று குறை
ஜனாதிபதி ததசிய முன்ெஞ்சு ஜனணி ஆதரவு புத்திஜீவிகளுடன் று பிரதரெஞ்சு ஜனாடர்புச் சற்று குறடயது வர்கள்
மற்றும் ்று குறைந்த நது வ-பரெஞ்சு ஜனாசிசது வரெஞ்சு ஜனாதிகள்,  சிந்தச் சற்று குறெஞ்சு ஜனகளின் "கிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாச்சரெஞ்சு ஜனார சண்ச் சற்று குறடயில்
று பிரஜயித்து"  உள்ளரெஞ்சு ஜனார்கள் என்பதும் அந்த கரெஞ்சு ஜனாரணங்களில்
கறிப்பிடத்தக்க ஒரு கரெஞ்சு ஜனாரணமரெஞ்சு ஜனாகம்.  பிரரெஞ்சு ஜனான்சில் ஒரு முன்ெஞ்சு ஜனணி
தரெஞ்சு ஜனாரரெஞ்சு ஜனாளது வரெஞ்சு ஜனாத பதிப்பின் இந்த கருத்துச் சற்று குறர,  ஆளும் து வர்க்கத்தின்
று பிரசரெஞ்சு ஜனாந்த து வரிட முன்னிலைரெஞ்சு ஜனாற்று திது வரெஞ்சு ஜனால்நிச் சற்று குறிட முன்னிலைச் சற்று குறமக்க அதுஜனாதிபதி தது வ ஒரு ்று குறைந்த நரெஞ்சு ஜனாசகரமரெஞ்சு ஜனாெஞ்சு ஜன
சுய-கற்ுச் சற்று குறைப்பத்திரிச் சற்று குறக து வழைங்கது வதரெஞ்சு ஜனாக உள்ளது.


